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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 
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1. Προϋπολογισμός 2011 

Πρόταση ψηφίσματος: (B7-0683/2010) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B7-0683/2010 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

§ 1 α) 2 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

§ 1 β) 3 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

§ αρχικό 

κείμενο 

 ↓  

§ 1 γ) 1 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

ΗΨ - (254, 268, 10) 

5 PPE  +  

§ 2 4 PPE, S&D, 

Verts/ALE 

 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + (486, 64, 21)  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD, PPE: τελική ψηφοφορία 

2. Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες  

Έκθεση: Tokia Saïfi (A7-0312/2010) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + (531, 18, 44)  
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Αίτημα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία 

3. Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 

Έκθεση: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία  +  

 

 

4. Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 

συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την 

καταγγελία 676/2008/RT (σύμφωνα με το άρθρο 205, παράγραφος 2, 1ο μέρος) 

Έκθεση: Χρυσούλα Παλιαδέλη (A7-0293/2010) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία  +  

 

 

5. 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) 

Έκθεση: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία  +  

 

 

6. Τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα στην ψηφιακή εποχή: το μέλλον του διττού 

συστήματος 

Έκθεση: Ivo Belet (A7-0286/2010) 

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 

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + (522, 22, 62)  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία 
 

Αίτημα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 22 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 35 

1ο μέρος: " καλεί την Επιτροπή …….. οι μηχανές αναζήτησης " 

2ο μέρος: "και οι πάροχοι υπηρεσιών …. δημιουργίας περιεχομένου·" 

7. 10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 

Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010, 

B7-0649/2010 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0624/2010 

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

§ 2 2 GUE/NGL  -  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + (516, 95, 2)  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + (528, 76, 8)  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 10 3 GUE/NGL ΟΚ - (62, 538, 9)  

§ 11 4 GUE/NGL  -  

§ 12 5 GUE/NGL ΟΚ - (43, 559, 5)  

§ 18 6 GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. Ζ 1 GUE/NGL ΟΚ - (33, 572, 7)  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0624/2010  PPE  ↓  

B7-0625/2010  S&D  ↓  

B7-0626/2010  ALDE  ↓  

B7-0627/2010  ECR  ↓  

B7-0628/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0649/2010  Verts/ALE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 5, 8 (2ο μέρος) 

GUE/NGL: τροπ. 1, 3, 5 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 8 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "και να εξασφαλίσουν ... ένα σύμβουλο επί 

θεμάτων ισότητας φύλων" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
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Διάφορα 

Η Kartika Tamara Liotard συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B7-0628/2010.  

Η Rovana Plumb συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0624/2010.  

8. Η κατάσταση στον μελισσοκομικό τομέα 

Πρόταση ψηφίσματος: B7-0622/2010 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B7-0622/2010  

(επιτροπή AGRI) 

§ 4 1= 

4= 

6= 

PPE, ALDE, 

S&D 

 +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 6 2= 

5= 

PPE, ALDE ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - (181, 420, 1) 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. Β § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. Δ § αρχικό 

κείμενο 

 +  

αιτ. σκ. Ε 3 S&D ΟΚ - (296, 318, 5)  

αιτ. σκ. ΣΤ 7Δ Verts/ALE ΟΚ - (154, 455, 7)  

μετά την αιτ. σκ. ΣΤ 8 Verts/ALE ΟΚ - (144, 453, 16)  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπ. 7, 8 

S&D: τροπ. 3 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 4 

1ο μέρος: "τονίζει την ανάγκη ... στην εσωτερική αγορά της ΕΕ" 

2ο μέρος: "εκτιμά ότι ... προέρχεται από μέλι" 

  

ALDE: 

§ 12 

1ο μέρος: "καλεί την Επιτροπή ... στον τομέα των οπωροκηπευτικών" χωρίς τις λέξεις "και να 

ενισχυθούν" και "επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής ... των μελισσοκομικών 

προγραμμάτων" 

2ο μέρος: "και να ενισχυθούν" 

3ο μέρος: "επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής ... των μελισσοκομικών προγραμμάτων" 

4ο μέρος: "και εκτιμά πως ... πρέπει να αμείβεται·" 
 

§ 16 

1ο μέρος: "θεωρεί ότι, λόγω ... σε αυτά τα προϊόντα" 

