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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

 

 

 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων 

 
+ εγκρίνεται 

- απορρίπτεται 

↓ καταπίπτει 

Α 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 

am τροπολογία 

ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία 

ΑΤ αντίστοιχο τμήμα 

Δ τροπολογία που διαγράφει 

= ταυτόσημες τροπολογίες 

§ παράγραφος 

άρθ. άρθρο 

Αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ Πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1.  Χαρακτηριστικά ασφαλείας και χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια 

και τα ταξιδιωτικά έγγραφα 

***I 

 Έκθεση: Carlos COELHO (A6-0500/2008)  
 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογία της 

αρμόδιας 

επιτροπής 

1 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 594,51,37 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

IND/DEM: τελική ψηφοφορία 

 

 

2.  Δημόσιες συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας ***I 

 Έκθεση: Alexander Graf LAMBSDORFF (A6-0415/2008)  
 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του 

κειμένου  

Σύνολο αριθ. 1 - 

συμβιβ. τροπ. 

66 επιτροπή, 

ALDE, PPE-

DE, PSE, 

Verts/ALE 

 +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας 

επιτροπής - 

ψηφοφορία εν 

συνόλω 

1-65 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 597,69,33 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

IND/DEM: τελική ψηφοφορία 

 

 

3.  Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (διχλωρομεθάνιο) ***I 

 Έκθεση: Carl SCHLYTER (A6-0341/2008)  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του 

κειμένου Σύνολο 

αριθ. 1 - 

συμβιβαστική 

τροπολογία 

17 Verts/ALE,  

PPE-DE, PSE, 

ALDE, 

GUE/NGL 

 +  

Σύνολο αριθ. 2 - 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας 

επιτροπής 

1-16 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 674,17,8 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

IND/DEM: τελική ψηφοφορία 

 

 

4.  Εξουσιοδότηση κύρωσης της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 

2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας (σύμβαση αριθ. 188) 

* 

 Έκθεση: Ilda FIGUEIREDO (A6-0423/2008)  
 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 671,16,6 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

IND/DEM: τελική ψηφοφορία 

 

 

5.  Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-

2008) 

 

 Έκθεση: Giusto CATANIA (A6-0479/2008)  
 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

παρ. 10 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 12 3αναθ. UEN  Α  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

παρ. 14 31 PPE-DE  -  

παρ. 15 5αναθ. UEN  -  

παρ. 17 παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 346,332,9 

παρ. 18 6αναθ. UEN  Α  

παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

παρ. 19 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. -  

παρ. 21 7αναθ. UEN  Α  

παρ. 23 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 27 32 PPE-DE ΗΨ + 382,303,8 

παρ. 29 33 PPE-DE  -  

παρ. 30 34 PPE-DE  -  

46 UEN  -  

παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 433,235,20 

4 +  

5 +  

παρ. 31 47 UEN  -  

παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ./ΟΚ   

1 + 521,156,21 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 + 598,58,29 

παρ. 32 18αναθ. UEN  -  

παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 + προφορική τροποπ. 

2/ΗΨ - 237,368,69 

παρ. 35 19αναθ. UEN  -  

παρ. 36 8αναθ. UEN  Α  

παρ. 37 9αναθ.Δ UEN  Α  

παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 38 25αναθ.Δ UEN ΟΚ - 299,366,22 

παρ. 40 43 PSE  +  

παρ. αρχικό κείμενο  ↓  

παρ. 45 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 48 10αναθ. UEN  Α  

παρ. 49 11αναθ.Δ UEN  Α  

1αναθ. PPE-DE  Α  

35αναθ. PPE-DE ΗΨ + 452,211,25 

παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. ↓  

παρ. 51 12αναθ.Δ UEN  Α  

49 UEN  Α  

παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ./ΟΚ   

1 + 619,53,12 

2 + 344,323,11 

3 + 627,48,17 

4 + 569,85,39 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

5 + 367,288,42 

παρ. 55 50 UEN  -  

20αναθ. UEN  Α  

παρ. 55, περίπωση 

4 

παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

παρ. 61 21αναθ. UEN  -  

παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ./ΟΚ   

1 + 651,28,21 

2 + 427,199,42 

παρ. 62 27αναθ. UEN  -  

52 UEN  -  

παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 437,207,47 

παρ. 65 παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

παρ. 71 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 72 29 ALDE ΟΚ + 367,294,25 

