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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

+ εγκρίνεται
- απορρίπτεται
↓ καταπίπτει
A αποσύρεται
OK (..., ..., ...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)
ΗΨ (...,...,...) ηλεκτρονική ψηφοφορία (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)
ψ.τμ. ψηφοφορία κατά τμήματα
χ.ψ. χωριστή ψηφοφορία
τροπ. τροπολογία
ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία
ΑΤ αντίστοιχο τμήμα
Δ τροπολογία που διαγράφει
= ταυτόσημες τροπολογίες
παρ. παράγραφος
άρθρο άρθρο
Αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη
ΠΨ προτάσεις ψηφίσματος
ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος
ΜΨ μυστική ψηφοφορία
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1. Κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 2008/2012 ***I

Έκθεση: Zsolt László BECSEY (A6-0240/2007)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

35 PPE-DE, 
ALDE, 

PSE

+Σύνολο του 
κειμένου

1-34 επιτροπή ↓

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση +

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα +

2. Νταρφούρ

Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0311/2007)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B6-0311/2007
επιτροπή DEVE

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) +

Διάφορα
Οι αιτιολογικές σκέψεις Γ και ΙΓ να διατυπωθούν ως εξής:

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ανθρώπων που πλήττονται από τη σύγκρουση στο Νταρφούρ 
ανέρχεται σήμερα σε πάνω από 4 εκατομμύρια, ο υψηλότερος που σημειώθηκε ποτέ, στον οποίο 
περιλαμβάνονται 2,2 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα πρόσωπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πάνω από 
500 000 πρόσωπα δεν μπορούν να φτάσουν οι ανθρωπιστικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με πάνω 
από πέντε εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και διεθνείς πρόσφυγες, το Σουδάν έχει σήμερα το 
μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυσμό στον κόσμο,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση στο Τσαντ αποτελεί μέρος ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης, 
έχει όμως και τη δική της δυναμική και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως αυτόνομη κρίση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κυβέρνηση του Τσαντ δεν επιτελεί το καθήκον της να προστατεύσει τους αμάχους, και ότι 
υπάρχουν σήμερα 230 000 Σουδανοί πρόσφυγες σε στρατόπεδα στο Τσαντ και 190 000 πολίτες του Τσαντ 
έχουν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους,

3. Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα 
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για τους ωκεανούς και τις θάλασσες

Έκθεση: Willi PIECYK (A6-0235/2007)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μετά την παρ. 1 34 GUE/NGL ΟΚ - 91,495,4

μετά την παρ. 3 54 MUSOTTO κά +

ψ.τμ./ΟΚ

1 - 160,433,5

43 Verts/ALE

2 - 85,510,4

ψ.τμ.

1 +

παρ. 4

παρ. αρχικό κείμενο

2 +

1 PPE-DE + παρεμβάλλεται 
μετά την παρ. 146

μετά την παρ. 4

55 MUSOTTO κά -

παρ. 7 56 MUSOTTO κά ΗΨ - 198,359,13

παρ. 8 16 PSE +

παρ. 9 17 PSE +

παρ. 11 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. + παρεμβάλλεται 
μετά την παρ. 53

18Δ PSE +παρ. 12

παρ. αρχικό κείμενο ↓

ψ.τμ.

1 +

παρ. 13 παρ. αρχικό κείμενο

2 -

μετά την παρ. 13 57 MUSOTTO κά +

παρ. 14 - - + παρεμβάλλεται 
μετά την παρ. 54
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

παρ. 15 19Δ PSE +

20 PSE +παρ. 17

45 Verts/ALE ↓

ψ.τμ.

1 +

παρ. 19 παρ. αρχικό κείμενο

2 +

παρ. 22 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 24 εκτός από 
τις παύλες 5 και 6

παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 24, παύλα 5 10 IND/DEM -

παρ. 24, παύλα 6 11 IND/DEM -

παρ. 25 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 34 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 36 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

2 +

παρ. 37 παρ. αρχικό κείμενο

3 +

μετά την παρ. 37 31 GUE/NGL ΟΚ - 34,573,9

μετά την παρ. 38 21 PSE +

ψ.τμ.

