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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. Κατάλογος ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται 

τα εξωτερικά σύνορα και που ενδεχομένως διαθέτουν θεώρηση ***I 

Έκθεση: Tanja Fajon (A7-0237/2011) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 594, 16, 44 

 

 

2. Eυρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη 

ανάπτυξη 

Έκθεση: Νίκη Τζαβέλα (A7-0221/2011) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία  +  

 

 

3. Συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Έκθεση: Axel Voss (A7-0244/2011) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία  +  

 

 

4. Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές ***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Renate Sommer (A7-0177/2011) 

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 

Σύνολο του κειμένου 

δέσμη αριθ. 1 - 

συμβιβ. 

136αναθ PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR 

ΟΚ + 606, 46, 26 

δέσμη αριθ. 2 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-60 

62-135 

επιτροπή  ↓  

δέσμη αριθ. 2 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστή ψηφοφορία 

61 επιτροπή ψ.τμ.   

1/ΟΚ ↓  

2 ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD: δέσμη αριθ. 1 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

EFD: 

τροπολογία 61 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "για τα νωπά οπωροκηπευτικά (§2β)" και 

διαγραφή των λέξεων  

"προέλευσης" (3 φορές στην §2 και 1 φορά στην §4) 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 157 παράγραφος 3 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος κηρύσσει την τροπολογία 137 

μη παραδεκτή. 

Η τροπολογία 137 είχε κατατεθεί από την Jill Evans και άλλους. 
 

 

5. Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση 

με την οδική ασφάλεια ***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011) 

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 

Σύνολο του κειμένου 

δέσμη αριθ. 1 - 

συμβιβ. 

37-39 επιτροπή  +  

δέσμη αριθ. 2 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-35 επιτροπή  ↓  

 

Διάφορα 

 

Η Ομάδα ALDE απέσυρε την τροπολογία της αριθ. 36. 
 

 

6. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 *** 

Έκθεση: Reimer Böge (A7-0253/2011) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 581, 27, 74 

 

 

7. Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2012 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0381/2011, B7-0383/2011, B7-0384/2011, B7-0385/2011, B7-0386/2011 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B7-0381/2011  

(PPE, S&D, ALDE) 

§ 1 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 562, 109, 14 

§ 2 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 577, 91, 18 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 4 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 10 4 Verts/ALE  -  

5 Verts/ALE  +  

§ 15 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 17 16 ECR  +  

17 ECR  +  

18 ECR ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 268, 355, 53 

§ 19 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

μετά την § 19 7 Verts/ALE  -  

§ 20 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 21 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 23 8 Verts/ALE  -  

§ 32 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 32 6 Verts/ALE  -  

§ 34 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 36 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 39 19 ECR  -  

μετά την § 39 20 ECR  -  

21 ECR  +  

μετά την § 42 9 Verts/ALE  +  

§ 44 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 45 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 46 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 49 § αρχικό κείμενο χ.ψ./ΗΨ + 337, 328, 12 

μετά την § 51 10 Verts/ALE  -  

μετά την § 52 3 S&D, ALDE ΗΨ + 355, 284, 35 

§ 53 12 Verts/ALE  -  

§ αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 436, 238, 2 

2 +  

§ 55 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

μετά την § 55 1 S&D ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 423, 256, 5 

2/ΟΚ - 302, 368, 8 

§ 56 11 Verts/ALE ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 352, 310, 14 

2 -  

μετά την § 57 2 S&D ΗΨ + 350, 322, 7 

μετά την αιτ. σκ. Α 13 ECR  -  

14 ECR  -  

15 ECR  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0381/2011  PPE  ↓  

B7-0382/2011  ECR  Α  

B7-0383/2011  S&D  ↓  

B7-0384/2011  ALDE  ↓  

B7-0385/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0386/2011  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογία 1 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Verts/ALE: §§ 19, 45, 46 

S&D: § 49 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR: 

§ 1 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "η εισαγωγή νέων ιδίων πόρων και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

§ 2 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "για τους ιδίους πόρους" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

§ 4 

1ο μέρος "καλεί το Συμβούλιο … της μεταρρύθμισης των δαπανών" 

2ο μέρος "και ζητεί, … νέων ιδίων πόρων·" 
 

§ 20 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη "ηγετικό" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 
 

§ 32 

1ο μέρος "επικροτεί … για τη φτώχεια" 

2ο μέρος "θεωρεί λυπηρό όμως … του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·" 
 

