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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 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 

άρθρο άρθρο 

Αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ Πρόταση ψηφίσματος 

ΚΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης - 

κωδικοποιημένο κείμενο ***I 

 

Έκθεση: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010) 

 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 565, 10, 19 

 

 

2. Εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και διαχείριση των 

κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία ***I  

 

Έκθεση: Slavi Binev (A7-0212/2010) 

 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 605, 5, 16 

 

 

3. Χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Μολδαβία ***I  

 

Έκθεση: Iuliu Winkler (A7-0242/2010) 

 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 590, 26, 29 

 

 

4. Προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά 

την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στη Μαδέρα και τις Αζόρες 

* 

 

Έκθεση: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010) 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 629, 7, 14 

 

5. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2010 ΒΕREC (Υπηρεσία του 

Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) 

 

Έκθεση: László Surján (A7-0240/2010)    (απαιτείται ειδική πλειοψηφία) 

 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 618, 25, 17 

 

 

6. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Viktor Uspaskich 

 

Έκθεση: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010) 

 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία  +  

 

 

7. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας σχετικά με την 

αμοιβαία νομική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις *** 

 

Σύσταση: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010) 

 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία  +  
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8. Διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων 

 

Έκθεση: Kurt Lechner (A7-0218/2010) 

 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία  +  

 
 

9. Ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας 

βιώσιμης οικονομίας 

 

Έκθεση: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010) 

 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία  +  

 
 

10. ΕΟΧ-Ελβετία: Εμπόδια ως προς την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 

 

Έκθεση: Rafał Trzaskowski (A7-0216/2010) 

 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία  +  

 

 

11. Διμερής ρήτρα διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ 

της ΕΕ και της Κορέας ***I 

 

Έκθεση: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010) 

  

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 

Τροπολογίες 

της αρμόδιας 

επιτροπής - 

Ψηφοφορία εν 

συνόλω 

1-54 επιτροπή    +  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα  η ψηφοφορία 

αναβάλλεται 

 

 

 

12. Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της 

αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη 

 

Έκθεση: José Bové (A7-0225/2010) 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική 

πρόταση 

ψηφίσματος 

1 ECR  -  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 10 § αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 368, 302, 9 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο   

ΟΚ - 319, 350, 11 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 21 § αρχικό 

κείμενο   

ΟΚ  

+ 

τροποποιήθηκε 

προφορικά 

578, 83, 9 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 34 § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 37 § αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ./Ο

Κ 

  

1 + 643, 35, 5 

2 + 566, 83, 10 

3 + 480, 173, 7 

§ 38 § αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 39 § αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 41 § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ./ΗΨ + 333, 324, 10 

§ 42 § αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 46 § αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 47 § αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 52 § αρχικό 

κείμενο   

ΟΚ - 326, 329, 23 

§ 54 § αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 60 § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 61 § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 62 § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 64 § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ./ΗΨ + 394, 253, 30 

Αιτ. σκ. L § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

Αιτ. σκ. M § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα της επιτροπής 

AGRI (σύνολο του κειμένου) 

 +  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία  
 

ALDE: § 13, 21, 25, 28, 41, 52, 61, 64 

ECR: αιτ. σκ. ΙΒ, ΙΓ, § 6, 8, 10, 13, 34, 41, 60, 61, 62  

PPE: § 13, 21, 41, 52, 64 

 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση   
 

ECR: § 21, 52 

S&D: § 13, 21, 52 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

 

ALDE:  
§ 36 

1ο μέρος:    Το σύνολο του κειμένου εκτός από τους όρους "και οι προθεσμιακές 

συναλλαγές" 

2ο μέρος:    οι όροι αυτοί 
 

§ 42 

1ο μέρος:    "ζητεί, λόγω  ... σαφώς ζημιώνονται·"  

2ο μέρος:    "ζητεί ως εκ τούτου  ... των παραγωγών·" 

 

§ 47 

1ο μέρος:    "πιστεύει ότι … εθελοντικών συμβάσεων·" 

