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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 

άρθρ. άρθρο 

Αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ Πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
 



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2010\06-17\votes_definitif\P7_PV(2010)06-17(VOT)_EL.doc PE 443.852/ 2 

 

1. Πολιτικές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

 

Έκθεση: Heidi Hautala (A7-0157/2010) 

 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία  + προφορική 

τροποποίηση 

 

Η Heidi HAUTALA προτείνει τις εξής προφορικές τροπολογίες  

 

§ 6 και § 22 (ενωμένες): 

 

τονίζει τη σημασία που έχουν οι ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές πολιτικές, 

τις εταιρικές σχέσεις και τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· προτείνει 

την καθιέρωση «αξιολόγησης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα» για τρίτες χώρες οι οποίες 

έχουν εμπορικές σχέσεις με την ΕΕ· 

  

  

§ 19: 

  

εκτιμά ότι, ως προς τη λήψη εγχώριας και εξωτερικής χρηματοδότησης, επιβάλλεται η υιοθέτηση 

συγκεκριμένων κριτηρίων, που συνάδουν με την κατάλληλη διαφάνεια και την αναγκαία 

υποχρέωση εχεμύθειας· ζητεί να ληφθούν μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι θα 

λαμβάνεται υπόψη και κάθε άλλο κριτήριο που ενδέχεται να επικαλούνται οι υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων εφόσον αξιολογείται ως ουσιώδες για την επίτευξη του έργου τους· 

 

2. Δημόσια προσφορά κινητών αξιών και εναρμόνιση των προϋποθέσεων 

διαφάνειας (τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ) ***I 

 

Έκθεση: Wolf Klinz (A7-0102/2010) 

 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του 

κειμένου 

Σύνολο αριθ. 1 - 

συμβιβ. τροπ.   

88 

αναθ  

ALDE, PPE, 

S&D, ECR  

 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο αριθ. 2 - 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας 

επιτροπής    

1-87 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 464, 41, 57 

 

 

3. Πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus ***I 

 

Έκθεση: Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010) 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

  Σύνολο του 

κειμένου   

  Σύνολο αριθ. 1 - 

συμβιβ. τροπ.   

70   επιτροπή    +  

  Σύνολο αριθ. 2 - 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας 

επιτροπής   

1-16 

18-25 

27-28 

30 

32-33 

34 

36 

38-64 

66-67 

69 

  επιτροπή    ↓  

  ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση    +  

  ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα   ΟΚ + 564, 9, 5 

 

Οι τροπολογίες 17, 26, 29, 31, 34, 35, 37, 65 και 68 δεν αφορούν όλες τις γλωσσικές αποδόσεις 

του κειμένου. Για το λόγο αυτό δεν τίθενται σε ψηφοφορία (Άρθρο 157, παράγραφος 1, στοιχείο 

δ), του Κανονισμού).  
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4. Eφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το 

Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη 

Ρουμανία * 

 

Έκθεση: Carlos Coelho (A7-0199/2010) 

 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του 

κειμένου - 

τροπολογίες της 

αρμόδιας 

επιτροπής 

1 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 525, 18, 54 

 

 

5. Η ποιότητα των στατιστικών δεδομένων και αυξημένες ελεγκτικές εξουσίες 

της Επιτροπής (Eurostat)  

 

Πρόταση ψηφίσματος:  B7-0375/2010 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B7-0375/2010 

της επιτροπής ECON  

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

 +  

 

 

6. Διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης 

 

Έκθεση: Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010) 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 570, 3, 22 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ/ΟΚ   

1 + 569, 4, 21 

2 - 237, 345, 18 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 311, 280, 13 

§ 10 1 ECR ΗΨ + 317, 280, 9 

§ αρχικό 

κείμενο 

 ↓  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 582,4,17 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ/ΟΚ   