1 +

2 -

22 PSE

3 +

μετά την παρ. 39

33 GUE/NGL ΟΚ - 34,567,11
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

παρ. 40 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

μετά την παρ. 40 23 PSE -

παρ. 41 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

παρ. 43 παρ. αρχικό κείμενο

2 +

παρ. 46 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 47 24 PSE +

παρ. 48 25 PSE +

παρ. 52 26 PSE +

ψ.τμ.

1 -

2 PPE-DE

2 +

παρ. 53

παρ. αρχικό κείμενο ↓

παρ. 59 46 Verts/ALE -

παρ. 61 27Δ PSE +

παρ. 63 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 65 12 IND/DEM -

παρ. 69 47 Verts/ALE -

παρ. 71 13Δ IND/DEM ΗΨ + 417,166,8

παρ. 73 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 74 28Δ PSE +

μετά την παρ. 75 44 Verts/ALE -

παρ. 76 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 78 3 PPE-DE +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

παρ. 95 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 96 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 97 37 GUE/NGL -

παρ. 99 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

4 PPE-DE -

14 IND/DEM ΟΚ - 86,524,5

48 Verts/ALE ΟΚ + 334,258,6

παρ. 100

παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. ↓

παρ. 101 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 102 49 Verts/ALE ΗΨ - 232,368,5

38 GUE/NGL -Μετά την παρ. 102

39 GUE/NGL -

40 GUE/NGL -παρ. 103

50 Verts/ALE -

παρ. 106 41 GUE/NGL -

51 Verts/ALE +παρ. 109

παρ. αρχικό κείμενο ↓

παρ. 111 52 Verts/ALE -

παρ. 113 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 115 5 PPE-DE +

παρ. 120 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 123 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 125 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ./ΗΨ + 341,242,10

ψ.τμ.Υπότιτλος μετά 
την παρ. 130

παρ. αρχικό κείμενο

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2 +

6 PPE-DE +

58 MUSOTTO κά -

59 MUSOTTO κά -

μετά την παρ. 130

60 MUSOTTO κά +

μετά την παρ. 131 32 GUE/NGL ΟΚ - 79,531,5

παρ. 134 29 PSE +

παρ. 136 7 PPE-DE +

8 PPE-DE -

ψ.τμ.

1 +

2 +

3 +

παρ. 137

παρ. αρχικό κείμενο

4 +

42Δ GUE/NGL -παρ. 139

9 PPE-DE +

ψ.τμ.

1 +

2 +

3 +

παρ. 143 παρ. αρχικό κείμενο

4 +

30 PSE +μετά την παρ. 146

61 MUSOTTO κά -

μετά την αιτ. αναφ. 
3

53 MUSOTTO κά +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

ατι. σκ. Γ παρ. αρχικό κείμενο

2 +

αιτ. σκ. Δ 15 PSE -

αιτ. σκ. ΣΤ 35 GUE/NGL +

αιτ. σκ. ΙΒ παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ./ΗΨ - 292,307,9

αιτ. σκ. ΚΓ 36 GUE/NGL -

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) ΟΚ + 530,25,61

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
IND/DEM: τροπ. 14
Verts/ALE: τροπ. 43 και 48
PSE: τελική ψηφοφορία
GUE/NGL: τροπ. 34, 31, 32, και 33

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
IND/DEM: παρ. 22
PSE: παρ. 125
PPE-DE: αιτ. σκ. ΙΒ, παρ. 11, 22, 24, 25, 34, 36, 40, 41, 46, 63, 73, 76, 95, 96, 99, 101, 113, 120 και 

123

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ALDE:
τροπ. 43
1ο μέρος: Σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τους όρους "περιλαμβανομένης εκείνης για το 

περιβάλλον"
2ο μέρος: Οι όροι αυτοί

PPE-DE:
παρ. 13
1ο μέρος: "επιμένει ότι ο σχεδιασμός ... ύψους των κυμάτων·"
2ο μέρος: "επιμένει ότι δεν πρέπει ... παράκτιες περιοχές·"

