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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 πρόταση ψηφίσματος
ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος
ΜΨ μυστική ψηφοφορία
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1. Τροποποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που 
προβλέπονται στη συμφωνία ΕΚ/Σεϋχελλών

*

Έκθεση: Josu ORTUONDO LARREA (A6-0085/2008)

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

παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 503,71,33

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
IND/DEM: τελική ψηφοφορία

2. Συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για την μπύρα της Μαδέρας *

Έκθεση: Sérgio MARQUES (A6-0146/2008)

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

παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 569,12,15

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE-DE, IND/DEM: τελική ψηφοφορία

3. Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
τις λεπτομέρειες εφαρμογής της επιτροπολογίας

Έκθεση: Monica FRASSONI (A6-0107/2008)

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

παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 589,7,11

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
IND/DEM: τελική ψηφοφορία

4. Tροποποίηση του άρθρου 81 του Kανονισμού του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου

Έκθεση:
(απατείται ειδική 
πλειοψηφία)

Monica FRASSONI (A6-0108/2008)
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 599,12,12

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
IND/DEM: τελική ψηφοφορία

5. Καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς (στήριξη για το βαμβάκι) *

Έκθεση: Ιωάννης ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ (A6-0166/2008)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας 

επιτροπής - 
ψηφοφορία εν 

συνόλω

1-37 επιτροπή ΗΨ + 382,184,43

Άρθρο 110γ, παρ. 
2, εισαγωγικό 

τμήμα

38 PPE-DE ΗΨ + 346,258,24

Άρθρο 110ε, μετά 
την παρ. 2

39 PPE-DE -

μετά την αιτ. σκ. 3 40 PSE -

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση +

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 395,161,64

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
IND/DEM: τελική ψηφοφορία

6. Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο

Προτάσεις ψηφίσματος: (B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-
0212/2008, B6-0214/2008)

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-B6-0209/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

παρ. 4 1 PPE-DE ΟΚ + 374,233,9

παρ. 13 παρ. αρχικό κείμενο + προφορική 
τροποπ.

ψ.τμ.

1 +

παρ. 20 2 PPE-DE

2 + ως προσθήκη

παρ. 26 4 ALDE +

μετά την παρ. 37 3 PPE-DE ΟΚ + 378,244,10

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B6-0209/2008 ALDE ↓

B6-0210/2008 PPE-DE ↓

B6-0211/2008 UEN ↓

B6-0212/2008 PSE ↓

B6-0213/2008 GUE/NGL ↓

B6-0214/2008 Verts/ALE ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE-DE: τροπ. 1, 3

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PPE-DE:
τροπ. 2
1ο μέρος: "επισημαίνει ... πρόταση αυτή"
2ο μέρος: "καθώς είναι ... θαλάσσιων μεταφορών"

Διάφορα
Η Ομάδα PPE-DE προτείνει η τροπολογία 2, 2ο μέρος, να προστεθεί στην αρχική παράγραφο.

Η Erika Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παρ. 
13:
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"13. χαιρετίζει την πρόθεση του Φόρουμ για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα (FSF) και του ΔΝΤ να 
διαμορφώσουν κοινή διάγνωση για τη χρηματοπιστωτική αναταραχή και αναμένει και από τους 
δύο φορείς να εφαρμόσουν τα συμπεράσματα και τις συστάσεις πολιτικής της ομάδας εργασίας του 
FSF για την ικανότητα αυτοδιόρθωσης της αγοράς και των θεσμικών μηχανισμών· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι το έργο αυτό πρέπει να είναι απλώς συμπληρωματικό και να μην αντικαθιστά τους 
προβληματισμούς για κατάλληλες απαντήσεις σε επίπεδο πολιτικής στην ΕΕ και στις ΗΠΑ·"

7. Aνθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο (2007) και πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτόν

Έκθεση: Marco CAPPATO (A6-0153/2008)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

21 Verts/ALE ΟΚ + 367,231,20παρ. 4

παρ. αρχικό κείμενο ↓

παρ. 8 6 PPE-DE +

μετά την παρ. 8 1 ALDE -

3Δ PSE Απαρ. 9

7 PPE-DE + προφορική 
τροποπ.

παρ. 15 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 17 8 PPE-DE ΟΚ - 285,315,16

παρ. 23 20=
22=

PSE
Verts/ALE

ΗΨ + 469,106,15
προφορική 

τροποπ.

