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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. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση ***I 

Έκθεση: Pervenche Berès (A7-0308/2011) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση (σύνολο του 

κειμένου) 

 +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 498, 63, 13 

 

 

2. Κατάσταση στην Παλαιστίνη 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011, B7-0529/2011, 
B7-0530/2011 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0525/2011 

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0525/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0526/2011  PPE  ↓  

B7-0527/2011  S&D  ↓  

B7-0528/2011  ALDE  ↓  

B7-0529/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0530/2011  ECR  ↓  
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3. Διάσκεψη κορυφής για τον πλανήτη Ρίο +20 

Πρόταση ψηφίσματος: B7-0522/2011 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B7-0522/2011  

(επιτροπή ENVI) 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 313, 273, 4 

§ 5 19 S&D ψ.τμ.   

1 -  

2 ↓  

§ 6 3 ECR  -  

§ 8  αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποποίηση 

§ 24 16 Verts/ALE ΗΨ - 175, 417, 7 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

3/ΗΨ + 336, 230, 15 

§ 26 12 ECR  -  

§ 27 4 ECR ΗΨ - 283, 309, 8 

§ 28 1 PPE  +  

20 S&D  -  

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 362, 231, 6 

3/ΗΨ + 357, 235, 7 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 365, 230, 5 

§ 38 2 PPE ΗΨ - 261, 327, 10 

5 ECR  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 322, 279, 1 

§ 39 13 ECR ΟΚ - 94, 481, 22 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 294, 287, 22 

§ 40 6 ECR  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 310, 288, 3 

§ 41 7Δ ECR ΟΚ - 83, 512, 4 

§ 45 14Δ ECR  -  

§ 46 24 PPE ΟΚ + 380, 177, 39 

8 ECR ΟΚ ↓  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ ↓  

2/ΟΚ ↓  

§ 47 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 307, 275, 8 

3/ΗΨ + 344, 226, 9 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 48 9 ECR ΟΚ + 308, 235, 53 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ ↓  

2/ΟΚ ↓  

μετά την § 48 23 S&D  +  

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 364, 228, 3 

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 317, 235, 43 

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 365, 224, 8 

§ 60 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 585, 7, 6 

2/ΟΚ + 321, 270, 4 

§ 61 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 346, 227, 9 

§ 65 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 312, 285, 2 

§ 66 21 S&D  -  

§ 67 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 358, 236, 6 

§ 70 17 Verts/ALE  +  

§ 71 10Δ ECR  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 498, 82, 21 

2/ΗΨ - 262, 322, 9 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 72 15Δ ECR ΟΚ - 69, 504, 10 

§ 80 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 303, 281, 5 

§ 87 22 S&D  -  

§ 89 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 294, 281, 18 

§ 93 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 275, 298, 17 

§ 96 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 285, 308, 5 

§ 101 11Δ ECR  -  

μετά την § 102 18 Verts/ALE  -  

αιτ. σκ. ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 569, 21, 7 

2/ΟΚ + 299, 296, 2 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 449, 103, 45 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: § 46 

Verts/ALE: αιτιολογική σκέψη ΙΑ, § 29 (2ο μέρος), §§ 34, 39, τροπολογία 13, τροπολογία 7, § 

46, τροπολογία 24, τροπολογία 8, § 48, τροπολογία 9, §§ 54, 60, 71 (1ο μέρος), 

τροπολογία 15, §§ 89, 93 και τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 4, 39, 54, 59, 61, 65, 67, 80, 89, 93 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

αιτιολογική σκέψη ΙΑ 

1ο μέρος: "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές καταστροφές …..των εκτοπισμένων 

ατόμων·" 

2ο μέρος: "ότι είναι απαραίτητο …..τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς πρόσφυγες·" 
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§ 25 

1ο μέρος: "υπογραμμίζει την σημασία ……… για το φυσικό κεφάλαιο·" εκτός από τις λέξεις  

"της αποτίμησης των πόρων…… στην πραγματική τους αξία" 

2ο μέρος: "της αποτίμησης των πόρων…… στην πραγματική τους αξία" 

3ο μέρος: "και την ενσωμάτωσή τους …..λήψης πολιτικών αποφάσεων·" 
 

§ 29 

1ο μέρος: "τονίζει ότι ….. στην κλιματική αλλαγή" εκτός από τις λέξεις "ως δημόσιου αγαθού" 