1 + 520, 60, 21 

2 - 250, 338, 7 

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ/ΟΚ   

1 + 578, 15, 13 

2 - 258, 337, 6 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ/ΟΚ   

1 + 562, 29, 17 

2 + 522, 57, 22 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3 + 539, 40, 24 

§ 30 § αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ/ΟΚ   

1 + 555, 40, 10 

2 + 334, 255, 9 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 569, 29, 14 

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ/ΟΚ   

1 - 263, 334, 15 

2 + 524, 77, 6 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου) 

ΟΚ + 352, 85, 176 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

 

Verts/ALE: § 20, 21, 28, 30, 31, 40, τελική ψηφοφορία 

ECR:   § 1, 18 

EFD:    § 30, 31 

GUE/NGL:    § 3, 7  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία   

PPE:   § 7 

GUE/NGL: § 13  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα   

PPE 

§ 3 

1ο μέρος:  "τονίζει ότι ... όπως συμβαίνει ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη" 

2ο μέρος:  "δεδομένου ότι τούτο θα παρεμπόδιζε ... της ισότητας ανδρών και γυναικών" 

 

§ 20 

1ο μέρος:  κείμενο εκτός των όρων "ένα κεφάλαιο για" 

2ο μέρος:  οι όροι αυτοί 

 

§ 21 

1ο μέρος:  "φρονεί ... μισθολογική ψαλίδα " 

2ο μέρος:  "στο 0-5% ... κυρώσεων" 

 

§ 30 
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1ο μέρος:  "ζητεί ... να δίνουν το παράδειγμα" 

2ο μέρος:  "ζητεί, συνεπώς ... ανδρών" 

 

§ 40 

1ο μέρος:  "καλεί το Συμβούλιο ... την ισότητα των ευκαιριών" 

2ο μέρος:  "καλεί τα κράτη μέλη ... δίκτυα γυναικών" 

 

GUE/NGL  

§ 4  

1ο μέρος:  "εμμένει ... όλου του πληθυσμού"  

2ο μέρος:  "και τη διαμόρφωση ... στο μέλλον" 

 

PPE, ECR 

§ 28 

1ο μέρος:  "επισημαίνει ότι ... που συνδέεται με το φύλο" 

2ο μέρος:  "και εκφράζει την ικανοποίησή του ... για τη βία κατά των γυναικών" 

3ο μέρος:  "εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του ... (ευρωπαϊκή εντολή προστασίας)" 

 

 

7. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ 

γυναικών και ανδρών 2006-2010 και συστάσεις για το μέλλον 

 

Έκθεση: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010) 

 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 13 5 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

§ 15 6 S&D, 

Verts/ALE 

ΗΨ + 358, 234, 20 

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 324, 288, 3 

§ 36 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 50 2 ECR  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 52 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 61 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 71 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 406, 143, 52 

§ 72 1 ECR  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 430, 127, 46 

2 -  

μετά την § 72 7 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

§ 73 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 74 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 339, 246, 17 

§ 77 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 77 8 Verts/ALE  +  

μετά την αιτ. 

αναφ. 13 

3 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

4 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

αιτ. σκ. ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΚΘ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΙΘ § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 310, 259, 36 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου) 

ΗΨ + 316, 264, 31 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: § 74 

ECR: αιτ. σκ. ΙΘ, § 71 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: § 56, 61 

PPE: § 52, 56, 71, 77, αιτ. σκ. ΙΘ 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR, PPE 

 

§ 72 

1ο μέρος:  "τονίζει ... της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών" 

2ο μέρος:  "και, για το λόγο αυτό, καλεί ... από την ηλικία της εφηβείας" 

 

PPE 

αιτ. σκ. Ε 

1ο μέρος:  "λαμβάνοντας υπόψη ... στην αγορά εργασίας" 

2ο μέρος:  "λαμβάνοντας υπόψη ... επαγγελματικής ζωής" 

 

αιτ. σκ. ΙΔ 

1ο μέρος:  κείμενο εκτός των όρων "λόγω φύλου ... ταυτότητας φύλου," 