2ο μέρος: "ιδίως μέσα από ... αντληθέντων από μέλισσες συλλέκτριες νερού·" 
 

§ 18 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "με πιο ευρύ ... χρησιμοποιώντας και 

πρόσθετους μηχανισμούς" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
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αιτ. σκ. Β 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "με ρυθμό καταγραφόμενων απωλειών από 

100 έως 1000 φορές ταχύτερο του συνηθισμένου" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

  

S&D: 

τροπολογίες 2/5 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "το αργότερ έως το 2012, " 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

9. Μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020 

Έκθεση: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 32 1 PPE ΗΨ - (299, 302, 14) 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 52 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - (285, 310, 20)  

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + (497, 103, 5)  

§ 63 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + (512, 91, 10)  

§ 68 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 69 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 70 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 73 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 79 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 88 § αρχικό 

κείμενο 

 +  

μετά την παρ. 94 2 ALDE ΗΨ + (433, 174, 6)  

§ 95 3= 

4= 

ALDE, S&D ΗΨ + (293, 289, 27) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + (506, 52, 62)  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: §§ 52 (2ο μέρος) 

GUE/NGL: § 63 

PPE: τελική ψηφοφορία 
 

Αίτημα για χωριστή ψηφοφορία 

Verts/ALE: §§ 32, 39 

ALDE: §§ 32, 52 

S&D: §§ 8, 32, 52 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 56 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τη λέξη " μακροπρόθεσμη " 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 68 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τη λέξη "πυρηνικούς" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 70 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "ελάχιστων" "της ΕΕ"  

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
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§ 73 

1ο μέρος: " θεωρεί ότι ………. το μονοπώλιο εισαγωγής φυσικού αερίου· " 

2ο μέρος: "ο περιορισμός …… πρώτων υλών·" 
 

§ 79 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις " να προωθήσει και ... καλεί την Επιτροπή" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 88 

1ο μέρος: "πιστεύει ότι ... αποφάσεων " 

2ο μέρος: "επικροτεί, επομένως ... κοινού ενδιαφέροντος·" 

10. Προετοιμασίες ενόψει της Διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή (29 

Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2010) 

Πρόταση ψηφίσματος: B7-0616/2010 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B7-0616/2010  

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

§ 2 14 PPE κ.ά. ΟΚ + (301, 286, 4)  

  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την παρ. 6 2 Verts/ALE 

κ.ά. 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - (301, 312, 4)  

§ 7 15 PPE κ.ά. ΗΨ + (327, 271, 8)  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 16 PPE κ.ά. ΗΨ + (316, 301, 3)  

μετά την παρ. 11 3 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

§ 12 17 PPE κ.ά. ΗΨ - (301, 312, 2)  

§ 14 18 PPE κ.ά. ΟΚ + (307, 304, 6)  

§ 15 19 PPE κ.ά. ΗΨ - (304, 313, 2)  

4 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΗΨ - (297, 322, 1)  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 16 5 Verts/ALE ψ.τμ/Ο

Κ 

  

1 - (90, 519, 9)  

2 - (298, 316, 2)  

20 PPE κ.ά. ΟΚ - (298, 316, 2)  

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ - (298, 302, 6)  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 21 29 PPE κ.ά.  +  

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - (298, 308, 9)  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την παρ. 24 7 GUE/NGL ψ.τμ.   

1 -  

2 ↓  

§ 26 21 PPE κ.ά. ΟΚ + (321, 284, 14)  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 27 22S PPE κ.ά. ΟΚ + (371, 220, 17)  

§ 31 23S PPE κ.ά. ΗΨ - (303, 304, 3)  

§ 36 8 GUE/NGL  -  

§ 38 24 PPE κ.ά.  +  

§ 41 25 PPE κ.ά. ΗΨ + (350, 252, 2)  

§ 50 26 PPE κ.ά.  -  

Τίτλος πριν την παρ. 