ψ.τμ.

1 +

παρ. 27 παρ. αρχικό κείμενο

2 +

παρ. 31 9 PPE-DE -

παρ. 42 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 43 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 44 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

παρ. 45 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

παρ. 46 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

μετά την παρ. 50 17 GUE/NGL -

παρ. 68 2 ALDE +

παρ. 80 4 PSE +

23 Verts/ALE -παρ. 81

10 PPE-DE -

ψ.τμ.

1 +

παρ. 82 παρ. αρχικό κείμενο

2 +

παρ. 89 11 PPE-DE -

παρ. 92 18 GUE/NGL +

12 PPE-DE ΗΨ + 315,276,22παρ. 94

παρ. αρχικό κείμενο ↓

παρ. 106 13 PPE-DE ΗΨ - 273,309,6

παρ. 107 14 PPE-DE +

μετά την παρ. 127 19 GUE/NGL +

παρ. 139 24 Verts/ALE ΗΨ + 343,254,13

15 PPE-DE -παρ. 141

παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ./Η
Ψ

+ 358,196,46

μετά την παρ. 147 16 PPE-DE +

παρ. 149 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

αιτ. αναφ. 9 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

αιτ. αναφ. 13 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +

αιτ. αναφ. 18 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

αιτ. σκέψη I 5 PPE-DE -

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) ΟΚ + 533,63,41

Το κείμενο του ψηφίσματος τροποποιείται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απελευθέρωση των Saidjahon 
Zainabitdinov, Bobumurod Mavlanov, Ulugbek Kattabekov, Niazova Umida, Turaeva Gulbahor και 
Khamraev Ikhtiyor βάσει της απόφασης για χορήγηση αμνηστίας της Βουλής του Ουζμπεκιστάν στις 30 
Νοεμβρίου 2007.

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
IND/DEM: τελική ψηφοφορία
Verts/ALE τροπ. 8, 21

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
UEN: αιτιολογικές σκέψεις 9, 13 και, παρ. 15, 42, 141, 149
PPE-DE: παρ. 42, 43, 44, 45, 46 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
UEN:
παρ. 27
1ο μέρος: "στο πλαίσιο αυτό, ... των Hνωμένων Εθνών"
2ο μέρος: "όπως κατέδειξε ... θανατικής ποινής"

παρ. 82
1ο μέρος: Tο σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους "οι διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού
2ο μέρος: οι όροι αυτοί

Διάφορα
Ο Marco Cappato, εισηγητής, προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην τροπολογία 7:
"9. θεωρεί ότι η «μη βία» αποτελεί το καταλληλότερο μέσο προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης 

απόλαυση, η προάσπιση, η προώθηση και ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
φρονεί ότι η προώθησή της πρέπει να αποτελεί στόχο προτεραιότητας στην πολιτική της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και επιθυμεί να συμβάλει στη μελέτη και την ενημέρωση 
σχετικά με τη σύγχρονη θεωρία και πρακτική όσον αφορά τη μη βία, εν μέρει μέσω συγκριτικής 
ανάλυσης των βέλτιστων πρακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν· προτείνει, 
προκειμένου η ιδέα αυτή να αποκτήσει κεντρικό πολιτικό ρόλο, τη σύγκληση ευρωπαϊκής 
διάσκεψης για τη μη βία το 2009 και τον ορισμό του έτους 2010 ως «ευρωπαϊκού έτους μη βίας»· 
καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, να κηρυχθεί η δεκαετία 
2010-2020 «δεκαετία μη βίας·"