2ο μέρος:  οι όροι αυτοί 

 

αιτ. σκ. ΚΘ 

1ο μέρος:  "λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα περισσότερα  ... που ζουν στη φτώχεια·" 
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2ο μέρος:  "λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος ... αγορά εργασίας" 

 

§ 21 

1ο μέρος:  κείμενο εκτός των όρων "καλεί το Συμβούλιο ... στην ΕΥΕΔ" 

2ο μέρος:  οι όροι αυτοί 

 

§ 36 

1ο μέρος:  "καλεί το Προεδρείο ... θέσεις του προσωπικού τους" 

2ο μέρος:  "καλεί την Επιτροπή ... προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο" 

 

§ 73 

1ο μέρος:  κείμενο εκτός των όρων "συμπεριλαμβανομένων των μεταναστριών" 

2ο μέρος:  οι όροι αυτοί 

 

Διάφορα 

Ο Raül Romeva i Rueda συνυπογράφει επίσης τις τροπολογίες 3, 5, 7, 8 

 

 

8. Προτάσεις διορισμών στην Ειδική Επιτροπή για τις Πολιτικές Προκλήσεις 

και τους Δημοσιονομικούς Πόρους για μια Βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά 

το 2013  

 

Πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων: 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

έγκριση χωρίς ψηφοφορία  +  

 

 

9. Αθλητισμός, ειδικά για τους μάνατζερ ποδοσφαιριστών 

 

Πρόταση ψηφίσματος:  B7-0343/2010 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B7-0343/2010 

της επιτροπής CULT  

§ 1 1 ECR  -  

§ 4 2 ECR  +  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 18 3 ECR  -  

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

 +  

 

 

10. Συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου)  

 

Προτάσεις ψηφίσματος:  B7-0293/2010, B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-

0299/2010, B7-0300/2010 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B7-0293/2010  

(Verts/ALE)   

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

 -  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΠΨ-B7-0296/2010   

(PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL)   

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποποίηση   

§ 6 5 ALDE ΟΚ - 179, 389, 25 

§ 10 § 
αρχικό 

κείμενο 
χ.ψ. + προφορική 

τροποποίηση 

§ 12 § 
αρχικό 

κείμενο 
ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 15 2 
Verts/ALE 

ψ.τμ/Ο

Κ 

  

1 - 214, 347, 33 

2 - 166, 374, 32 

3 
Verts/ALE 

ΟΚ + 472, 93, 30 

§ 16 4 
Verts/ALE 

ΟΚ - 195, 371, 25 

μετά την αιτ. 

σκ. ΣΤ 

1 
Verts/ALE 

ΟΚ - 203, 351, 36 

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

 +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων   

B7-0296/2010  S&D  ↓  

B7-0297/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0298/2010  ECR  ↓  

B7-0299/2010  PPE  ↓  

B7-0300/2010  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση  

 

ALDE   τροπ 5 

Verts/ALE τροπ 1, 2, 3, 4 

 

Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες  

 

GUE/NGL § 10 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

 

GUE/NGL 

τροπ. 2 

1ο μέρος:    "καλεί τις Ρωσικές Αρχές ... ειρηνικές διαδηλώσεις" 

2ο μέρος:    "καλεί ακόμη ... πολιτικούς λόγους" 

 

§ 12 
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1ο μέρος:    "τονίζει τη σημασία ... 8ης Σεπτεμβρίου 2008·" 

2ο μέρος:    "επαναλαμβάνει... τις δεσμεύσεις τους·" 

3ο μέρος:    "επισημαίνει... μέχρι στιγμής δεν της έχει επιτραπεί·" 

4ο μέρος:    "επανεπιβεβαιώνει... και τον ΟΑΣΕ·" 

5ο μέρος:    "εκφράζει την απογοήτευσή του ... Νότιας Οσετίας και Γεωργίας·" 

 

 

