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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 

τροπ. τροπολογία 

ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία 

ΑΤ αντίστοιχο τμήμα 

Δ τροπολογία που διαγράφει 

= ταυτόσημες τροπολογίες 

§ παράγραφος 

άρθ.t άρθρο 

Αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ Πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1.  Λευκή Bίβλος σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της 

αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ 

 

 Έκθεση: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0123/2009)  
 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 498,11,17 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

IND/DEM: ενιαία ψηφοφορία 

 

 

2.  Διανομή τροφίμων στους απόρους (τροποποίηση του κανονισμού "ενιαία ΚΟΑ") * 

 Έκθεση: Czesław Adam SIEKIERSKI (A6-0091/2009)  
 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας 

επιτροπής - 

ψηφοφορία εν 

συνόλω 

1-4 

7-13 

15 

20 

επιτροπή  +  

άρθρο 27, παρ.1 21 PSE ΗΨ - 229,308,6 

14 επιτροπή  +  

άρθρο 27, παρ.1 16-19 επιτροπή ΗΨ + 361,177,6 

28 ALDE  ↓  

αιτ. σκ. 7 5 επιτροπή ΗΨ + 379,171,4 

27 ALDE  ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 425,71,62 

 

Η τροπολογία 6 δεν αφορά όλες τις γλώσσες. Για το λόγο αυτό δεν τίθεται σε ψηφοφορία (Άρθρο 151, 

παράγραφος 1, στοιχείο δ), του Κανονισμού). 

 

Οι τροπολογίες 22, 23, 24, 25, 26 κρίνονται μη παραδεκτές σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 5, του 

Κανονισμού. 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

IND/DEM:  τελική ψηφοφορία 

 

 

3.  Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας  

 Έκθεση: Sajjad KARIM (A6-0131/2009)  
 

Θέμα αριθ. Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή εναλλακτική 

πρόταση 

ψηφίσματος 

3 PPE-DE, 

ALDE, UEN 

ΟΚ + 326,226,3 

Εναλλακτική 

πρόταση 

ψηφίσματος 

1 ALDE ΟΚ ↓  

Εναλλακτική 

πρόταση 

ψηφίσματος 

2 PPE-DE ΟΚ ↓  

ψηφοφορία: ψηφοφορία (επιτροπή FEMM) 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

IND/DEM: Ψήφισμα της επιτροπής 

GUE/NGL: τροπ. 1, 2, 3 

 

 

4.  Κοινωνική ευθύνη των υπεργολαβικών επιχειρήσεων στις αλυσίδες παραγωγής  

 Έκθεση: Lasse LEHTINEN (A6-0065/2009)  
 

Θέμα αριθ. Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική 

πρόταση 

ψηφίσματος 

1 PPE-DE ΗΨ - 231,303,14 

Εναλλακτική 

πρόταση 

ψηφίσματος 

2 PSE, ALDE, 

Verts/ALE 

ΟΚ + 321,235,11 

ψηφοφορία: ψηφοφορία (επιτροπή FEMM) 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE-DE:  τροπ. 2 
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IND/DEM: Ψήφισμα της επιτροπής 

 

 

5.  Τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη  

 Έκθεση: Κατερίνας ΜΠΑΤΖΕΛΗ (A6-0094/2009)  
 

Θέμα αριθ. Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική 

πρόταση 

ψηφίσματος 

1= 

2= 

ALDE 

+ 40 βουλευτές 

ΟΚ - 131,399,39 

ψηφοφορία: ψηφοφορία (επιτροπή FEMM) 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 390,112,71 

 

Η τροπολογία 2 έχει κατατεθεί από την Astrid Lulling και άλλους 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

IND/DEM: Ψήφισμα της επιτροπής 

ALDE:  τροπ. 1 και 2 και ψήφισμα της επιτροπής 

PSE:  Ψήφισμα της επιτροπής 

 

 

6.  O αντίκτυπος της εκτεταμένης αστικοποίησης στην Ισπανία στα ατομικά 

δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, το περιβάλλον και την εφαρμογή του 

δικαίου της ΕΕ, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν 

 

 Έκθεση: Margrete AUKEN (A6-0082/2009)  
 

Θέμα αριθ. Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική 

πρόταση 

ψηφίσματος 

1 + 40 βουλευτές ΗΨ - 126,393,47 

Εναλλακτική 

πρόταση 

ψηφίσματος 

2 PSE ΗΨ - 72,436,44 

ψηφοφορία: ψηφοφορία (επιτροπή FEMM) 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 349,110,114 

 

Η τροπολογία 1 έχει κατατεθεί από τον Carlos José Iturgaiz Angulo και άλλους. 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

IND/DEM: Ψήφισμα της επιτροπής 

PPE-DE:  Ψήφισμα της επιτροπής 

PSE:  Ψήφισμα της επιτροπής 
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7.  Η κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων την επαύριο των εκλογών στις ΗΠΑ  

 Έκθεση: Francisco José MILLÁN MON (A6-0114/2009)  
 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την παρ. 3 3 PPE-DE  +  

