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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. Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Λιβύης 

Έκθεση: Ana Gomes (A7-0368/2010) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

έγκριση χωρίς ψηφοφορία  + άρθρο 97, 

παράγραφος 4, του 

Κανονισμού 

 

 

 

2. Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, 

B7-0056/2011, B7-0058/2011 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

 Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0039/2011  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD, de Jong, Χατζηγεωργίου, Τριανταφυλλίδης) 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. + προφορική 

τροποποίηση 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  



P7_PV(2011)01-20(VOT)_EL.doc 3 PE 457.377 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0039/2011  EFD  ↓  

B7-0040/2011  S&D  ↓  

B7-0051/2011  ALDE  ↓  

B7-0052/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0054/2011/αναθ  ECR  ↓  

B7-0056/2011  PPE  ↓  

B7-0058/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: §§ 12, 13, 14 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE, GUE/NGL 

§ 16 

1ο μέρος: "καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ" 

2ο μέρος: "να συμμορφωθούν με την υποχρέωση που έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 της 

ΣΛΕΕ" 

3ο μέρος: "για ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο ... μη ομολογιακές οργανώσεις " 

4ο μέρος: "εις τρόπον ώστε να εξασφαλιστεί  ... θα συζητείται σε συστηματική βάση" 
 

Διάφορα 

Ο Elmar Brok προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 14:  

"14. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο, υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων και της αυξημένης 

ανάγκης για ανάλυση και κατανόηση της πορείας των πολιτιστικών και θρησκευτικών 

εξελίξεων στις διεθνείς σχέσεις και τις σύγχρονες κοινωνίες, να αναπτύξει μόνιμη δυνατότητα 

εντός της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 

Δράσης για την παρακολούθηση της κατάστασης των κυβερνητικών και κοινωνικών 

περιορισμών που επιβάλλονται σε θρησκευτικές ελευθερίες και συναφή δικαιώματα, και να 

υποβάλλει κάθε χρόνο σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο·" 

 

Ο Bastiaan Belder συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος.  

 

Ο Søren Bo Søndergaard συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B7-0052/2011 που κατέθεσε η 

Ομάδα GUE/NGL. 
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3. Η κατάσταση στη Λευκορωσία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011, 
B7-0057/2011 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

 Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0044/2011  

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

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποποίηση 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποποίηση 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποποίηση 

§ 12 1 S&D  +  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποποίηση 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0044/2011  PPE  ↓  

B7-0046/2011  S&D  ↓  

B7-0047/2011  ALDE  ↓  

B7-0053/2011  ECR  ↓  

B7-0055/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0057/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: § 16 
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Διάφορα 

  

Ο Justas Vincas Paleckis προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 2: 

"2. καταδικάζει τη χρήση ωμής βίας από την αστυνομία και τις υπηρεσίες της KGB εναντίον όσων 

διαμαρτύρονταν κατά την ημέρα των εκλογών και ειδικότερα εκφράζει την αγανάκτησή του για 

τη βίαιη επίθεση εναντίον του κ. Niakliayeu, που και τα δύο αποτελούν παραδείγματα των 

σοβαρών παραβιάσεων των στοιχειωδών δημοκρατικών αρχών όπως είναι η ελευθερία του 

συνέρχεσθαι και η ελευθερία της έκφρασης, καθώς και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και 

εκφράζει την ανησυχία του για τις προσπάθειες των αρχών της Λευκορωσίας να θέσουν υπό 

κρατική κηδεμονία τον Danil Sannikov, τον 3ετή γιό του προεδρικού υποψηφίου Andrei 

Sannikov και της Irina Khalip, ερευνητικής δημοσιογράφου, που και οι δύο βρίσκονται στη 

φυλακή μετά τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την κατάσταση 

της υγείας του Mikalay Statkevich, ο οποίος κάνει απεργία πείνας εδώ και 31 ημέρες·" 

 

Ο Jacek Protasiewicz προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 3: 

"3. καταδικάζει έντονα τη σύλληψη και κράτηση ειρηνικών διαδηλωτών και των περισσότερων 

προεδρικών υποψηφίων (λχ. Uladzimir Niakliayeu, Andrei Sannikov, Mikalay Statkevich και 

Aleksey Michalevich), ηγετών της δημοκρατικής αντιπολίτευσης (λχ. Pavel Sevyarynets, Anatoly 

Lebedko), καθώς και μεγάλου αριθμού ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφων, 

εκπαιδευτικών και φοιτητών που θα μπορούσαν να επισύρουν ποινές φυλάκισης έως και 15 

χρόνια· ζητεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης και αμερόληπτης διεθνούς έρευνας για τα γεγονότα υπό 

την αιγίδα του ΟΑΣΕ· ζητεί να εγκαταλειφθούν αμέσως όλες οι πολιτικά υποκινούμενες 

κατηγορίες·" 

 

Ο Vytautas Landsbergis προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 9: 

