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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 

άρθρο άρθρο 

Αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών (κωδικοποιημένο κείμενο) ***I 

Έκθεση: Jiří Maštálka (A7-0363/2010) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 573, 17, 4 

 

 

2. Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και της 

Ιορδανίας, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της 

Βουλγαρίας και της Ρουμανίας *** 

Σύσταση: Gabriele Albertini (A7-0373/2010) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία  +  

 

 

3. Συμφωνία ΕΚ-Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 

σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών *** 

Έκθεση: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία  +  

 

 

4. Εναρμονισμένοι όροι εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών 

***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση:Catherine Stihler (A7-0343/2010) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 



P7_PV(2011)01-18(VOT)_EL.doc 3 PE 457.375 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 

Σύνολο αριθ. 1 - 

συμβιβ. τροπ. 

84 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL  

επιτροπή 

 +  

Σύνολο αριθ. 2 - 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-83 επιτροπή  ↓  

 

 

 

5. Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια 

Έκθεση: Michèle Striffler (A7-0375/2010) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 628, 32, 4 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 649, 9, 11 

2/ΟΚ + 569, 79, 18 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 574, 61, 35 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 583, 64, 19 

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3 +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. Γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 327, 326, 12 

3/ΗΨ + 335, 325, 12 

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: §§ 9, 13, 31, 32 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 9, 35 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

1ο μέρος: "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες τραγωδίες ... το συντονισμό και την 

ορατότητα, 

2ο μέρος: "και ότι οι καταστροφές  ... ταχείας αντίδρασης," 
 

§ 5 

1ο μέρος: "τάσσεται υπέρ της μεγαλύτερης χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοήθειας 

λόγω του πολλαπλασιασμού των τομέων παρέμβασης" 

2ο μέρος: "και ζητεί από την αρμόδια για τον  ... για το 0,7% του ΑΕθνΠ έως το 2015·" 
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§ 39 

1ο μέρος: "τάσσεται υπέρ μιας αισθητής αύξησης ...τη διάσταση αυτή" 

2ο μέρος: "και εμμένει στη σημασία ... οικειοποίηση των σχεδίων·" 
 

PPE: 

αιτιολογική σκέψη Γ 

1ο μέρος: σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "των δράσεων του ανθρώπου " και "και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικές …… ευθύνη για αυτό·" 

2ο μέρος: "των δράσεων του ανθρώπου " 

3ο μέρος: "και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικές …… ευθύνη για αυτό·" 
 

GUE/NGL: 

§ 13 

1ο μέρος: σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "στρατιωτικό και" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

ECR, GUE/NGL: 

§ 33 

1ο μέρος: "ζητεί από την Επιτροπή  ... της ανθρωπιστικής βοήθειας" 

2ο μέρος: "στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης," 

3ο μέρος: "και καλεί τα κράτη μέλη ... η αμοιβαία κατανόηση·" 
 

 

6. Η γεωργία ως στρατηγικός τομέας στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας 

Έκθεση: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 479, 166, 17 

2 +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 445, 166, 60 

2/ΟΚ + 313, 300, 46 

3/ΟΚ - 282, 339, 48 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 279, 380, 5 

3 +  

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 45 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 391, 262, 8 

2/ΗΨ - 252, 335, 74 

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΙΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 311, 311, 26 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: § 14 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: § 31 

PPE: αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ, § 45 

ECR: §§ 26, 29, 30, 31 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE: 

§ 8 

1ο μέρος: σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "εφαρμογή ….. και για την καλύτερη" και 

"ζητεί επίσης την δρομολόγηση ….. αυτών των προγραμμάτων·" 

2ο μέρος: "εφαρμογή ….. και για την καλύτερη"  

3ο μέρος: "ζητεί επίσης την δρομολόγηση ….. αυτών των προγραμμάτων·" 
 

§ 9 

1ο μέρος: "επαναβεβαιώνει … απόρους της ΕΕ" 

2ο μέρος: "υπενθυμίζει ότι μέσω του ... των πιο φτωχών πολιτών·" 
 

§ 24 

1ο μέρος: "τονίζει τα προβλήματα που ... καιρούς εξαιρετικών διακυμάνσεων·" 

2ο μέρος: "καλεί επειγόντως την … της παραγωγής στην ΕΕ·" 
 

§ 29 

1ο μέρος: "τίθεται υπέρ … του προβλήματος της κερδοσκοπίας," 

2ο μέρος: "στην οποία θα περιλαμβάνεται εντολή ... άμεσα με τις γεωργικές αγορές·" 
 

§ 30 

1ο μέρος: "εκφράζει την ανησυχία της ... των κερδοσκοπικών συναλλαγών τους" 

2ο μέρος: "θεωρεί ότι τούτο καταδεικνύει ... αγροτών και των καταναλωτών·" 
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§ 36 

1ο μέρος: σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και αποθέματα για τη ρύθμιση των τιμών 

των πρώτων υλών" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 45 

1ο μέρος: "επισημαίνει ότι κάθε χρόνο ... και της αστικοποίησης·" 

2ο μέρος: "υπογραμμίζει ότι η επισιτιστική … σε εγκαταλελειμμένες γαίες·" 
 

§ 50 

1ο μέρος: "τονίζει την ανάγκη αμεροληψίας … τη μεγαλύτερη εδαφική συνοχή" 

2ο μέρος: "και τη σταδιακή εξάλειψη … με ισοδύναμο αποτέλεσμα·" 
 

PPE: 

§ 51 

1ο μέρος: "αναγνωρίζει ότι οι αναθεωρήσεις … στους γεωργικούς τομείς στις αναπτυσσόμενες 

χώρες," 

2ο μέρος: "εξασφαλίζοντας ιδίως … υπερπόντια αναπτυξιακή βοήθεια·" 
 

ALDE, ECR: 

§ 27 

1ο μέρος: "υποστηρίζει, σ' αυτό το πλαίσιο... τα κλιματικά φαινόμενα· συγχρόνως ," εκτός από 

τις λέξεις "και την πρόβλεψη ελάχιστων κατωφλίων για τους φορείς που 

δραστηριοποιούνται σε αυτές τις αγορές" 

2ο μέρος: "και την πρόβλεψη ελάχιστων κατωφλίων για τους φορείς που δραστηριοποιούνται 

σε αυτές τις αγορές" 

3ο μέρος: "δεν θα πρέπει να επιτραπεί στην κερδοσκοπία να απειλήσει τις αποδοτικές 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις" 
 

PPE, S&D: 

§ 14 

1ο μέρος: "καλεί την Επιτροπή να … εισαγωγές μη ΓΤ προϊόντων" 

2ο μέρος: "και να προτείνει μια ταχύτερη διαδικασία ... μόλις αποδειχθεί ασφαλής," 

3ο μέρος: "ενώ παράλληλα θα εξετάζεται ... σε τρίτες χώρες·" 
 


