
\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2010\09-21\votes_definitif\P7_PV(2010)09-21(VOT)_EL.doc PE 448.635/ 1 

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. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 05/2010: OLAF και αναθεώρηση των 

ιδίων πόρων 

 

Έκθεση: László Surján (A7-0249/2010) 

 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 554,21,21 

 

 

2. Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου 

 

Έκθεση: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010) 

 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία  +  

 

 

3. Διερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων ***I 

 

Έκθεση: Christine De Veyrac (A7-0195/2010) 

  

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 

Δέσμη αριθ.1 -  

συμβ. τροπ. 

94αναθ PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 615,12,8 

  Δέσμη αριθ.2 - 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-93 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 604,11,26 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: σύνολο αριθ.1, σύνολο αριθ.2 
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4. Ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο ***I 

 

Έκθεση: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010) 

  

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 

Δέσμη αριθ. 1 -  

συμβ. τροπ. 

118 επιτροπή  +  

  Δέσμη αριθ. 2 -   

τροπολογία της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-117 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 601,27,23 

 

 

5. Συμφωνία επανεισδοχής ΕΚ/Πακιστάν *** 

 

Σύσταση: Csaba Sógor (A7-0231/2010) 

 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα  ΗΨ + 382,250,23 

 

 

6. Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία 

 

Έκθεση: Metin Kazak (A7-0238/2010) 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική 

πρόταση 

ψηφίσματος 

1 EFD ΟΚ - 38,602,18 

Τροπολογία του 2 εισηγητής ψ.τμ.   
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

εισηγητή 
1 +  

2/ΗΨ - 235,354,64 

3 εισηγητής  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) 

(επιτροπή INTA)  

 +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση  

EFD: τροπ. 1 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα  

GUE/NGL: 

τροπ. 2 

1ο μέρος:    "χαιρετίζει το αποτέλεσμα … συνταγματικών μεταρρυθμίσεων," 

2ο μέρος:    "που αναμένεται να δώσει ώθηση … των αρχών της ελεύθερης αγοράς·" 

 

 

7. Νομοθεσία της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 

 

Έκθεση: Esther de Lange (A7-0241/2010) 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 67 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 69 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)   +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 
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Verts/ALE 

§ 51 

1ο μέρος:  "διαπιστώνει ότι, … περί φυτοφαρμάκων," 

2ο μέρος:  "η οποία επιτρέπει … τους ωφέλιμους οργανισμούς·" 

 

§ 67 

1ο μέρος:  "υπογραμμίζει ότι …στον τομέα της βιοποικιλότητας·" 

2ο μέρος:  "αναγνωρίζει ότι η υποβάθμιση … να αναλάβουν τις ευθύνες τους·" 

 

§ 69 

1ο μέρος: Σύνολο του κειμένου εκτός από τους όρους "με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες 

και" 

2ο μέρος: οι όροι αυτοί 
 

 

8. Πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών 

 

Έκθεση: João Ferreira (A7-0227/2010) 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

 

9. Μείωση της φτώχειας και δημιουργία απασχόλησης στις αναπτυσσόμενες χώρες 

 

Έκθεση: Ελένη Θεοχάρους (A7-0192/2010) 

  

Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 321,305,12 

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 332,293,13 

§ 83 § αρχικό ψ.τμ.   
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Θέμα  Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1 +  

2 -  

§ 84 § αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποπ. 

§ 94 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 375,255,15 

αιτ. αναφορά 21 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 305,317,17 

αιτ. σκέψη Β § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία  

PPE:   §§ 26, 49, 54, αιτ. αναφορά 21, αιτ. σκέψη Β 

ECR:   §§ 2, 3 

GUE/NGL: § 94 

Verts/ALE: § 94 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα  

PPE: 

§ 83 

1ο μέρος: "καλεί τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα … διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη" 

2ο μέρος:  "και να απέχουν … στη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση·" 

 

 

Διάφορα 

Η Ελένη Θεοχάρους προτείνει την εξής προφορική τροπολογία στην § 84: 

«84. καλεί την ΕΕ και την ομάδα G-20 να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για να εξαλειφθούν 

οι καταχρήσεις των φορολογικών παραδείσων, η φοροδιαφυγή και οι παράνομες 

χρηματοπιστωτικές μεταφορές από τις αναπτυσσόμενες χώρες, και να προωθήσουν την 

επένδυση αυτών των πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες·» 