παρ. αρχικό κείμενο  ↓  

μετά την παρ. 72 30 ALDE ΟΚ + 591,76,23 

παρ. 73 53 UEN ΗΨ - 317,353,17 

παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.   
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

1 +  

2 +  

παρ. 75 54αναθ.Δ UEN ΟΚ - 254,403,30 

παρ. 76 22αναθ.Δ UEN ΟΚ - 254,401,41 

παρ. 77 56Δ UEN  -  

παρ. 78 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 80 14αναθ. UEN  -  

57 UEN  -  

μετά την παρ. 81 42 PPE-DE  +  

παρ. 89 36 PPE-DE ΗΨ + 404,244,31 

58 UEN  ↓  

παρ.  αρχικό κείμενο  ↓  

παρ. 90 44 Verts/ALE  -  

37 PPE-DE  -  

παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

παρ. 92 38 PPE-DE  -  

παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

3 +  

παρ. 93 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 94 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 100 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

παρ. 103 45 Verts/ALE ΟΚ - 296,379,13 

παρ. αρχικό κείμενο ΟΚ + 396,284,12 

παρ. 104 15αναθ.Δ UEN  Α  

παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 105 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 107  59 UEN  -  

παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

παρ. 108 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 111 39 PPE-DE  -  

παρ. 120 παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την παρ. 122 24αναθ. UEN ΟΚ - 101,531,54 

παρ. 149 60 UEN  -  

παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ./ΟΚ   

1 + 640,33,12 

2 + 334,292,29 

παρ. 157 40 PPE-DE  Α  

παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.   
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

1 +  

2 +  

παρ. 158 61Δ UEN  -  

παρ. 159 41Δ PPE-DE  Α  

62 UEN  -  

παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

παρ. 161 23αναθ. UEN  -  

παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 166 παρ.  αρχικό κείμενο ΟΚ + 374,261,51 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) ΟΚ + 401,220,67 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

IND/DEM : τελική ψηφοφορία 

Verts/ALE: τροπ. 45 

UEN:  παρ. 31, 51, τροπ. 22, 25, 29, 30, 2, 16, 45, 24αναθ., τελική ψηφοφορία 

PPE-DE:  παρ. 61, 103, 149, 166, τροπ. 54, 25, 22, τελική ψηφοφορία 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: παρ. 19 

PSE: παρ. 32, 49 

UEN: παρ. 10, 37, 45, 49, 104 

PPE-DE: παρ. 23, 31, 37, 62, 71, 73, 78, 93, 94, 100, 104, 105, 107 (περίπτωση 2), 108, 161, 166 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

UEN 

παρ. 18 
1ο μέρος: "υπενθυμίζει ότι είναι βασικό ... του κοινοτικού κεκτημένου·" 

2ο μέρος: "ζητεί, κάθε νέα πολιτική, ... του κοινοτικού δικαίου στο εγχώριο δίκαιο·" 

 

παρ. 31 

1ο μέρος: "ζητεί από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ... την παράνομη κράτηση αιχμαλώτων·" 

2ο μέρος: "επικροτεί εν προκειμένω τη δήλωση ... για τους εναπομείναντες κρατούμενους·" 

 

παρ. 32 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τους όρους "την παραγνώριση και" 

2ο μέρος: οι όροι αυτοί 
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παρ. 61 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τους όρους "αναπαραγωγική και γενετήσια" και "να 

διευκολύνουν τις μεθόδους ... παράνομων και επικίνδυνων εκτρώσεων," 

2ο μέρος: οι όροι αυτοί  

 

παρ. 62 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τους όρους "και να απολαμβάνουν τα ... και τα συναφή 

δικαιώματα." 