παρ. 37
1ο μέρος: "εκφράζει την ανησυχία του ... συνθήκες εργασίας"
2ο μέρος: "σύμφωνα με τις διατάξεις ... Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού"
3ο μέρος: "θα μπορούσαν ... για καριέρα·"

παρ. 137
1ο μέρος: "επισημαίνει ότι ... εποπτείας των θαλασσών·"
2ο μέρος: "εκφράζει, ωστόσο ... μοιραίες συνέπειες·"
3ο μέρος: "επιμένει σχετικά ... θαλάσσια πολιτική"
4ο μέρος: "και να υπόκεινται ... σε καταλογισμό ευθυνών·"
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PSE:
τροπ. 2
1ο μέρος: Σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τη διαγραφή των όρων "'σήματος' και"
2ο μέρος: Η διαγραφή αυτή

τροπ. 22
1ο μέρος: "καταγράφει ότι ... παροχής υπηρεσιών)·"
2ο μέρος: "θεωρεί ως αναγκαίο ... είναι αναγκαίο, και"
3ο μέρος: "καλεί την Επιτροπή ... κοινωνικούς εταίρους·"

GUE/NGL:
παρ. 43
1ο μέρος: "παρακινεί την Επιτροπή ... στη θάλασσα·"
2ο μέρος: "αναφέρει ιδιαίτερα ... οικολογικού τουρισμού·"

Αιτ. σκέψη Γ
1ο μέρος: Σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τους όρους "η εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας"
2ο μέρος: Οι όροι αυτοί

παρ. 4
1ο μέρος: Σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τον όρο "με τη στρατηγική της Λισαβόνας"
2ο μέρος: Οι όροι αυτοί

παρ. 19
1ο μέρος: Σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τους όρους "σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας"
2ο μέρος: Οι όροι αυτοί

μετά την παρ. 130, τίτλος
1ο μέρος: "Μια κοινή"
2ο μέρος: "θαλάσσια πολιτική"

παρ. 143
1ο μέρος: "πιστεύει ότι ... έκτακτης ανάγκης" χωρίς τον όρο "Frontex"
2ο μέρος: "Frontex"
3ο μέρος: "και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης"
4ο μέρος: "επαναλαμβάνει τι αίτημά του ... το συντομότερο δυνατόν·"

Διάφορα
Η Ομάδα PSE προτείνει η παρ. 11 να παρεμβληθεί μετά την παρ. 53 και η παρ. 14 να παρεμβληθεί μετά 
την παρ. 54.
Η Ομάδα PSE ζητεί να παρεμβληθεί η τροπολογία 1 μετά την παρ. 146.

4. Εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους

Έκθεση: Michael CRAMER (A6-0219/2007)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

παρ. 2 παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1 +

2 +

παρ. 4 παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ - 248,345,5

παρ. 5 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

παρ. 19 παρ. αρχικό κείμενο

2 +

παρ. 20 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 22 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 28 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

αιτ. σκ. ΣΤ παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

2 +

αιτ. σκ. Θ παρ. αρχικό κείμενο

3 +

αιτ. σκ. ΙΒ παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

αιτ. σκ. ΙΓ παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) +

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
IND/DEM: παρ. 4
Verts/ALE: παρ. 4

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE-DE: αιτ. σκ. ΣΤ, παρ. 4, 5, 20 και 28
ALDE: παρ. 4
PSE: παρ. 4
GUE/NGL: αιτ. σκ. ΙΒ και ΙΓ και παρ. 22

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PPE-DE:
παρ. 2
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1ο μέρος: "φρονεί ότι η δεύτερη οδηγία... και μόνο για τα φορτηγά·"
2ο μέρος: "για τον λόγο αυτόν ... εξωτερικού κόστους·"

PPE-DE, GUE/NGL:
παρ. 19
1ο μέρος: "θεωρεί ότι το πρότυπο ... σιδηροδρομικές επιχειρήσεις·"
2ο μέρος: "οι εν λόγω επιχειρήσεις καταγγέλλουν ... αποθαρρυντικές δαπάνες"