2ο μέρος: "ως δημόσιου αγαθού" 

3ο μέρος: "τα οποία στοχεύουν στην επιτόπια συλλογή των υδάτων από κατακρημνίσεις·" 
 

§ 38 

1ο μέρος: "επισημαίνει …. στο φαινόμενο του θερμοκηπίου," 

2ο μέρος: "ενώ οι μη ….. και στην παραγωγικότητα·" 
 

§ 40 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "όπως επίσης η καθολική πρόσβαση 

στην ενέργεια και για τους φτωχούς," 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 46 

1ο μέρος: "υπενθυμίζει ….. καταστροφή στη Φουκουσίμα• " 

2ο μέρος: "ζητεί τη σταδιακή κατάργηση …. πυρηνικών σταθμών·" 
 

§ 47 

1ο μέρος: "τονίζει ότι η πρόσβαση σε επαρκή και υγιή τροφή αποτελεί βασικό ανθρώπινο 

δικαίωμα" εκτός από τις λέξεις "επαρκή και υγιή " 

2ο μέρος: "επαρκή και υγιή" 

3ο μέρος: "και ζητεί,  ... για τις αναπτυσσόμενες χώρες·" 
 

§ 48 

1ο μέρος: "τονίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη  ... τα τμήματα του πληθυσμού·" 

2ο μέρος: "τονίζει ότι οι γενετικά …την αειφόρο ανάπτυξη·" 
 

§ 50 

1ο μέρος: "ζητεί να ληφθούν παγκόσμια μέτρα  ... στις αναπτυσσόμενες χώρες·" 

2ο μέρος: "τονίζει την ανάγκη …. των αυτόχθονων κοινοτήτων·des communautés indigènes" 
 

§ 60 

1ο μέρος: "ζητεί από τη φιλοξενούσα …. δάσος του Αμαζονίου" 

2ο μέρος: "και να σταματήσει …. την περιβαλλοντική προστασία·" 
 

§ 71 

1ο μέρος: "ζητεί τη θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε διεθνές 

επίπεδο" 

2ο μέρος: "τα έσοδα του οποίου θα χρησιμοποιούνται ….. Βιολογική Ποικιλότητα (CBD)·" 
 

§ 96 

1ο μέρος: "ζητεί μια ευρεία ….. ιδιωτικής προόδου," 

2ο μέρος: " συμπεριλαμβάνοντας π.χ. ….. λογιστικές πρακτικές·" 
 

Verts/ALE: 

τροπολογία 19 

1ο μέρος: "υπογραμμίζει ότι  ... στην αρχή του "κοινού καλού"" 

2ο μέρος: "και θα αντικατοπτρίζει …. του ατόμου·" 
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Διάφορα 

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

"8. Όσον αφορά την εστίαση που δίνεται στην «πράσινη οικονομία» ως ένα από τα δύο βασικά 

θέματα της διάσκεψης κορυφής, τονίζει ότι ως «πράσινη οικονομία» πρέπει να νοείται η οικονομία 

στο σύνολό της η οποία λειτουργεί εντός των ορίων της βιωσιμότητας σε ό,τι αφορά τη 

βιοποικιλότητα, τη διατήρηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος, την προστασία του κλίματος και 

τη χρήση των φυσικών πόρων· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο ανθρώπινο, 

περιβαλλοντικό και φυσικό κεφάλαιο και ότι η αειφόρος ανάπτυξη υπερβαίνει την έννοια της 

πράσινης οικονομίας·" 

 

4. Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 

Πρόταση ψηφίσματος: B7-0521/2011 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B7-0521/2011  

(επιτροπή EMPL) 

μετά την § 2 2 GUE/NGL  -  

§ 4 5 Verts/ALE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 9 1Δ ALDE ΟΚ + 383, 186, 22 

3 PPE ΟΚ ↓  

6 Verts/ALE  ↓  

§ 15 7 Verts/ALE  +  

§ 18 4 PPE ΟΚ + 497, 37, 55 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ ↓  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τροπολογίες 1, 3, 4 και § 18 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 18 

ALDE: § 4 
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5. Αίτηση για γνώμη του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη 

συμβατότητα του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης στον τομέα της 

αλιείας μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου με τις Συνθήκες 

Πρόταση ψηφίσματος: B7-0519/2011 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B7-0519/2011  

(Andrew Duff και άλλων) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ - 221, 302, 30 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τελική ψηφοφορία 
 