2ο μέρος: οι όροι αυτοί  

 

παρ. 73 

1ο μέρος: "χαιρετίζει τη δημοσίευση ... τις συστάσεις του Οργανισμού" 

2ο μέρος: "ή να δηλώσουν τους λόγους για τους οποίους δεν τις εφαρμόζουν·" 

 

παρ. 149 

1ο μέρος: "'καλεί τα κράτη μέλη και την Ένωση ... εναλλακτικές θεραπείες" 

2ο μέρος: "και ότι δεν αντιμετωπίζονται ... παράνομων ναρκωτικών·" 

 

παρ. 159 

1ο μέρος: "επανεπιβεβαιώνει ότι το εργατικό δίκαιο ... εργασιακή σχέση," 

2ο μέρος: "πράγμα που συμβαίνει ακριβώς ... εργαζομένων χωρίς χαρτιά·" 

 

PSE 

παρ. 92 

1ο μέρος: "ζητεί από το Συμβούλιο ... και των κρατών μελών·" 

2ο μέρος: "δεδομένου ότι υπάρχει ... τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων" 

3ο μέρος: "ώστε να διασφαλιστεί ... επαναπροωθήσεων·" 

 

PPE-DE 

παρ. 17 

1ο μέρος: "καλεί το Συμβούλιο ... (COHOΜ)" 

2ο μέρος: "και ζητεί από την Επιτροπή ... σε έναν μόνο Επίτροπο·" 

 

παρ. 55, περίπτωση 4 

1ο μέρος: "τις διακρίσεις εκ μέρους της αστυνομίας" 

2ο μέρος: "το «φυλετικό φακέλωμα» ... συχνοί τυχαίοι έλεγχοι" 

3ο μέρος: "γεγονός που αναδεικνύει ... σε μεγάλο βαθμό απουσιάζουν" 

 

παρ. 65 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τους όρους "για την αποφυγή οικογενειακών προτύπων 

βασισμένων σε στερεότυπα φύλου" 

2ο μέρος: οι όροι αυτοί 

 

παρ. 90 

1ο μέρος: "ζητεί από την Επιτροπή ... κανόνες για τους ικέτες ασύλου" 

2ο μέρος: "αντί να συγκεντρώνουν ...για το καθεστώς των προσφύγων·" 

 

παρ. 120 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τους όρους "και/ή από γονείς γεννημένους στο 

εξωτερικό" 

2ο μέρος: οι όροι αυτοί 

 

παρ. 149 

1ο μέρος: "καλεί τα κράτη μέλη και την Ένωση ... εναλλακτικές θεραπείες" 

2ο μέρος: "και ότι δεν αντιμετωπίζονται ... παράνομων ναρκωτικών" 
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παρ. 157 

1ο μέρος: "ζητεί από τα κράτη μέλη ... Διακινούμενων Εργαζομένων" 

2ο μέρος: "και εφιστά την προσοχή ... ηλικιωμένων και παιδιών" 

 

παρ. 159 

1ο μέρος: "επανεπιβεβαιώνει ότι το εργατικό δίκαιο ... εργασιακή σχέση" 

2ο μέρος: "πράγμα που συμβαίνει ακριβώς ... χωρίς χαρτιά" 

 

UEN,  PSE 

παρ. 30 
1ο μέρος: "ανησυχεί από το γεγονός ... του Χάρτη" με εξαίρεση τους όρους "το γεγονός ότι η διεθνής 

... οδήγησε συχνά σε" 

2ο μέρος: οι όροι αυτοί 

3ο μέρος: "κατά συνέπεια παροτρύνει ... υψηλότερα πρότυπα" 

4ο μέρος: "εκτιμά πως η στρατηγική ... της φάσης των ανακρίσεων" με εξαίρεση τους όρους 

"αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου ... πληροφοριών, ώστε" 

5ο μέρος: οι όροι αυτοί 

 

παρ. 51 
1ο μέρος: "εκτιμά ότι οι απάτριδες ... της Ευρωπαϊκής Ένωσης" 

2ο μέρος: "δεδομένου ότι κάποια ... πολίτες της πλειοψηφίας" 

3ο μέρος: "ζητεί επομένως ... (1954, 1961)" 

4ο μέρος: "και τη μείωση των περιπτώσεων ... μεροληπτικής μεταχείρισης" 

5ο μέρος: "καταδικάζει ειδικότερα ... αυτών των απάτριδων" 

 

παρ. 107 
1ο μέρος: "ανησυχεί από το ότι ... των ανθρωπίνων δικαιωμάτων" 