51 

9 GUE/NGL  +  

§ 53 10 GUE/NGL  +  

μετά την παρ. 55 28 PPE κ.ά. ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - (298, 307, 2)  

Τίτλος πριν την § 57 11 GUE/NGL  -  

μετά την παρ. 63 6 S&D ΗΨ + (319, 287, 3) 

1 ALDE  ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 66 27Δ PPE κ.ά.  -  

μετά την παρ. 68 31 PPE κ.ά.  +  

§ 74 12 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Ζ 13 PPE κ.ά.  -  

μετά την αιτ. σκ. Ι 30 PPE κ.ά. ΗΨ + (437, 163, 6)  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΗΨ + (292, 274, 38)  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τροπ. 14, 18, 20, 21, 22 

Verts/ALE: τροπ. 5, 14, 20, 22 
 

Αίτηματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 15 

Verts/ALE: § 74 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

τροπολογία 2 

1ο μέρος: "δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή ... να αντεπεξέλθουν σ' αυτήν·" 

2ο μέρος: "ζητεί, επομένως, ... διαπραγματεύσεων για το κλίμα·" 
 

§ 23 

1ο μέρος: "υπενθυμίζει ότι ... του κόστους που αυτή συνεπάγεται" 

2ο μέρος: "καλεί την Επιτροπή ...ταχείας εκκίνησης ύψους 30 δισ. δολαρίων·" 

  

ALDE, Verts/ALE: 

Τροπολογία 28 

1ο μέρος: "εκτιμά πως μια νέα θεώρηση ... τεχνολογίες," 

2ο μέρος: "κι ότι για το λόγο αυτό... των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·" 

  

GUE/NGL: 

§ 6 

1ο μέρος: Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο 

2ο μέρος: Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο 
 

§ 20 

1ο μέρος: "τονίζει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες ... Μεξικό και τη Βραζιλία" 

2ο μέρος: "και θεωρεί λυπηρό το ότι ... μιμηθεί αυτό το παράδειγμα" 
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τροπολογία 5 

1ο μέρος: "επαναλαμβάνει την ανάγκη ... με τα επίπεδα του 1990" 

2ο μέρος: "προς το συμφέρον ... βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα·" 

  

Verts/ALE: 

τροπολογία 7 

1ο μέρος: "θεωρεί ότι ... και ναυτιλία" 

2ο μέρος: "με παράλληλη διαφύλαξη ... νησιωτικών εδαφών·" 
 

PPE, ECR: 

§ 17 

1ο μέρος: "χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής ... την ανάπτυξη και την ασφάλεια" 

χωρίς τις λέξεις "ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των διεθνών διαπραγματεύσεων" 

2ο μέρος: "ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των διεθνών διαπραγματεύσεων" 

3ο μέρος: "καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή ... μεγαλύτερης του 20% για το 2020·" 

 

Διάφορα 

Ο Holger Krahmer συνυπογράφει τις τροπολογίες 13-31. 

Η Tokia Saïfi συνυπογράφει τιην τροπολογία 2. 

11. Η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, 

B7-0680/2010, B7-0682/2010 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ – 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0675/2010 

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0675/2010  ALDE  ↓  

B7-0676/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0677/2010  S&D  ↓  

B7-0678/2010  EFD  ↓  

B7-0679/2010  ECR  ↓  

B7-0680/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0682/2010  PPE  ↓  
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Διάφορα 

Οι Malika Benarab-Attou, Sabine Wils και Elmar Brok συνυπογράφουν την κοινή πρόταση 

ψηφίσματος RC-B7-0675/2010.  

12. Ουκρανία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010, 

B7-0681/2010 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0650/2010 

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

§ 8 4 S&D  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποποίηση 

§ 11 3 S&D  -  

7 ECR ΗΨ - (279, 292, 13)  

μετά την παρ. 13 1 Verts/ALE ΟΚ + (574, 7, 8)  

μετά την παρ. 14 5 S&D  -  

8 ECR  -  

μετά την παρ. 15 2 ALDE  +  

§ 17 9 ECR  +  

αιτ. σκ. ΣΤ 6 ECR ΗΨ + (299, 276, 13)  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0650/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0671/2010  S&D  ↓  

B7-0672/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0673/2010  PPE  ↓  

B7-0674/2010  ALDE  ↓  

B7-0681/2010  ECR  ↓  
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπ  1 
 

Διάφορα 

Ο κ. Gahler προτείνει την εξής προφορική τροπολογία στην παράγραφο 8: 

«8. καλεί την Ουκρανική Κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία περί ελευθερίας των μέσων 

ενημέρωσης με τις προδιαγραφές του ΟΑΣΕ, κι ότι αποφασιστική δράση σε αυτό το θέμα θα ενίσχυε 