Η Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία 
στην τροπολογία 22:
"23. σημειώνει ότι το ΣΑΔ των Ηνωμένων Εθνών έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε πολύτιμο πλαίσιο 

για τις πολυμερείς προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του παρελθόντος έτους το νέο αυτό όργανο 
δεν απέδειξε την αξιοπιστία του, αλλά υπογραμμίζει για άλλη μία φορά τον καίριο ρόλο του ΣΑΔ 
στο πλαίσιο της συνολικής αρχιτεκτονικής του ΟΗΕ· ευελπιστεί ότι η εφαρμογή του μηχανισμού 
οικουμενικής περιοδικής επανεξέτασης θα οδηγήσει στα πρώτα απτά αποτελέσματα και βελτιώσεις· 
καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρακολουθούν στενά αυτή τη διαδικασία προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εφαρμογή της απόφασης αριθ. 60/251 της UNHRC, της 15ης Μαρτίου 2006, η 
οποία αποτελεί την αφετηρία της οικουμενικής περιοδικής επανεξέτασης, με βάση αντικειμενικές 
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και αξιόπιστες πληροφορίες, της εκπλήρωσης, από όλα τα κράτη, των υποχρεώσεών και των 
δεσμεύσεών τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τρόπο που να εγγυάται τη συνολική 
κάλυψη και την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των κρατών· καλεί το Συμβούλιο να ζητήσει τη γνώμη 
του Κοινοβουλίου επ’ αυτού του θέματος·

8. Αποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών: στόχοι, πρακτικές και 
μελλοντικές προκλήσεις

Έκθεση: Véronique DE KEYSER / José 
Ignacio SALAFRANCA 
SÁNCHEZ-NEYRA

(A6-0138/2008)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μετά την παρ. 6 παρ. - + προφορική 
τροπολογία

παρ. 7 1 PSE +

μετά την παρ. 7 2 PSE +

παρ. 11 3 PSE +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) ΟΚ + 605,11,16

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
IND/DEM: τελική ψηφοφορία

Διάφορα
Ο Michael Gahler προτείνει προφορική τροπολογία προκειμένου να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος 6α 
(νέα):
"6 α. αποτίει φόρο τιμής στη συμμετοχή παρατηρητών από τρίτες χώρες, όπως η Ελβετία, η 

Nορβηγία και ο Kαναδάς στις AΕΠ·"

9. Oικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας 
(ASEAN)

Έκθεση: Glyn FORD / Vincenzo AITA (A6-0151/2008)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

παρ. 1 20 GUE/NGL -

παρ. 2 21 GUE/NGL -

μετά την παρ. 2 22 GUE/NGL +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1 Verts/ALE +παρ. 3

5 PSE +

παρ. 4 23 GUE/NGL -

6Δ PSE +παρ. 7

24 GUE/NGL ↓

25 GUE/NGL -

2 Verts/ALE -

παρ. 8

7 PSE ΟΚ + 580,49,8

μετά την παρ. 8 26 GUE/NGL -

παρ. 9 8 PSE -

ψ.τμ.

1 +

μετά την παρ. 13 9 PSE

2/ΗΨ + 350,275,9

μετά την παρ. 15 10 PSE +

παρ. 16 11 PSE Α

παρ. 17 12 PSE + ως προσθήκη

παρ. 22, μετά το 
στοιχείο θ)

3 Verts/ALE +

παρ. 23, μετά το 
σημείο iv)

4 Verts/ALE -

παρ. 25 13 PSE +

παρ. 31 14 PSE ΟΚ + 576,49,8

παρ. 42 παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 563,40,24

παρ. 47 15 PSE +

μετά την παρ. 48 16 PSE +

αιτ. σκ. Α 17 GUE/NGL -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

αιτ. σκ. Θ 18 GUE/NGL -

αιτ. σκ. Ι 19 GUE/NGL +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) ΟΚ + 523,53,59