GUE/NGL
Αιτ. σκέψη Θ
1ο μέρος: "εκτιμώντας ότι, τόσο εντός ... που έχουν εισέλθει σε αυτήν"
2ο μέρος: "και ότι, όπου καθιερώθηκε ... άντεξε τη δοκιμασία"
3ο μέρος: "και ότι οι μικρότερες ... ασύμφορους,"

5. Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - Βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας

Έκθεση: Etelka BARSI-PATAKY (A6-0190/2007)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ./Ο
Κ

1 + 530,21,26

παρ. 1 7 Verts/ALE

2 - 212,364,11

παρ. 2 4 IND/DEM +

παρ. 4 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 5 8 Verts/ALE ΟΚ - 114,489,9

μετά την παρ. 6 6 WOHLIN κά -

παρ. 7 2 DUCHOŇ κά +

ψ.τμ./Ο
Κ

προσθήκη στην 
παρ. 9

1 - 108,503,4

παρ. 9 9 Verts/ALE

2 + 468,117,4

ψ.τμ.

1 +

παρ. 11 παρ. αρχικό κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

παρ. 13, παύλα 7 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 13, παύλα 15 5 IND/DEM -

αιτ. σκ. Γ, παύλα 2 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

αιτ. σκ. Γ, παύλα 3 1 DUCHOŇ κά

2 -

ψ.τμ.

1 +

αιτ. σκ. Δ παρ. αρχικό κείμενο

2 +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) ΟΚ + 544,44,22

Η τροπολογία 3 ακυρώνεται.

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE-DE: τελική ψηφοφορία
Verts/ALE: τροπ. 7, 8 και 9

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Verts/ALE: παρ. 4, παρ. 13 7η παύλα, αιτ. σκ. Γ 2η παύλα

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PPE-DE:
τροπ. 1
1ο μέρος: Σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τους όρους "οι συνεχώς και μεγαλύτερες διαφορές"
2ο μέρος: Οι όροι αυτοί

Verts/ALE:
Αιτ. σκέψη Δ
1ο μέρος: Σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τους όρους "λαμβάνοντας υπόψη ότι ... οικονομικά 

βιώσιμες·"
2ο μέρος: Οι όροι αυτοί

PSE, PPE-DE:
τροπ. 7
1ο μέρος: "τονίζει την ανάγκη ... CARS 21·"
2ο μέρος: "υπογραμμίζει ότι είναι ... συντελούμενης προόδου·"

τροπ. 9
1ο μέρος: "(διαγραφή) ... εναέριες μεταφορές·"
2ο μέρος: "τονίζει ότι η μετάβαση ... προοπτικές ανάπτυξης·"



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2007\07-12\votes_definitif\P6_PV(2007)07-12(VOT)_EL.doc PE 392.945/ 13

PSE:
παρ. 11
1ο μέρος: Σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τους όρους "και το ευρωπαϊκό αρθρωτό σύστημα"
2ο μέρος: Οι όροι αυτοί

Διάφορα
Η Ομάδα PPE-DE προτείνει την παρεμβολή της τροπολογίας 9 ως προσθήκη στην παράγραφο 9.

6. Καρδιαγγειακές παθήσεις

Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0277/2007)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B6-0277/2007
επιτροπή ENVI

μετά την παρ. 1 2 PPE-DE, ALDE +

μετά την αιτ. αναφ. 
9

1 PPE-DE, ALDE +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) ΟΚ + 607,2,9

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE-DE: τελική ψηφοφορία

7. Συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Προτάσεις ψηφίσματος: (B6-0278/2007, B6-0280/2007, B6-0281/2007, B6-
0285/2007) 

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0278/2007
 (PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

παρ. 2 παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 343,232,13

παρ. 4 παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 360,237,14

παρ. 6 παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 349,239,16

παρ. 9 παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 393,200,19

παρ. 10 παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 547,62,4
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

παρ. 14 παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 365,229,15

παρ. 21 παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 416,189,8

παρ. 29 παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 593,15,10

μετά την αιτ. αναφ. 
4

παρ. αρχικό κείμενο + προφορική 
τροποπ.

αιτ. αναφ. 6 παρ. αρχικό κείμενο + προφορική 
τροποπ.