παρ. 19 4 Verts/ALE ΟΚ - 240,307,14 

παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 29 5 Verts/ALE ψ.τμ/ΟΚ   

1 - 97,465,9 

2 + 483,48,37 

3 - 259,290,9 

παρ. 36 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 41 1 ALDE ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 144,406,10 

παρ. 45 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

μετά την παρ. 48 2 ALDE  -  

παρ. 52 6 Verts/ALE ΟΚ - 72,473,11 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 503,51,10 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

IND/DEM: τελική ψηφοφορία 

Verts/ALE: τροπ. 4, 5, 6 

PPE-DE:  τελική ψηφοφορία 

 

Αίτημα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE-DE  παρ. 19 

Verts/ALE παρ. 36, 45 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

 

PPE-DE 

τροπ. 1 
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1ο μέρος: "τονίζει ότι είναι σημαντικό ... του διεθνούς δικαίου" 

2ο μέρος: "και την αποφυγή της επιλεκτικής και μεροληπτικής εφαρμογής των νόμων" 

 

PPE-DE, ALDE 

τροπ. 5 

1ο μέρος: "υπογραμμίζει ότι το ιρανικό ... και στον κόσμο·" 

2ο μέρος: "χαιρετίζει την εξαγγελία ... ιρανική πλευρά και" 

3ο μέρος: "υποστηρίζει τον στόχο ... αντιμετωπιστεί ως επείγον·" 

 

 

8.  Ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με το Τουρκμενιστάν  

 Προτάσεις ψηφίσματος: (B6-0150/2009αναθ., B6-0160/2009 
 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B6-0150/2009/αναθ. (PPE-DE, PSE, UEN, ALDE) 

μετά την παρ. 1 3 GUE/NGL  -  

παρ. 2 4 GUE/NGL  -  

παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 297,256,6 

παρ. 5 1 Verts/ALE ΟΚ - 238,311,8 

 παρ. 6 5 GUE/NGL  -  

παρ. 7 6 GUE/NGL  -  

μετά την παρ. 7 2 Verts/ALE ΗΨ - 147,386,16 

παρ. 8 7 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ   

B6-0160/2009 (Verts/ALE) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)    

 

Η τελική ψηφοφορία αναβάλλεται για προσεχή περίοδο συνόδου (άρθρο 170, παράγραφος 4 του Κανονισμού) 

 

Η Ομάδα ALDE απέσυρε την πρόταση ψηφίσματός της B6-0149/2009 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 
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IND/DEM:  τελική ψηφοφορία (B6-0150/2009/αναθ.) 

Verts/ALE:  τροπ. 1 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE-DE 

παρ. 2 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τον όρο "ταχύτερα" 

2ο μέρος: ο όρος αυτός 

 

 

9.  Ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με το Τουρκμενιστάν * 

 Έκθεση: Daniel CASPARY (A6-0085/2006)  
 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την αιτ. 

αναφορά 3 

1 PSE  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ   

 

Η τελική ψηφοφορία αναβάλλεται για προσεχή περίοδο συνόδου (άρθρο 170, παράγραφος 4 του Κανονισμού) 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

IND/DEM:  τελική ψηφοφορία 

 

 

10.  Ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο διαδίκτυο  

 Έκθεση: Σταύρου ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ (A6-0103/2009)  
 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

παρ. 1, μετά το 

στοιχείο η 

1 UEN  +  

παρ. 1, στοιχείο ια 3 + 40 βουλευτές ΟΚ - 221,317,9 

παρ. 1, μετά το 

στοιχείο ια  

4 + 40 βουλευτές ΗΨ - 229,279,24 

παρ. 1, στοιχείο ιβ 5Δ + 40 βουλευτές ΟΚ - 244,291,5 

παρ. αρχικό κείμενο   (βλ. σημείωση στο 

κάτω μέρος της 

σελίδας) 

παρ. 1, στοιχείο κ 6 + 40 βουλευτές  -  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

παρ. 1, στοιχείο κη παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ./Η

Ψ 

- 251,260,8 

αιτ. σκέψη  ΙΖ 2 + 40 βουλευτές  -  

ψηφοφορία: σύσταση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 481,25,21 

 

Οι τροπολογίες 2, 3, 4, 5 και 6 έχουν κατατεθεί από τον Jean-Marie Cavada και άλλους 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

IND/DEM:  τελική ψηφοφορία 

PSE:   τροπ.3, 5 και τελική ψηφοφορία 

 

Αίτημα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE-DE  παρ. 1 κη 

 

Διάφορα 

Η προφορική τροπολογία της Ομάδας PPE-DE επί της παραγράφου 1, σημείο l δεν έχει κατατεθεί. 

 

 

11.   Ασφαλής και περιβαλλοντικά κατάλληλη ανακύκλωση των πλοίων  

 Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0161/2009 
 

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος της επιτροπής ENVI  

B6-0161/2009 

παρ. 3 1 PPE-DE ΗΨ - 229,264,4 

παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

παρ. 14 παρ. αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 282,215,3 

παρ. 15 παρ. αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο) ΟΚ + 469,8,3 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

IND/DEM:  τελική ψηφοφορία 
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Αίτημα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE-DE:   παρ. 3, 15 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE-DE 

παρ. 14 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τον όρο "υποχρεωτικές" 

2ο μέρος: ο όρος αυτός 

 

 