Ο Jacek Saryusz-Wolski προτείνει τις ακόλουθες προφορικές τροπολογίες: 

 

§ 2 

καλεί την ΕΕ και τη Ρωσία να εντείνουν τις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής 

σχέσης και συνεργασίας και επαναλαμβάνει τη θερμή του υποστήριξη σε μια ευρεία, εκτενή και 

νομικώς δεσμευτική συμφωνία που θα προχωράει πέρα από την καθαρά οικονομική συνεργασία 

και θα περιλαμβάνει και τα πεδία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των 

θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνει γνώση της συμφωνίας για εταιρική σχέση σε 

θέματα εκσυγχρονισμού που θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την οικονομία όσο και την 

κοινωνία και στηρίζει τη διαφοροποίηση της ρωσικής οικονομίας και των εμπορικών σχέσεων 

ΕΕ-Ρωσίας· καλεί την Επιτροπή και τη Ρωσική Κυβέρνηση να αναπτύξουν με περισσότερες 

λεπτομέρειες την εταιρική σχέση σε θέματα εκσυγχρονισμού· τονίζει την ανάγκη ταχείας 

κατάρτισης ενός συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν 

επιτευχθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο των «τεσσάρων κοινών χώρων» ΕΕ-Ρωσίας· τονίζει την 

ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικής λειτουργίας του δικαστικού συστήματος και 

ενίσχυσης του αγώνα κατά της διαφθοράς· 

 

§ 10 

επαναλαμβάνει ότι η ενεργειακή συνεργασία ΕΕ- Ρωσίας πρέπει να βασίζεται στις αρχές του 

Ενεργειακού Χάρτη και του Πρωτοκόλλου Διαμετακόμισης, που πρέπει να ενσωματωθεί στη νέα 

συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας προκειμένου να διασφαλιστούν διαφανείς και δίκαιες 

αμοιβαίες επενδυτικές συνθήκες, ισότιμη πρόσβαση και αγορά που θα λειτουργεί βάσει 

κανόνων· απορρίπτει τη χρήση της ενεργείας ως εργαλείου εξωτερικής πολιτικής· 

 

11. Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και ο 

αποκλεισμός της Γάζας 

 

Προτάσεις ψηφίσματος:  B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010, B7-

0385/2010, B7-0386/2010, B7-0389/2010 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0345/2010 

  (PPE, S&D, ALDE,Verts/ALE, GUE/NGL)   

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

ΟΚ + 470,56,56 

  Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων   
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

B7-0345/2010  ALDE  ↓  

B7-0347/2010  PPE  ↓  

B7-0350/2010  S&D  ↓  

B7-0379/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0385/2010  EFD  ↓  

B7-0386/2010  ECR  ↓  

B7-0389/2010  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση  

 

ECR   τελική ψηφοφορία (ΚΠΨ-B7-0345/2010) 

 

Διάφορα 

José Bové, Sonia Alfano, María Muñiz De Urquiza, Emilio Menéndez del Valle et Alajos 

Mészáros συνυπογράφουν το ΚΠΨ -B7-0345/2010. 

 

 

12. Εμπόριο αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια 

 

Προτάσεις ψηφίσματος:  B7-0360/2010, B7-0363/2010, B7-0365/2010, B7-0367/2010, B7-

0368/2010, B7-0369/2010 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΠΨ-B7-0360/2010 

  (PPE, S&D, ALDE, ECR,GUE/NGL)   

μετά την § 2 8 GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. 