μετά την αιτ. σκ. Α παρ. αρχικό κείμενο + προφορική 
τροποπ.

αιτ. σκ. Β παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 347,258,7

μετά την αιτ. σκ. Β παρ. αρχικό κείμενο + προφορική 
τροποπ.

μετά την αιτ. σκ. Γ 1 Verts/ALE -

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B6-0278/2007 PSE ↓

B6-0280/2007 ALDE ↓

B6-0281/2007 Verts/ALE ↓

B6-0285/2007 GUE/NGL ↓

Πρόταση ψηφίσματος B6-0287/2007
(PPE-DE, UEN)

παρ. 1 2 PPE-DE ↓

παρ. 2, παύλα 3 3Δ PPE-DE ↓

παρ. 2, παύλα 5 4 PPE-DE ↓

5 PPE-DE ↓

6 PPE-DE ↓

μετά την παρ. 3

7 PPE-DE ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

8 PPE-DE ↓

αιτ. σκ. Β 1 PPE-DE ↓

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE-DE: αιτ. σκ. Β, παρ. 2, 4, 6, 9, 10, 14, 21, 29

Διάφορα
Ο Manfred Weber προτείνει τις ακόλουθες προφορικές τροπολογίες:

Μετά την αιτ. αναφ. 4
- έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ής Μαΐου 2006, στις 
συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-317/04 και C-318/04,

αιτ. αναφορά 6
- έχοντας υπόψη την επιστολή του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 27ης Ιουνίου 2007 
σχετικά με τη νέα συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία απεστάλη στον προεδρεύοντα κ. 
Schäuble, και τις απαντήσεις που του απηύθυναν ο υπουργός Wolfgang Schäuble και ο Γενικός Διευθυντής 
ΔΕΑ της Επιτροπής Jonathan Faull, στις 29 Ιουνίου και 3 Ιουλίου 2007,

μετά την αιτ. σκέψη Α:
Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία PNR έχει ως στόχο την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του διεθνούς εγκλήματος,

μετά την αιτ. σκέψη Β:
Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία PNR συνιστά το νομικό πλαίσιο για τη μετάδοση δεδομένων 
PNR της ΕΕ στις ΗΠΑ και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρέχει τη βάση ώστε οι αερομεταφορείς να ασκούν τις 
δραστηριότητές τους με τις ΗΠΑ,

8. Ευρωζώνη (2007)

Έκθεση: Dariusz ROSATI (A6-0264/2007)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ./Ο
Κ

1 + 455,119,8

μετά την παρ. 1 1 PSE

2 - 254,319,18

παρ. 5 4 Verts/ALE ψ.τμ./Ο
Κ
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1 - 240,347,22

2 - 243,352,7

ψ.τμ./Ο
Κ

1 + 538,35,38

παρ. 10 παρ. αρχικό κείμενο

2 + 517,72,21

μετά την παρ. 10 5 Verts/ALE -

παρ. 16 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

παρ. 17 παρ. αρχικό κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

2 +

παρ. 22 2 PPE-DE

3 +

παρ. 31 3 PPE-DE -

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) +

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: παρ. 10, τροπ. 1, 4

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Verts/ALE: παρ. 16

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PSE:
τροπ. 2
1ο μέρος: "αναγνωρίζει ότι ο ορισμός .... νομισματικής πολιτικής της·"
2ο μέρος: "καθώς τα κριτήρια ... επιδόσεις του μέλλοντος·"
3ο μέρος: "αποδοκιμάζει το γεγονός .... της ευρωζώνης·"

Verts/ALE:
παρ. 17
1ο μέρος: "παρατηρεί ότι οι υπηρεσίες ... βασικό πληθωρισμό·"
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2ο μέρος: "τονίζει κατά συνέπεια ... εσωτερική αγορά·"

GUE/NGL:
τροπ. 4
1ο μέρος: "υπογραμμίζει τον κίνδυνο ... δημόσιων οικονομικών·"
2ο μέρος: "σημειώνει ότι ... φιλοκυκλικής πολιτικής"

ALDE:
παρ. 10
1ο μέρος: Σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τους όρους "τονίζει την ανάγκη για δικαιότερη κατανομή 

των οφελών της ανάπτυξης"
2ο μέρος: Οι όροι αυτοί

PPE-DE:
τροπ. 1
1ο μέρος: "υπενθυμίζει εν προκειμένω ... αυτής της εξουσίας·"
2ο μέρος: "καλεί την Ευρωομάδα ... συναλλαγματική πολιτική·"

9. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Έκθεση: Gay MITCHELL (A6-0266/2007)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

παρ. 4 1 PSE +

μετά την παρ. 4 2 PSE -

ψ.τμ.