§ 34 

1ο μέρος "υποστηρίζει … και οικογενειακής ζωής" 

2ο μέρος "και εκτιμά ότι η Επιτροπή … της υφιστάμενης νομοθεσίας·" 
 

§ 36 

1ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του … προηγμένης θεραπείας·" 

2ο μέρος "επιδοκιμάζει την πρόθεση … ευρωπαίων εργαζομένων στην εργασία·" 
 

PPE: 

τροπολογία 18 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "που θα εξαγγελθούν σύντομα," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

Verts/ALE: 

§ 15 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "που θα προάγει τις εταιρικές σχέσεις 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

§ 21 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "στην οποία θα ενσωματώνονται …στις 

ανοικτές, παγκόσμιες αγορές" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

§ 44 

1ο μέρος "καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή … με τη χρήση της ευρωπαϊκής μεθόδου·" 

2ο μέρος "αναγνωρίζει την ανάγκη …του προϋπολογισμού της ΕΕ για το θέμα αυτό·" 
 

§ 55 

1ο μέρος "θεωρεί ότι η κατάργηση … εντός και εκτός Ευρώπης·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή … έως το 2015·" 
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S&D: 

§ 53 

1ο μέρος "στηρίζει τις προσπάθειες … της ΕΕ παγκοσμίως·" 

2ο μέρος "θεωρεί, ωστόσο, … παγκόσμια οικονομική σταθερότητα·" 
 

ALDE: 

τροπολογία 1 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και για την εταιρική κοινωνική ευθύνη," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

τροπολογία 11 

1ο μέρος "ζητεί … στον φορολογικό τομέα," 

2ο μέρος "καθώς και προτάσεις … με νομικώς δεσμευτικό τρόπο·" 
 

 

Διάφορα 
 

Η Ομάδα ECR απέσυρε το ψήφισμά της B7-0382/2011. 
 

 

8. Νομοθεσία σχετικά με τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) και 

τους συναφείς ελέγχους ζωοτροφών και τροφίμων 

Έκθεση: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 7 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 485, 162, 30 

2/ΟΚ + 586, 72, 12 

§ 18 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1/ΗΨ +  

2/ΗΨ + 338, 312, 17 

§ 22 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 23 § αρχικό κείμενο χ.ψ./ΗΨ - 317, 347, 8 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: § 7 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 23 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

§ 22 

1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του … π.χ. με διοξίνες, και " 

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη … σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά·" 
 

S&D: 

§ 7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "υπό την προϋπόθεση ότι αυτό ισχύει 

μόνον για τα μη φυτοφάγα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

§ 18 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και μετά από τη σφαγή" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 
 

9. Ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, με ειδική έμφαση στους σαρωτές 

σώματος 

Έκθεση: Luis de Grandes Pascual (A7-0216/2011) 

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 

§ 4 3 ECR  -  

§ αρχικό κείμενο  + προφορική τροποπ. 

Τίτλος πριν την § 9 1= 

5= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

§ 9 6 GUE/NGL  -  

μετά την § 9 7 GUE/NGL  -  

§ 10 8 GUE/NGL  -  

§ 11 9Δ GUE/NGL  -  

§ 14 10Δ GUE/NGL  -  

§ 29 4 ECR  -  

μετά την αιτ. σκ. ΙΘ 2 Verts/ALE  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Διάφορα 

 

Ο Jörg Leichtfried προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 4: 

"4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα ενοποιημένο σύστημα 

ανάλυσης κινδύνων για τους επιβάτες για τους οποίους μπορεί να υπάρχουν αιτιολογημένες 

υποψίες ότι αποτελούν κίνδυνο ασφαλείας για τον έλεγχο των αποσκευών και των φορτίων, 

με βάση το σύνολο των διαθέσιμων αξιόπιστων πληροφοριών, ιδίως αυτών που προέρχονται 

από την αστυνομία, τις υπηρεσίες πληροφοριών, τα τελωνεία και τις επιχειρήσεις 

μεταφορών· πιστεύει ότι όλο το σύστημα θα πρέπει να ενημερώνεται προς επιδίωξη της 

αποτελεσματικότητας και να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 21 του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με την απαγόρευση διακρίσεων, καθώς και να 

ακολουθεί τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία δεδομένων· 

 

10. Οι γυναίκες και η διοίκηση των επιχειρήσεων 

Έκθεση: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (A7-0210/2011) 