αναφ. 9 

5 GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. 

σκ. Δ 

6 GUE/NGL  -  

7 GUE/NGL  -  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την αιτ. 

σκ. Ε 

1 Verts/ALE ΟΚ - 104, 463, 21 

αιτ. σκ. ΣΤ 3 Verts/ALE ΟΚ - 94, 471, 25 

αιτ. σκ. Η 4 Verts/ALE  -  

αιτ. σκ. Θ 2 Verts/ALE ΟΚ - 95, 470, 18 

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

 +  

  Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων   

B7-0360/2010  ALDE  ↓  

B7-0363/2010  PPE  ↓  

B7-0365/2010  S&D  ↓  

B7-0367/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0368/2010  ECR  ↓  

B7-0369/2010  GUE/NGL  ↓  

 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση  

 

Verts/ALE   τροπ 1, 2, 3 

 

 

13. Κατάσταση στη Χερσόνησο της Κορέας 

 

Προτάσεις ψηφίσματος:  B7-0358/2010, B7-0359/2010, B7-0361/2010, B7-0362/2010, B7-

0364/2010, B7-0366/2010 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος  ΚΠΨ-B7-0358/2010 

(PPE, S&D, ALDE, ECR)   
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 3 1 GUE/NGL  -  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποποίηση 

αιτ. σκ. Δ 2 ECR  -  

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

 +  

  Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων   

B7-0358/2010  ECR  ↓  

B7-0359/2010  ALDE  ↓  

B7-0361/2010  PPE  ↓  

B7-0362/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0364/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0366/2010  S&D  ↓  

 

Διάφορα 

Ο Jelko Kacin προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 9 

§9 

"καλεί τις χώρες στο πλαίσιο των συνομιλιών των έξι μερών να συνεχίζουν να εργάζονται από 

κοινού για να εξασφαλισθεί ότι θα επαναληφθούν οι συνομιλίες για τον τερματισμό του 

πυρηνικού προγράμματος της ΛΔΚ·" 

14. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

 

Πρόταση ψηφίσματος:  B7-0342/2010 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος  B7-0342/2010 

της επιτροπής AFET  

§ 4 11 S&D  -  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 8 12 S&D ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 11 13 S&D  -  

§ 22 6 ALDE  +  

§ 28 2 Verts/ALE  +  

§ 36 1 Verts/ALE  +  

μετά την § 43 7 S&D  -  

8 S&D ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

9 S&D  +  

αιτ. σκ. Ζ 10 S&D  -  

αιτ. σκ. Η 5 Verts/ALE ΗΨ + 274, 271, 7 

αιτ. σκ. ΙΓ 3 Verts/ALE ΗΨ + 297, 255, 9 

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

 +  

 

Η τροπολογία 4 αποσύρεται. 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα  

 

PPE 

τροπ. 12 

1ο μέρος:    "καλεί τα δύο συστατικά μέρη ... του ειρηνευτικού διακανονισμού" 

2ο μέρος:    "καλεί όλους ... επιθέσεις" 

 

τροπ. 8 

1ο μέρος:    κείμενο εκτός των όρων "ο οποίος ζήτησε... κάθε κοινότητας·" 

2ο μέρος:    οι όροι αυτοί 

 



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2010\06-17\votes_definitif\P7_PV(2010)06-17(VOT)_EL.doc PE 443.852/ 18 

 

15. Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τις εναέριες μεταφορές 

 

Προτάσεις ψηφίσματος:  B7-0370/2010, B7-0371/2010, B7-0372/2010, B7-0373/2010, B7-

0374/2010 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος  ΚΠΨ-B7-0370/2010   

  (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR)   

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

 

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

 +  

Πρόταση ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων   

B7-0370/2010  ALDE  ↓  

B7-0371/2010  S&D  ↓  

B7-0372/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0373/2010  PPE  ↓  

B7-0374/2010  ECR  ↓  
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Ο Jaromír Kohlíček συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος (ΚΠΨ-B7-0370/2010) 

 

Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες  

 

ECR   § 17, 18, 21, 22 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα  

 

ECR 

§ 26 

1ο μέρος:    "ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ... άσκηση των δικαιωμάτων 

κυκλοφορίας" εκτός των όρων "έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013:" 

2ο μέρος:    "έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013:" 

3ο μέρος:    "καλύτερος συντονισμός ... προστασίας για τους επιβάτες" 