"9. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει με όλα τα οικονομικά και πολιτικά μέσα τις προσπάθειες της 

κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης (μεταξύ των 

οποίων ο τηλεοπτικός σταθμός Belsat, το Ευρωπαϊκό Ραδιόφωνο για τη Λευκορωσία, το Radio 

Racyja και άλλα) και των μη κυβερνητικών οργανώσεων της Λευκορωσίας να προωθήσουν τη 

δημοκρατία και να αντιταχθούν στο καθεστώς· διακρίνει την ανάγκη αναβάθμισης και 

διευκόλυνσης των σχέσεων των λευκορωσικών ΜΚΟ με τη διεθνή κοινότητα των ΜΚΟ· 

ταυτόχρονα, καλεί την Επιτροπή να σταματήσει τη συνεχιζόμενη συνεργασία και να αποσύρει την 

υποστήριξη που παρέχει στα κρατικής ιδιοκτησίας μέσα ενημέρωσης της Λευκορωσίας· η 

Επιτροπή θα πρέπει ταυτόχρονα να χρηματοδοτήσει την ανατύπωση και διανομή βιβλίων ποίησης 

του Uladzimir Niakliayeu τα οποία οι αρχές της Λευκορωσίας πρόσφατα κατάσχεσαν και πέταξαν 

στην πυρά·" 

 

Η Kristiina Ojuland προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο13:  

"13. καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει τη δυνατότητα αναστολής της συμμετοχής της Λευκορωσίας 

στις δραστηριότητες της Ανατολικής εταιρικής σχέσης το αργότερο κατά τη διάσκεψη κορυφής 

της Ανατολικής εταιρικής σχέσης στην Βουδαπέστη σε περίπτωση που δεν δοθούν αποδεκτές 

εξηγήσεις και δεν υπάρξει αισθητή βελτίωση της κατάστασης στη Λευκορωσία· η αναστολή 

αυτή δεν πρέπει να ισχύει για τις ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών·" 

 

Ο Mario Mauro συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος. 
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4. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 

Έκθεση: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 14 1 + 74 

βουλευτές 

ΗΨ + 305, 289, 25 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 322, 283, 19 

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 92 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 102 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 105 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 + προφορική 

τροποποίηση 

§ 108 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 109 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 25, 102 

Verts/ALE: §§ 5, 54, 92, 108, 109 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 18 

1ο μέρος: "υπογραμμίζει ότι η σημερινή τάση δημοσιονομικής εξυγίανσης ... δικαιότερους 

όρους ανταγωνισμού στο δημοσιονομικό τομέα" 

2ο μέρος: " θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, ... στην ενιαία αγορά·" 
 

Verts/ALE: 

§ 105 

1ο μέρος: "ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει ... των εθνικών αγορών μεταφοράς 

επιβατών·" 

2ο μέρος: "καλεί επίσης την Επιτροπή ... να ανοίξουν νωρίτερα τις αγορές τους·" 
 

Διάφορα 

Η τροπολογία 1 α κατατίθεται από τον Andreas Schwab και άλλους.  

 

Ο Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προτείνει την εξής προφορική τροπολογία 

στην παράγραφο 105, δεύτερο μέρος: "καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προτείνουν, κατά τη 

μεταβατική περίοδο, ρήτρα αμοιβαιότητας για τα κράτη μέλη που θα αποφασίσουν να ανοίξουν 

νωρίτερα τις αγορές τους·" 

 
 

5. Βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά 

Έκθεση: Michael Gahler (A7-0377/2010) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

1 GUE/NGL  -  

τροπολογίες του 

εισηγητή (ψηφοφορία 

εν συνόλω) 

2-7 εισηγητής  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα της επιτροπής AFET 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

 

Διάφορα 

Η Ilda Figueiredo συνυπογράφει την εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος. 
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6. Στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο 

Έκθεση: Traian Ungureanu (A7-0378/2010) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 401, 194, 12 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 589, 7, 34 

2/ΟΚ + 331, 268, 21 

§ 45 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 53 1 εισηγητής  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: § 25 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Verts/ALE: §§ 45, 53 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE: 

§ 9 

1ο μέρος: Σύνολο του  κειμένου εκτός από τις λέξεις "προσαρμοσμένων στα ειδικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 20 

1ο μέρος: Σύνολο του  κειμένου εκτός από τις λέξεις  "στην ΕΕ"  

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
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S&D, ALDE 

§ 25 

1ο μέρος: "τονίζει την ανάγκη  ... των ναυτικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων·" 

2ο μέρος: "εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία ... στη σταθερότητα της περιοχής·" 
 

 

 

7. Πακιστάν: δολοφονία του Κυβερνήτη της επαρχίας του Punjab, Salmaan Taseer 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, 
B7-0062/2011, B7-0063/2011 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0041/2011 

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

§ 8 + § 17 § αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποποίηση 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.  προφορική 

τροποποίηση 

1 +  

2/ΗΨ - 1, 84, 1 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0041/2011  EFD  ↓  