2ο μέρος:    "τα κράτη μέλη … υποχρεωτική τήρησή τους·" 

 

ECR:  
§ 24 

1ο μέρος:    "καλεί την Επιτροπή ... στην διατροφική αλυσίδα" 

2ο μέρος:    "και να εξετάσει  ... και μικρομεσαίων επιχειρήσεων·" 

 

§ 33 
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 1ο μέρος:    Το σύνολο του κειμένου εκτός από τους όρους "όπως οι πωλήσεις με ζημία 

και οι προμήθειες επί των πωλήσεων" 

 2ο μέρος:    οι όροι αυτοί 
 

§ 39 

 1ο μέρος:    "ζητεί από την Επιτροπή … της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·" 

 2ο μέρος:    "ζητεί από την Επιτροπή ... που απαιτούν οι διανομείς·" 

 

§ 46 

 1ο μέρος:    "ενθαρρύνει τα κράτη μέλη ... για αθέμιτες πρακτικές·" 

 2ο μέρος:    "καλεί την Επιτροπή  ... εξειδικευμένων οργάνων στα κράτη μέλη·" 

 

PPE:  
§ 8 

1ο μέρος:    "καλεί την Επιτροπή ... στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 2010," 

2ο μέρος:    "να το συστήσει στα πλαίσια ... κοινωνικο-οικονομικές καταστάσεις·" 

 

§ 10 

 1ο μέρος:    Το σύνολο του κειμένου εκτός από τους όρους "και σχετικά με τον όγκο των 

μηνιαίων πωλήσεών τους" 

 2ο μέρος:    οι όροι αυτοί 
 

§ 54 

 1ο μέρος:    "υπενθυμίζει ότι ... περιβαλλοντικά πρότυπα," 

 2ο μέρος:    "και ότι επιπλέον οι απαιτήσεις ... μετά το 2013 κοινής γεωργικής πολιτικής·" 

 

 

ALDΕ, PPE: 

§ 37 

1ο μέρος:    "καλεί την Επιτροπή ... εκ μέρους αγοραστών·" 

2ο μέρος:    "είναι της άποψης ότι ...παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή·" εκτός από 

τους όρους "η χρησιμοποίηση των οποίων  ... σε μερικούς τομείς·" 

3ο μέρος:    οι όροι "η χρησιμοποίηση των οποίων  ... σε μερικούς τομείς•" 

 

ECR, PPE: 

§ 38 

 1ο μέρος:    "επιδοκιμάζει και ενθαρρύνει ... στις συμβατικές συμφωνίες·" 

 2ο μέρος:    "καλεί την Επιτροπή ... από διάφορα κράτη μέλη·" 

 

Διάφορα 

H κα. Elisabeth Köstinger προτείνει την εξής προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 21: 

 

"21: θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να απαγορεύεται σε ενωσιακό επίπεδο η πώληση αγροτικών 

προϊόντων σε τιμές κάτω της τιμής αγοράς·". 

13. Χρηματοδότηση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση  

 

Έκθεση: Miguel Portas (A7-0236/2010) 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

 +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

 

ALDE: 

§ 16 

1ο μέρος:    "τονίζει ότι το μέλλον ... εξεταστούν πολλές επιλογές·" 

2ο μέρος:    "θεωρεί ότι θα έπρεπε ... την καθιέρωση του ταμείου αυτού·" 

3ο μέρος:    "πιστεύει ότι στο πλαίσιο  ... σε σχέση με τα Διαρθρωτικά Ταμεία·" 

 

14. Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 

εμπορικές υποθέσεις 

 

Έκθεση: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010) 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική 

πρόταση 

ψηφίσματος 

1 S&D  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα της επιτροπής  

JURI (σύνολο του κ ειμένου) 

 +  

 

 

15. Κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών που ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών 

μειονοτήτων 

 

Έκθεση: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010) 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ./ΗΨ - 325, 331, 4 