2ο μέρος: "να αναληφθούν οι ακόλουθες ενέργειες" 

3ο μέρος: "να διασφαλισθεί η πρόσβαση ... των ικετών ασύλου" 

4ο μέρος: "ώστε η παρουσία τους ... θέμα καλής προαίρεσης" 

5ο μέρος: "να συγκροτηθεί ... ανθρωπίνων δικαιωμάτων" 

6ο μέρος: "να ζητηθεί από τον Οργανισμό ... στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο" 

 

Διάφορα 

Οι τροπολογίες 1αναθ., 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17αναθ., 20αναθ., 40, 41, 48, 49, 51 και 55 

αποσύρθηκαν. 

 

Οι τροπολογίες 2, 4, 13, 16, 26 και 28 δεν εγκρίθηκαν από την επιτροπή LIBE σύμφωνα με το άρθρο 156 

του Κανονισμού και, επομένως, αποσύρθηκαν από τον κατάλογο των ψηφοφοριών. 

 

Ο Mario Borghezio συνυπέγραψε επίσης την τροπολογία 50, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. 

 

Ο Mogens Camre κατέθεσε την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 32: 

"εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μη εφαρμογή από την Ένωση των αποφάσεων του Πρωτοδικείου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 12ης Δεκεμβρίου 2006 και της 4ης και 17ης Δεκεμβρίου 2008 και της 

απόφασης του εφετείου της Μεγάλης Βρετανίας υπέρ της PMOI (Οργάνωση των Μουτζαχεντίν του Λαού του 

Ιράν) της 7ης Μαΐου 2008·" 

 

 

6.  Σύμβαση για την εργασία των ναυτικών (διαδικασίες σχετικές με τον κοινωνικό 

διάλογο) 

 

 Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0624/2008) 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος  B6-0624/2008 

(επιτροπή EMPL) 

παρ. 3 1 GUE/NGL  -  

παρ. 5 2 GUE/NGL  -  

παρ. 6 3Δ GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) ΟΚ + 646,20,5 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

IND/DEM: τελική ψηφοφορία 

 

 

7.  Η ανάπτυξη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, 

συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της ΕΕ 

 

 Έκθεση: Laima Liucija ANDRIKIENE (A6-0498/2008)  
 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του 

κειμένου  

(ψηφοφορία εν 

συνόλω) 

1-7 εισηγητής  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) ΟΚ + 629,26,10 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

IND/DEM: τελική ψηφοφορία 

 

 

8.  Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής 

 

 Έκθεση: Marco CAPPATO (A6-0459/2008)  
 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

παρ. 3 παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

παρ. 4 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 5, περίπτ. 2 παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4/ΗΨ + 374,234,5 

5 +  

6 +  

παρ. 5, περίπτ. 3 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 7 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 8 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 9 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 11, περίπτ. 4 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 13 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 16 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 17 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 18 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 19 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ./ΗΨ - 176,421,7 

παρ. 20 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 21 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) ΟΚ + 355,195,18 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

IND/DEM: τελική ψηφοφορία 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE-DE: αιτ. σκέψη ΣΤ, παρ. 4, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, παρ. 5 – περίπτωση 3, παρ. 11, 

περίπτωση 4 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE-DE 

παρ. 3 

1ο μέρος: "καλεί επειγόντως όλα τα θεσμικά ... της άρνησης κλπ)" 

2ο μέρος: "και καλεί ... στην περίπτωση αυτή·" 

 

παρ. 5, περίπτωση 2 

1ο μέρος: "τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια, στις επιτροπές" 

2ο μέρος: "στις αντιπροσωπείες και στα εσωτερικά όργανα" 

3ο μέρος: "το Νομοθετικό Παρατηρητήριο ... όλα τα συναφή έγγραφα· οι εργασίες των επιτροπών" 

4ο μέρος: "και αντιπροσωπειών" 

5ο μέρος: "πρέπει να διοχετεύονται στον ιστότοπο ... μέσω κριτηρίων αναζήτησης" 

6ο μέρος: "τα εσωτερικά όργανα ... διαθέσιμα όλα τα έγγραφά τους" 

 

 