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
IND/DEM: τελική ψηφοφορία
PSE τροπ. 7 και 14, παρ. 42, τελική ψηφοφορία

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PPE-DE:
τροπ. 9
1ο μέρος: "υπενθυμίζει τη δέσμευση ... αναπτυσσόμενες χώρες"
2ο μέρος: "καλεί, ως εκ τούτου ...τους υπηκόους της"

10. Η διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων βαθέων υδάτων

Έκθεση: Rosa MIGUÉLEZ RAMOS (A6-0103/2008)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

παρ. 7 2 PSE -

3 PSE +παρ. 8

1 40 + βουλευτές ↓

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) ΟΚ + 579,49,4

Η τροπολογία 1 κατατέθηκε από τον Duarte Freitas και άλλους.

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
IND/DEM: τελική ψηφοφορία

11. Η ανάπτυξη του πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων 
ομάδων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκθεση: Ingo FRIEDRICH (πρώην 
έκθεση - Alexander STUBB)

(A6-0105/2008)

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

παρ. 3 1 ALDE +

3 ALDE ΟΚ - 177,316,125

2=
4=

ALDE
PPE-DE

ΟΚ
ΟΚ

+ 378,234,20

8 PSE ↓

11 / 
αναθ.

Verts/ALE, 
GUE/NGL

↓

ψ.τμ.

1 -

παρ. 10

παρ. αρχικό κείμενο

2 ↓

παρ. 11 5 PPE-DE ΟΚ + 369,241,19

μετά την παρ. 11 9 GUE/NGL ΟΚ - 114,504,11

μετά την παρ. 13 12 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ - 133,478,9

παρ. 14 13 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ - 269,345,10

παρ. 18 14 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ - 272,339,18

παρ. 20 6Δ PPE-DE ΗΨ - 266,335,18

μετά την παρ. 21 10 GUE/NGL ΟΚ - 86,528,13

παρ. 23 15 Verts/ALE, 
GUE/NGL

Α

7 PPE-DE ΟΚ - 287,324,25

16 Verts/ALE, 
GUE/NGL κά

ΟΚ - 291,322,11

17 Verts/ALE, 
GUE/NGL κά

ΟΚ - 277,315,13

μετά την παρ. 23

18 Verts/ALE, 
GUE/NGL κά

ΟΚ - 132,480,16
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) ΟΚ + 547,24,59

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
VertsALE τροπ. 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18
IND/DEM: τελική ψηφοφορία
GUE/NGL: όλες οι ψηφοφορίες – η ομάδα αποσύρει τα αιτήματά της για ψηφοφορία με ΟΚ επί των 

τροπ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και για ψηφοφορία κατά τμήματα επί της παρ. 10.
PPE-DE: τροπ. 3

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
Verts/ALE:
παρ. 10
1ο μέρος: Tο σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους "και εκείνα τα σώματα που έχουν νομικό 

καθεστώς βάσει των Συνθηκών"
2ο μέρος: οι όροι αυτοί

12. Λευκή Βίβλος για τον Aθλητισμό

Έκθεση: Μανώλης ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ (A6-0149/2008)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 234,313,13

2 ↓

3 ↓

4 ↓

μετά την παρ. 1 2 ALDE

5 ↓

παρ. 2 παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 431,158,31

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 389,215,19

15=
35=

UEN
40 + βουλευτές

2/ΟΚ - 241,344,17

μετά την παρ. 2

19 PSE Α
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

παρ. 5, περίπτ. 3 16 / 
αναθ

=
20=

UEN
PSE

+

παρ. 6 17=
21=

UEN
PSE

+

7 PSE +παρ. 7

παρ. αρχικό κείμενο ↓

παρ. 15 36 GUE/NGL +

22 PSE -

18 UEN -

ψ.τμ.

1 +

παρ. 16

παρ. αρχικό κείμενο

2 -

παρ. 17 8 PSE +

ψ.τμ.