1 +

παρ. 10 παρ. αρχικό κείμενο

2 -

παρ. 13 5 Verts/ALE -

μετά την παρ. 28 3 PSE +

αιτ. σκ. Δ 4 PPE-DE +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) ΟΚ + 506,64,41

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τελική ψηφοφορία

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ALDE: παρ. 10

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PPE-DE:
παρ. 10
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1ο μέρος: Σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τους όρους "και να συντονίσουν στενότερα τις δράσεις 
τους στον τομέα της συναλλαγματικής πολιτικής"

2ο μέρος: Οι όροι αυτοί

10. Παλαιστίνη

Προτάσεις ψηφίσματος: (B6-0268/2007, B6-0270/2007, B6-0272/2007, B6-
0273/2007, B6-0274/2007, B6-0275/2007)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0268/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B6-0268/2007 PPE-DE ↓

B6-0270/2007 ALDE ↓

B6-0272/2007 UEN ↓

B6-0273/2007 PSE ↓

B6-0274/2007 Verts/ALE ↓

B6-0275/2007 GUE/NGL ↓

11. Κατάσταση στο Πακιστάν

Προτάσεις ψηφίσματος: (B6-0279/2007, B6-0282/2007, B6-0283/2007, B6-
0284/2007, B6-0286/2007, B6-0289/2007)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0279/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

παρ. 1 παρ. αρχικό κείμενο + προφορική 
τροποπ.

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

B6-0279/2007 ALDE ↓

B6-0282/2007 PPE-DE ↓

B6-0283/2007 PSE ↓

B6-0284/2007 GUE/NGL ↓

B6-0286/2007 UEN ↓

B6-0289/2007 Verts/ALE ↓

Διάφορα

Ο Robert Evans προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παρ. 1:
"1. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό του Πακιστάν που είναι θύμα της βίας που προκάλεσαν 

οι ένοπλοι εξτρεμιστές· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την ασφάλεια των 1 800 ή 
περισσοτέρων ατόμων στο Ερυθρό Τέμενος, μερικοί εκ των οποίων πιθανώς κρατούνται όμηροι· 
αναγνωρίζει τις προκλήσεις που έθεσε για την κυβέρνηση του Πακιστάν η πολιορκία, εκφράζει 
την έντονη ανησυχία του όσον αφορά τον άγνωστο ακόμη αριθμό θυμάτων και υποστηρίζει τις 
προσπάθειες για την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης·"

12. Έκθεση προόδου της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για 
το 2006

Έκθεση: Erik MEIJER (A6-0214/2007)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

15 IND/DEM -παρ. 3

παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

παρ. 4 5 PSE

2/ΗΨ - 260,335,14

παρ. 6 16 IND/DEM ΟΚ - 65,534,8

παρ. 9 17 IND/DEM ΟΚ - 29,563,24

παρ. 10 10 Verts/ALE +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μετά την παρ. 10 11 Verts/ALE -

παρ. 11 18 IND/DEM ΟΚ - 53,528,10

19Δ IND/DEM ΟΚ - 53,549,11

30ΣΤ GUE/NGL, 
PPE-DE

+

6 PSE ↓

παρ. 13

22 GUE/NGL ↓

ψ.τμ.

1/ΗΨ + 414,171,23

1=
7=

PPE-DE
PSE

2 +

παρ. 14

28 GUE/NGL ↓

ψ.τμ.

1 -

20 IND/DEM

2 -

παρ. 15

3=
23=

PPE-DE
GUE/NGL

+

ψ.τμ.