B7-0045/2011  ALDE  ↓  

B7-0059/2011  ECR  ↓  

B7-0060/2011  PPE  ↓  

B7-0061/2011  S&D  ↓  

B7-0062/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0063/2011  Verts/ALE  ↓  
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 14 

1ο μέρος: "επαναλαμβάνει την έκκλησή του ... να θέσει σε εφαρμογή τροπολογίες" 

2ο μέρος: "όπως πρότεινε ο ομοσπονδιακός υπουργός για θέματα μειονοτήτων" 
 

§ 15 

1ο μέρος: Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και της πρώην υπουργού Sherry 

Rehman" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

Η Marietje Schaake προτείνει τις ακόλουθες προφορικές τροπολογίες: 

Παράγραφος 8 

"8. καλεί τις πακιστανικές αρχές να απελευθερώσουν πάραυτα την Asia Bibi και να λάβουν μέτρα για 

να εγγυηθούν την ασφάλεια της οικογένειάς της που έχει αναγκαστεί να κρύβεται· καλεί τον 

Πρόεδρο Zadari να κάνει χρήση της συνταγματικής του εξουσίας απονομής χάριτος μετά την 

έφεση που ασκήθηκε για λογαριασμό της·" 

 

Παράγραφος 17 

"17. αντιμετωπίζει θετικά την υπογραφή από το Πακιστάν των πράξεων για την κύρωση του Διεθνούς 

Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) και της Σύμβασης κατά των 

βασανιστηρίων (CAT)· καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να αποσύρει τις επιφυλάξεις σχετικά 

με τις δύο αυτές συμφωνίες και να εγγυηθεί την ελευθερία πεποιθήσεων όπως περιλαμβάνεται 

στο σύμφωνο των ΗΕ, παρέχοντας προστασία στους πολίτες προκειμένου να είναι σε θέση να 

ασκούν ελεύθερα την πίστη τους·"  

 

Ο Charles Tannock προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 14: 

"14. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την πακιστανική κυβέρνηση να προβεί σε προσεκτική 

αναθεώρηση των νόμων περί βλασφημίας και της τρέχουσας εφαρμογής τους, 

περιλαμβανομένων της υποχρεωτικής θανατικής ποινής και της ισόβιας κάθειρξης που προβλέπει 

το άρθρο 295C του πακιστανικού ποινικού κώδικα για οιονδήποτε κριθεί ένοχος βλασφημίας 

κατά του προφήτη Μωάμεθ, ενόψει της εφαρμογής τροπολογιών, όπως πρότεινε ο 

ομοσπονδιακός υπουργός για θέματα μειονοτήτων·" 

 

Ο Søren Bo Søndergaard συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B7-0062/2011 εξ ονόματος της 

Ομάδας GUE/NGL. 
 

 

8. Βραζιλία: έκδοση του Cesare Battisti 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011, 
B7-0066/2011 

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-B7-0042/2011 

(PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 83, 1, 2 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0042/2011  EFD  ↓  

B7-0048/2011  ALDE  ↓  

B7-0050/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0064/2011  PPE  ↓  

B7-0065/2011  S&D  ↓  

B7-0066/2011  ECR  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τελική ψηφοφορία 
 

Διάφορα 

Η Sonia Alfano συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B7-0048/2011, που κατέθεσε η Ομάδα 

ALDE. 

 

 Οι ακόλουθοι βουλευτές συνυπογράφουν την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0042/2011: 

 

- PPE: 

Cristiana Muscardini, Marco Scurria, Giovanni La Via, Carlo Fidanza, Antonio Cancian, Licia 

Ronzulli, Amalia Sartori, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Alfredo Pallone, Iva Zanicchi, Clemente 

Mastella, Salvatore Tatarella, Aldo Patriciello, Raffaele Baldassarre, Sergio Berlato, Potito Salatto, 

Salvatore Iacolino, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Barbara Matera, Giovanni Collino, Crescenzio 

Rivellini et Gabriele Albertini. 

 

- S&D: 

Debora Serracchiani, Vittorio Prodi, Paolo De Castro, Roberto Gualtieri, Pier Antonio Panzeri, Pino 

Arlacchi, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Gianluca Susta, Francesco De 

Angelis, Rosario Crocetta, Leonardo Domenici, Rita Borsellino et Francesca Balzani.  

 

- ALDE: 

Sonia Alfano. 
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9. Ιράν, ιδιαίτερα η περίπτωση της Nasrin Sotoudeh 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, 
B7-0070/2011, B7-0071/2011 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

 Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0043/2011/αναθ.1 

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 79, 0, 0 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0043/2011  EFD  ↓  

B7-0049/2011  ALDE  ↓  

B7-0067/2011  ECR  ↓  

B7-0068/2011  S&D  ↓  

B7-0069/2011  PPE  ↓  

B7-0070/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0071/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία 
 

Διάφορα 

Ο Rosario Crocetta συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0043/2011 αναθ. 1. 
 
 

 