την αξιοπιστία της Ουκρανίας στην Προεδρία του ΟΑΣΕ το 2013·» 

 

13. Διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που 

επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές 

Έκθεση: Yannick Jadot (A7-0310/2010) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

1 PPE, ECR  Α  

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

2 Verts/ALE  Α  

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - (283, 303, 8)  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + (336, 243, 8)  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - (283, 294, 5)  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποποίηση 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + (313, 274, 4)  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - (286, 296, 12)  

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + (293, 288, 15)  

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - (289, 297, 3)  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 48 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - (288, 295, 4)  

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 53 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 57 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 58 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 63 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 65 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 71 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - (275, 294, 20)  

3 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. αναφορά 11 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - (280, 301, 3)  

αιτ. αναφορά 13 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

αιτ. αναφορά 14 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

αιτ. αναφορά 15 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

αιτ. σκ. Β § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

αιτ. σκ. Γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

αιτ. σκ. Δ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

αιτ. σκ. Η § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) 

επιτροπή INTA 

ΟΚ + (504, 78, 4) 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: § 24, 38, 71 (2 ο μέρος), τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Verts/ALE: αιτ. σκ. Δ, § 34 

PPE: § 16, 24, 30, 32, 35, 38, 48, 49, 50, 51, 57, 63, 65 και αιτ. αναφορές 11, 13, 14, 15 

και  αιτ. σκ. Η 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 1 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "ανεξάρτητα από την έκβαση των διεθνών 

διαπραγματεύσεων " 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
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§ 2 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις " και μάλιστα ανεξάρτητα από διεθνείς 

διαπραγματεύσεις" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 8 

1ο μέρος: "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ... και μεθόδους παραγωγής τους (PPMs)" 

2ο μέρος: "καθώς και την εισαγωγή νέων ... πνευματικής ιδιοκτησίας·(TRIPs)·" 
 

§ 33 

1ο μέρος: "δηλώνει κατηγορηματικά ότι ... ως μέσο μείωσης των εκπομπών·" 

2ο μέρος: "πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει ... στο πλαίσιο της UNFCCC·" 
 

§ 53 

1ο μέρος: "διαπιστώνει ότι οι εκπομπές CO2 ... στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών·" 

2ο μέρος: "λ.χ. με την επιλογή των χρησιμοποιούμενων …….. και προστασίας του 

περιβάλλοντος·" 
 

§ 58 

1ο μέρος: "θεωρεί ότι όσο το κλιματικό κόστος ... ενημέρωση των καταναλωτών·" 

2ο μέρος: "ζητεί να θεσπισθούν ……. στο στάδιο της μεταφοράς·" 
 

§ 71 

1ο μέρος: "υπενθυμίζει τη δέσμευση …….. των κλιματικών αλλαγών" 

2ο μέρος: "και ιδίως τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·" 

3ο μέρος: "ζητεί από …των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·" 

  

PPE: 

§ 3 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις " καλεί τα κράτη μέλη να... τιμή άνθρακα" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 20 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις " διερωτάται ιδίως για τις ... μπαταρίες ή το 

υδρογόνο·" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 39 

1ο μέρος: "επιθυμεί, ωστόσο, ………τα περιθώρια κινήσεων·" 

2ο μέρος: "ζητεί λοιπόν ……. επιπτώσεις στο κλίμα·" 
 

αιτ. σκ. Β 

1ο μέρος: "λαμβάνοντας υπόψη ……διαδραματίσει ηγετικό ρόλο εκεί" 

2ο μέρος: "λόγω έλλειψης φιλοδοξίας….. και λόγω έλλειψης ενότητας," 
 

αιτ. σκ. Γ 

1ο μέρος: "λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία... και απογοητευτική" 

2ο μέρος: "καθώς επίσης και ότι οι διαπραγματευόμενοι ….. ως ενιαίο μέτωπο," 
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Διάφορα 

Η Ομάδα Verts/ALE αποσύρει την τροπολογία της αριθ. 2. 

Οι Ομάδες PPE και ECR αποσύρουν την τροπολογία τους αριθ. 1. 

 

Ο κ. Yannick Jadot (εισηγητής) παρουσιάζει την εξής προφορική τροπολογία στην § 22, η οποία 

κρατείται.  