1 -

μετά την παρ. 16 12 Verts/ALE

2 -

μετά την παρ. 18 13 Verts/ALE ΗΨ - 278,304,20

μετά την παρ. 24 24 GUE/NGL +

μετά την παρ. 26 8 PSE +

μετά την παρ. 30 25 GUE/NGL -

21 IND/DEM -

2 PPE-DE +

παρ. 31

9 PSE ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

26/ανα
θ

GUE/NGL ↓

παρ. 32 27 GUE/NGL +

παρ. 34 29 GUE/NGL +

μετά την αιτ. σκ. Γ 14 IND/DEM ΟΚ - 40,562,9

αιτ. σκ. Δ 4 PSE +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) ΟΚ + 558,47,8

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
IND/DEM: τροπ. 14, 16, 17, 18, 19Δ και τελική ψηφοφορία
PSE: τελική ψηφοφορία

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
Verts/ALE:
τροπ. 12
1ο μέρος: "εκφράζει τη λύπη του ....Ρόδο και στην Κρήτη,"
2ο μέρος: "αντίθετα από ... κράτη μέλη της ΕΕ·"

GUE/NGL:
τροπ. 5
1ο μέρος: "σημειώνει με ικανοποίηση ... θρησκευτικών ομάδων·"
2ο μέρος: "εκφράζει, ωστόσο, ... συμφωνίας της Οχρίδας·"

τροπ. 1/7
1ο μέρος: "σημειώνει ότι ... Matthew Nimitz,"
2ο μέρος: "δήλωσε δημοσίως ... των προσπαθειών του·"

τροπ. 20
1ο μέρος: "σημειώνει ότι ... θεσμικά όργανα"
2ο μέρος: "υπό τον όρο ότι ... ή ονομασίες·"

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
GUE/NGL: παρ. 3

Διάφορα
Ο εισηγητής προτείνει η ονομασία "Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας" να 
χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρο το κείμενο.

13. Συμφωνία TRIPS και πρόσβαση σε φάρμακα

Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0288/2007)



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2007\07-12\votes_definitif\P6_PV(2007)07-12(VOT)_EL.doc PE 392.945/ 22

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος  B6-0288/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) +

Διάφορα
Ο Umberto Guidoni υπογράφει επίσης το ψήφισμα εξ ονόματος της Ομάδας UEN. 

14. Δημοκρατικός έλεγχος στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συνεργασίας για την 
Ανάπτυξη

Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0310/2007)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος  B6-0310/2007
(επιτροπή DEVE)

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) +

15. Εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό νέα ενισχυμένη συμφωνία 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της 
Ουκρανίας αφετέρου

Έκθεση: Michał Tomasz KAMIŃSKI (A6-0217/2007)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

4/ανα
θ

PPE-DE + προφορική 
τροποπ. 

παρ. 5

παρ. αρχικό κείμενο ↓

Μετά την παρ. 5 5/ανα
θ

PPE-DE ΟΚ + 558,18,20

παρ. 8 3 Verts/ALE +

παρ. 11 6/ανα
θ

PPE-DE Α
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μετά την αιτ. αναφ. 
9

1 ALDE +

αιτ. σκ. Β 2 UEN +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) +

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE-DE: τροπ. 5/αναθ.

Διάφορα
Ο Elmar Brok προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην τροπ. 4/αναθ:

5. έχοντας επίγνωση της ουσιώδους σημασίας των συμβόλων και των προοπτικών για την εξασφάλιση 
της υποστήριξης του κοινού με στόχο την εφαρμογή φιλόδοξου μεταρρυθμιστικού προγράμματος, 
πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να οδηγούν στη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης η οποία 
συμβάλλει αποτελεσματικά και αξιόπιστα στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας και ανοίγει 
την αντίστοιχη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ένταξης·

16. Η πολιτική συνοχής στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ

Έκθεση: Lidia Joanna GERINGER DE 
OEDENBERG

(A6-0241/2007)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

14 GUE/NGL ΟΚ - 30,544,2πριν την παρ. 1

15 GUE/NGL -

παρ. 3 16 GUE/NGL -

παρ. 4 4 Verts/ALE -

ψ.τμ.