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 

§ 1 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 524, 130, 14 

§ 2 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 5 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 10, στοιχείο ι) § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 11 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 14 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 16, στοιχείο β) § αρχικό κείμενο ΟΚ + 424, 205, 49 

§ 17 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 534, 109, 29 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD: § 1, τελική ψηφοφορία 

PPE: § 16, στοιχείο β) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 1, 2, 16, στοιχείο β), 17 

PPE: § 10 στοιχείο ι) 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR: 

§ 5 

1ο μέρος "χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες … και η Ιταλία·" 

2ο μέρος "διαπιστώνει ότι …διευθυντικά όργανα των επιχειρήσεων·" 
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§ 11 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και την Επιτροπή" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

§ 14 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και η Επιτροπή" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

11. Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες 

Έκθεση: Pervenche Berès (A7-0228/2011) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 2 S&D  +  

§ 4 3 S&D  +  

μετά την § 4 22 GUE/NGL  -  

μετά την § 8 23 GUE/NGL  -  

24 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL  -  

μετά την § 11 25 GUE/NGL  -  

27 GUE/NGL  -  

§ 13 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 547, 116, 14 

μετά την § 16 28 GUE/NGL  -  

29 GUE/NGL  -  

§ 17 33 PPE  +  

§ 21 4 S&D  +  

§ 28 5 S&D  +  

§ αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1/ΟΚ ↓  

2/ΟΚ ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 29 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 590, 52, 10 

2/ΟΚ + 394, 270, 4 

§ 30 30 Verts/ALE ΟΚ - 283, 380, 7 

§ 33 6 S&D  +  

§ αρχικό κείμενο ΟΚ ↓  

§ 35 7Δ S&D  +  

§ 36, περίπτωση 3 15 ALDE  +  

§ 44 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 633, 29, 14 

2/ΟΚ + 404, 249, 22 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 48 8 S&D  +  

μετά την § 56 11 EFD  -  

§ 57 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 571, 79, 23 

μετά την § 66 12 EFD  -  

§ 73 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 530, 111, 26 

§ 76 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 516, 121, 22 

μετά την § 77 13αναθ EFD  +  

§ 81 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 582, 68, 11 

§ 82 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 609, 37, 13 

§ 91 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 568, 80, 11 

§ 95 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 573, 72, 10 

μετά την § 96 14 EFD  -  

§ 98 19= 

34= 

S&D 

PPE 

 +  

§ 99 38 S&D ΗΨ - 230, 414, 11 

35 PPE  +  

16 ALDE  ↓  

§ αρχικό κείμενο ΟΚ ↓  

μετά την § 99 18= 

36= 

S&D 

PPE 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 425, 194, 37 

§ 103 9 S&D  +  

§ 104 37 PPE  Α  

§ αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 311, 303, 27 

2 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 107 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 550, 93, 11 

μετά την αιτ. σκ. ΣΤ 10 EFD  -  

μετά την αιτ. σκ. Ι 21= 

31= 

S&D 

PPE 

 +  

20= 

32= 

S&D 

PPE 

 +  

αιτιολογική σκέψη ΙΒ 1Δ S&D  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 434, 128, 33 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογία 30, §§ 28, 29, 44, 82 

ECR: §§ 13, 33, 57, 73, 76, 81, 91, 95, 99, 107 

S&D: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 28 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και δίκαιο" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

§ 29 

1ο μέρος "εκτιμά πως η Ευρώπη … ανεπτυγμένων οικονομιών·" 

2ο μέρος "ζητεί την κατάργηση … ανεπτυγμένες οικονομίες στον τομέα της παροχής 

υπηρεσιών·" 
 

§ 44 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι … ανάπτυξη και απασχόληση·" 

2ο μέρος "τονίζει την ανάγκη … στον τομέα των υπηρεσιών·" 
 

PPE: 

§ 104 

1ο μέρος "ζητά να αντικατασταθεί … Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα" 

2ο μέρος "με αρμοδιότητα … σε προσιτές τιμές·" 
 

ALDE: 

τροπολογίες 18/36 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ο όγκος … ποίες θα ήταν αυτές, ότι " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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Διάφορα 

Οι τροπολογίες 17 και 39 διαγράφηκαν. 

Η Ομάδα PPE απέσυρε την τροπολογία της αριθ. 37. 

Η αιτιολογική σκέψη Δ πρέπει να μεταφερθεί μετά την αιτιολογική σκέψη Ε. 
 