"22. επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ηγετικό διεθνή ρόλο σε αυτό το θέμα και ζητεί από 

την Επιτροπή να προτείνει τάχιστα χρονοδιάγραμμα εξάλειψης αυτών των επιδοτήσεων στην Ένωση, 

δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την εφαρμογή κοινωνικών και 

βιομηχανικών συνοδευτικών μέτρων· υπενθυμίζει επίσης το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

προς την Επιτροπή και προς τα κράτη μέλη να ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δάνεια 

που χορηγούνται από εξαγωγικά πιστωτικά ιδρύματα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για 

έργα που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα·" 

 

14. Εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες 

Έκθεση: Harlem Désir (A7-0317/2010) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ – 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + (554, 8, 10)  

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + (510, 11, 40)  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + (302, 257, 5)  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ – 

παρατηρήσεις 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + (506, 12, 40)  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποποίηση 

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + (526, 23, 5)  

αιτ. σκ. Δ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

αιτ. σκ. ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

αιτ. σκ. ΙΕ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

αιτ. σκ.  ΚΒ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

αιτ. σκ.  ΚΔ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + (480, 48, 6)  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: § 3, 4, 25, 34, τελική ψηφοφορία 
 

Αίτηματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: αιτ. σκ. Δ 

PPE: αιτ. σκ.  ΙΒ, ΚΔ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 2 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις " κυβερνήσεις " και "να ανεχθούν" 

2ο μέρος: " κυβερνήσεις " 

3ο μέρος: "να ανεχθούν" 
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§ 20 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις " ή οι αλυσίδες εφοδιασμού" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

αιτ. σκ. ΙΕ 

1ο μέρος: "λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη τήρηση ….και φορολογικά πρότυπα," 

2ο μέρος: "και εκτιμώντας ότι ……αποτελεσματικό μέτρο," 
 

αιτ. σκ.  ΚΒ 

1ο μέρος: "λαμβάνοντας υπόψη ότι" "στον τομέα της μεταλλουργίας" και "έως σήμερα οι 

συμφωνίας ΕΚΕ απεδείχθησαν ανεπαρκείς" 

2ο μέρος: "και τους ευρύτερους τομείς της σχετικής βιομηχανίας," 
 

Διάφορα 

Ο κ. Harlem Désir (εισηγητής) προτείνει την εξής προφορική τροπολογία στην παράγραφο 32, η 

οποία κρατείται:  

32. ζητεί να εξεταστεί, στο πλαίσιο των ίδιων αυτών συναντήσεων, η κατάρτιση διεθνούς σύμβασης 

που θα καθορίζει τις ευθύνες της «χώρας υποδοχής» και της «χώρας καταγωγής» στο πλαίσιο του 

αγώνα κατά της παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου από τις πολυεθνικές, και την εφαρμογή 

της αρχής της εξωεδαφικής ισχύος· 

 

15. Κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία  

Πρόταση ψηφίσματος: B7-0623/2010 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ – 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B7-0623/2010 (επιτροπή ECON) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

 

 

16. Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης του 

Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010, 

B7-0634/2010, B7-0648/2010 

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 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0629/2010 

 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD και Cornelis de Jong) 

§ 2 2 S&D  +  

μετά την παρ. 10 3 PPE  +  

αιτ. σκ. Α 1 S&D  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 66, 1, 1 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0629/2010  EFD  ↓  

B7-0630/2010  S&D  ↓  

B7-0631/2010  ALDE  ↓  

B7-0632/2010  ECR  ↓  

B7-0633/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0634/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0648/2010  PPE  ↓  

17. Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010, 
B7-0644/2010 

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 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0637/2010 

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 66, 0, 3 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0637/2010  EFD  ↓  

B7-0638/2010  S&D  ↓  

B7-0640/2010  ALDE  ↓  

B7-0642/2010  ECR  ↓  

B7-0643/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0644/2010  PPE  ↓  

18. Βιρμανία - διεξαγωγή εκλογών και απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης 

Aung San Suu Kyi 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, 

B7-0646/2010, B7-0647/2010 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ – 

παρατηρήσεις 

 Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0635/2010  

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 68, 0, 1 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0635/2010  EFD  ↓  

B7-0636/2010  S&D  ↓  

B7-0639/2010  ALDE  ↓  

B7-0641/2010  ECR  ↓  

B7-0645/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0646/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0647/2010  PPE  ↓  
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