 

 

16. Eφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους 

 

Πρόταση ψηφίσματος:  B7-0344/2010 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος  B7-0344/2010  

  της επιτροπής TRAN   

§ 19 1 ECR  -  

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

 +  

 

 

Οι Rolandas Paksas και Juozas Imbrasas συνυπογράφουν την πρόταση ψηφίσματος B7-

0344/2010 

 

 

17. Πλημμύρες στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Πολωνία, την 

Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία 

 

Προτάσεις ψηφίσματος:  B7-0346/2010, B7-0398/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-

0402/2010, B7-0403/2010 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος  ΚΠΨ-B7-0346/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

τίτλος + αιτ. σκ. 

Α 

§ αρχικό κείμενο  + προφορική 

τροποποίηση 

μετά την § 10 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ΟΚ - 95, 447, 9 

3 Verts/ALE ΟΚ - 98, 441, 7 

μετά την § 11 4 EFD  -  

μετά την αιτ. 

αναφ. 4 

1 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

ΟΚ + 530, 7, 5 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0346/2010  PPE ΟΚ ↓  

B7-0398/2010  EFD  ↓  

B7-0399/2010  ALDE  ↓  

B7-0400/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0402/2010  S&D  ↓  

B7-0403/2010  ECR  ↓  

 

 

Οι Juozas Imbrasas, József Szájer, Alajos Mészáros και Joachim Zeller συνυπογράφουν την ΚΠΨ 

-B7-0346/2010. 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση  

 

PPE   τελική ψηφοφορία (RC-B7-0346/2010), τελική ψηφοφορία (B7-0346/2010) 

Verts/ALE τροπ 2, 3 

 
Διάφορα 

Ο Hannes Swoboda προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στον τίτλο και την 

αιτιολογική σκέψη Α: 
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" Πλημμύρες στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ιδίως στην Πολωνία, στην Τσεχική 

Δημοκρατία, στη Σλοβακία και στην Ουγγαρία, καθώς και στη Γαλλία " 

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τις 

πλημμύρες στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ιδίως στην Πολωνία, στην Τσεχική Δημοκρατία, 

στη Σλοβακία και στην Ουγγαρία, καθώς και στη Γαλλία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλες φυσικές καταστροφές, υπό μορφή πλημμύρας, έπληξαν 

διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε την Πολωνία, τη Τσεχική 

Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, αλλά και τη Γερμανία και την Αυστρία και 

προσφάτως την Γαλλία, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς και την αναγκαστική 

εκκένωση χιλιάδων ατόμων από τις πληγείσες περιοχές, 

 

18. Επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών 

 

Πρόταση ψηφίσματος:  B7-0294/2010 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος  B7-0294/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, EFD) 

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

 +  

 

 

19. Μια νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

υδατοκαλλιέργειας 

 

Έκθεση: Guido Milana (A7-0150/2010) 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 1 3 GUE/NGL  -  

1 Verts/ALE  Α  

§ 8 §  αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 11 2 Verts/ALE  +  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 15 §   αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 29 §   αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 220, 262, 4 

§ 36 §   αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 38 §   αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 40 §   αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 42 §   αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 43 §   αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 44 §    αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

μετά την § 49 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. Θ §   αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Ι §   αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΚΓ §   αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ./ΗΨ + 364, 98, 31 

αιτ. σκ. ΚΔ §   αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

ΟΚ + 420, 15, 7 
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  Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση   

 

S&D   τελική ψηφοφορία 

 

 

  Αίτημα για χωριστή ψηφοφορία   

 

Verts/ALE αιτ. σκ. Θ, Ι, ΚΓ, ΚΔ και § 8, 15, 36, 38, 40, 42, 43, 44 

 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα   

 

Verts/ALE 

§ 29 

1ο μέρος:    "ελπίζει ότι ... βιώσιμες μορφές υδατοκαλλιέργειας" 