1 +

παρ. 18 3 ALDE

2 -

παρ. 27 29 PSE +

παρ. 28 παρ. αρχικό κείμενο + μετατίθεται μετά 
την παρ. 34

παρ. 31 37 GUE/NGL +

παρ. 33 παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 381,221,19

μετά την παρ. 35 9 PSE +

παρ. 42 παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 569,46,9

μετά την παρ. 43 38 GUE/NGL +

μετά την παρ. 48 39 GUE/NGL +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

παρ. 49 40 GUE/NGL +

παρ. 54 30 PSE +

31 PSE +μετά την παρ. 54

32 PSE +

παρ. 59 33 PSE +

4 ALDE -παρ. 64

10 PSE Α

23 PSE Απαρ. 65

5 ALDE +

ψ.τμ.

1 +

ALDE

2/ΗΨ - 156,407,41

παρ. 68 6=

24= PSE Α

μετά την παρ. 68 11 PSE Α

παρ. 70 12 PSE +

41 GUE/NGL +μετά την παρ. 78

42 GUE/NGL ΗΨ + 313,265,18

13 PSE +παρ. 81

παρ. αρχικό κείμενο ↓

παρ. 87 43 GUE/NGL +

μετά την παρ. 88 34 PSE Α

παρ. 90 14 PSE +

παρ. 100 παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 507,57,44

παρ. 102 παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 478,69,29
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

αιτ. σκ. Γ 25 PSE +

αιτ. σκ. Δ παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 514,46,37

αιτ. σκ. Ε παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 474,65,34

1 ALDE +αιτ. σκ. ΣΤ

παρ. αρχικό κείμενο ↓

αιτ. σκ. Θ παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 523,37,36

αιτ. σκ. ΙΗ 26 PSE +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 575,9,21

αιτ. σκ. ΚΕ 27 PSE

2/ΟΚ + 488,76,22

αιτ. σκ. ΚΣΤ 28 PSE +

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

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) ΟΚ + 518,49,9

Η τροπολογία 35 κατατέθηκε από τον Christopher Heaton-Harris και άλλους.
 
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
IND/DEM: τροπ. 35, αιτιολογικές σκέψεις Δ, Ε, Θ, παρ. 2, 33, 42, 100, 102, τελική ψηφοφορία
PPE-DE: τροπ. 2, 27, 35, τελική ψηφοφορία

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE-DE: αιτιολογικές σκέψεις ΚΖ, ΚΗ

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PSE
τροπ. 3
1ο μέρος: "χαιρετίζει την πρόταση ... ενώσεις"
2ο μέρος: "όπως η Ένωση Επαγγελματικών Συλλόγων"

PPE-DE:
τροπ. 2
1ο μέρος: Tο σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους "συμπληρωματικές", "παρά μόνο", "κατ’ αρχάς" 

και "περαιτέρω τονίζει ... παραπάνω αρχές"
2ο μέρος: "συμπληρωματικές"
3ο μέρος: "παρά μόνο"
4ο μέρος: "κατ’ αρχάς"
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5ο μέρος: "περαιτέρω τονίζει ... παραπάνω αρχές"

τροπ. 6
1ο μέρος: Tο σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους "πνευματικής ιδιοκτησίας"
2ο μέρος: οι όροι αυτοί

τροπ. 27
1ο μέρος: "λαμβάνοντας υπόψη ... στήριξη κλπ."
2ο μέρος: ",- ενώ τα έσοδα ... κράτη μέλη"

τροπ. 35/15 ταυτόσημες
1ο μέρος: "πιστεύει ότι ... του αθλητισμού"
2ο μέρος: "πιστεύει επιπλέον ... αρχών'

παρ. 16
1ο μέρος: Tο σύνολο του κειμένου χωρίς τους όρους "και να αποτρέπεται ... «financial doping»"
2ο μέρος: οι όροι αυτοί

Διάφορα
Ο Ivo Belet προτείνει η παράγραφος 28 να μετατεθεί μετά την παράγραφο 34.