1 -

παρ. 6 5 Verts/ALE

2 +

παρ. 7 17 GUE/NGL ΟΚ - 40,533,17

παρ. 9 6 Verts/ALE -

παρ. 11 2 PSE -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

21/αν
αθ

PPE-DE +

παρ. 16 7 Verts/ALE -

παρ. 17 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 18 8 Verts/ALE -

παρ. 19 9 Verts/ALE -

παρ. 21 18Δ GUE/NGL -

παρ. 26 10 Verts/ALE -

μετά την παρ. 29 3 PSE ΟΚ + 320,247,16

παρ. 30 19 GUE/NGL ΟΚ - 59,495,18

παρ. 32 11 Verts/ALE -

12 GUE/NGL ΟΚ - 33,528,6αιτ. σκ. Δ

παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

αιτ. σκ. ΣΤ 13 GUE/NGL ΟΚ - 37,521,12

ψ.τμ.

1 +

αιτ. σκ. Ζ παρ. αρχικό κείμενο

2 +

1 PSE ΟΚ - 233,329,4αιτ. σκ. ΙΕ

20/αν
αθ

PPE-DE +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) +

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL: τροπ. 12, 13, 14, 17, 19
PSE: τροπ. 1, 3

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
GUE/NGL: αιτ. σκ. Δ, παρ. 17 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
GUE/NGL:
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τροπ. 5
1ο μέρος: "προτείνει η πολιτική συνοχής ... χωροταξικής ανάπτυξης"
2ο μέρος: "και άλλες κοινοτικές πολιτικές·"

Αιτ.σκέψη Ζ
1ο μέρος: "λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος ... εξωτερικής βοήθειας·"
2ο μέρος: "παρόλο που η ανάληψη ... περιορισμούς"

17. Ανθρωπιστική κατάσταση των ιρακινών προσφύγων

Προτάσεις ψηφίσματος: (B6-0291/2007, B6-0295/2007, B6-0299/2007, B6-
0300/2007, B6-0303/2007, B6-0308/2007)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0291/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

παρ. 15 1 ALDE ΗΨ + 44,26,0

παρ. 16 2 ALDE +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B6-0291/2007 ALDE ↓

B6-0295/2007 GUE/NGL ↓

B6-0299/2007 PPE-DE ↓

B6-0300/2007 PSE ↓

B6-0303/2007 Verts/ALE ↓

B6-0308/2007 UEN ↓

18. Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υπερδνυστερία (Μολδαβία)

Προτάσεις ψηφίσματος: (B6-0292/2007, B6-0293/2007, B6-0296/2007, B6-
0298/2007, B6-0302/2007, B6-0304/2007)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος  RC-B6-0292/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

Σύνολο του 
κειμένου

+ προφορική 
τροποπ.

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B6-0292/2007 ALDE ↓

B6-0293/2007 UEN ↓

B6-0296/2007 GUE/NGL ↓

B6-0298/2007 PPE-DE ↓

B6-0302/2007 PSE ↓

B6-0304/2007 Verts/ALE ↓

Η Roberta Alma Anastase παρουσιάζει προφορική τροπολογία με την οποία προτείνεται να αντικατασταθεί ο 
όρος "Μολδαβία" από τον όρο "Δημοκρατία της Μολδαβίας" σε ολόκληρο το κείμενο

Ο Tadeusz Zwiefka παρουσιάζει προφορική τροπολογία με την οποία προτείνεται να αντικατασταθεί το 
όνομα "Tudor Petrov-Popa" από το όνομα "Tudor Popa".

19. Ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ

Προτάσεις ψηφίσματος: (B6-0290/2007, B6-0294/2007, B6-0297/2007, B6-
0301/2007, B6-0305/2007, B6-0306/2007)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος  RC-B6-0290/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, GUE/NGL)

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) ΟΚ + 68,2,0

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B6-0290/2007 ALDE ↓

B6-0294/2007 GUE/NGL ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

B6-0297/2007 PPE-DE ↓

B6-0301/2007 PSE ↓

B6-0305/2007 Verts/ALE ↓

B6-0306/2007 UEN ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE-DE: τελική ψηφοφορία