§ 9 §  αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 11 §  αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 335, 318, 13 

§ 18 §  αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 399, 253, 6 

§ 21 §  αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 23 §  αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

αιτ. αν. 12 §  αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. H §  αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Θ §  αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΒ §  αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΕ §  αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

αιτ. σκ. ΙΘ §  αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

  ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

 +  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

 

PPE: αιτ. αναφορά 12, αιτ. σκέψεις H, Θ, ΙΒ, § 2, 8, 21, 23 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

 

PPE: 

Αιτ. σκ. ΙΕ 

1ο μέρος:    Το σύνολο του κειμένου εκτός από τους όρους "περιλαμβανομένων των 

πόρων … σεξουαλική υγεία," 

2ο μέρος:    οι όροι αυτοί 
 

Αιτ. σκ. ΙΘ 

1ο μέρος:    Το σύνολο του κειμένου εκτός από τον όρο "ανδρικής" 

2ο μέρος:    ο όρος αυτός 

 

§ 9 

1ο μέρος:    Το σύνολο του κειμένου εκτός από τους όρους "και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ένταξης" 

2ο μέρος:    οι όροι αυτοί 
 

§ 11 

1ο μέρος:    Το σύνολο του κειμένου εκτός από τους όρους "με στόχο την επικαιροποίηση 

των  στοχευμένων πολιτικών ένταξης," 

2ο μέρος:    οι όροι αυτοί 
 

§ 18 

1ο μέρος:    Το σύνολο του κειμένου εκτός από τους όρους "το νομικό τους καθεστώς" 

2ο μέρος:    οι όροι αυτοί 

 

 

16. Ρόλος των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία  

 

Έκθεση: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010) 
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 §  αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 10 §  αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 28 §  αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 33, περίπτ. 7 §  αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. +  

§ 35 §  αρχικό 

κείμενο   

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του 

κειμένου)   

AN + 562, 78, 29 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση   
 

PPE: τελική ψηφοφορία  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία  
 

ECR: § 5, και § 33 περίπτωση 7 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

 

ECR:  
§ 35 

1ο μέρος:    "επαναλαμβάνει ότι κάθε άνδρας  ... είναι ιδιαίτερα ευάλωτες" 

2ο μέρος:    "και ζητεί από την Επιτροπή ... βιοτικό επίπεδο του κράτους μέλους·" 

 

PPE:  
§ 10 
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1ο μέρος:    Το σύνολο του κειμένου εκτός από τους όρους "οι μετανάστριες, οι γυναίκες 

… θρησκευτικού προσανατολισμού τους κ.λπ., ," 

2ο μέρος:    οι όροι αυτοί 
 

§ 28 

1ο μέρος:    "ζητεί η διάσταση ... αφορούν τη διατροφή·" 

2ο μέρος:    "ζητεί, επίσης, η διάσταση ... REACH και τα νέα τρόφιμα·" 

 

 

17. Δημοσιογραφία και νέα μέσα ενημέρωσης – δημιουργία μιας δημόσιας 

σφαίρας στην Ευρώπη 

 

Έκθεση: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010) 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική 

πρόταση 

ψηφίσματος 

1 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ 8 §  αρχικό 

κείμενο   

ΟΚ ↓  

§ 14 §  αρχικό 

κείμενο   

ΟΚ ↓  

§ 20 §  αρχικό 

κείμενο   

ΟΚ ↓  

§ 23 §  αρχικό 

κείμενο   

ΟΚ ↓  

§ 39 §  αρχικό 

κείμενο   

ΟΚ ↓  

αιτ. σκ. ΙΔ §  αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. ↓  

αιτ. σκ. ΙΕ §  αρχικό 

κείμενο   

χ.ψ. ↓  

ψηφοφορία: ψήφισμα της επιτροπής 

CULT (σύνολο του κειμένου) 

 ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση   
 

ECR: § 8, 14, 20, 23, 39 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία  
 

ECR: αιτ. σκ. ΙΕ, ΙΔ. 