2ο μέρος:    "τονίζει ότι ... όπως αυτού της αλιείας" 

 

 

Διάφορα   

 

Η Ομάδα Verts/ALE αποσύρει την τροπολογία 1 

 

20. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: η περίπτωση του Floribert Chebeya Bahizire 

 

Προτάσεις ψηφίσματος:  B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-

0381/2010, B7-0382/2010 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ – 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΠΨ-B7-0376/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

 +  

Προτάσεις ψηφίσματος: 

B7-0376/2010  S&D  ↓  

B7-0377/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0378/2010  PPE  ↓  

B7-0380/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0381/2010  ECR  ↓  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ – 

παρατηρήσεις 

B7-0382/2010  ALDE  ↓  

 

 

21. Νεπάλ 

 

Προτάσεις ψηφίσματος:  B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-

0390/2010, B7-0397/2010 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΠΨ-B7-0383/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, Fiorello Provera) 

αιτ. σκ. Α, Γ,, 

Δ, ΙΑ, και ΙΔ  

§ 1, 7, 9, 12, 15, 

20  

§ αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποποίηση 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΒ § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΓ § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

 +  

Προτάσεις ψηφίσματος: 

B7-0383/2010  S&D  ↓  

B7-0384/2010  ECR  ↓  

B7-0387/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0388/2010  PPE  ↓  

B7-0390/2010  GUE/NGL  ↓  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

B7-0397/2010  ALDE  ↓  

 

Αίτημα για χωριστή ψηφοφορία  

S&D: αιτ. σκ. ΙΒ, ΙΓ § 23 

 

Διάφορα 

Ο John Attard-Montalto συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B7-0383/2010 της Ομάδας 

S&D. 
 

Ο John Attard-Montalto αποσύρει την υπογραφή του στην πρόταση ψηφίσματος ΚΠΨ -B7-

0383/2010. 

 

Ο Raül Romeva i Rueda προτείνει τις ακόλουθες προφορικές τροπολογίες: 

αιτ. σκ. Α και Γ 

αντικαθίστανται οι όροι "εμφύλιο πόλεμο " με τους όρους "ένοπλη σύρραξη " 

αιτ. σκ. Δ 

αντικαθίστανται οι όροι "να τερματίσει" με τους όρους "να καταργήσει" 

αιτ. σκ. ΙΑ 

αντικαθίστανται οι όροι "ότι πάνω από το 30% του πληθυσμού " με τους όρους "ότι περί το 30% 

του πληθυσμού " 

και ο όρος "το υψηλότερο" με τον όρο "ένα από τα υψηλότερα" 

αιτ. σκ ΙΔ 

αντικαθίστανται οι όροι "του PLA" με τους όρους "των πρώην μαοϊκών μαχητών" 

§ 1 

προστίθεται ο όρος "μόνιμου" συντάγματος 

§7 

προστίθεται ο όρος "πρώην" στο "μαοϊκών μαχητών" 

§9 

αντικαθίσταται ο όρος "CPN-M" με τον όρο "UCPN-M" 

§12 

αντικαθίστανται οι όροι "μετά το τέλος" με τους όρους "μετά την κατάργηση" 

§15 

διαγράφεται η πρόταση: "εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι το καθεστώς της ως ανεξάρτητου 

φορέα δεν έχει κατοχυρωθεί νομικά" 

§20 

διαγράφεται ο όρος "επαναστατικής". 

 

 

22. Εκτελέσεις στη Λιβύη 

 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-

0395/2010, B7-0396/2010 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΠΨ-B7-0391/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

ΟΚ + 51, 1, 2 

Προτάσεις ψηφίσματος: 

B7-0391/2010  S&D  ↓  

B7-0392/2010  ECR  ↓  

B7-0393/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0394/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0395/2010  PPE  ↓  

B7-0396/2010  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση  

PPE: τελική ψηφοφορία 


