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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. Υποστήριξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από την ΕΕ: αντιμετώπιση των 

προκλήσεων και υπέρβαση των δυσκολιών 

Έκθεση: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + προφορική 

τροποποίηση 

532, 14, 19 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τελική ψηφοφορία 
 

Διάφορα 

Ο Wolfgang Kreissl-Dörfler προτείνει τις ακόλουθες προφορικές τροπολογίες: 

αιτ. σκ. ΙΒ. 

"ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των 17 ενταλμάτων σύλληψης που έχουν εκδοθεί από το 

ΔΠΔ δεν έχουν ακόμα εκτελεστεί, συμπεριλαμβανομένων των ενταλμάτων σύλληψης κατά του 

Joseph Kony και άλλων ηγετών του Αντιστασιακού Στρατού του Κυρίου σε σχέση με την κατάσταση 

στη Βόρεια Ουγκάντα, του Bosco Ntaganda από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, των Ahmad 

Muhammad Harun, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman και του Προέδρου Omar Hassan Ahmad Al 

Bashir από το Σουδάν, του Saif al-Islam Gaddafi και του Abdullah Al-Senussi από τη Λιβύη·" 

§ 24 

"24. αναγνωρίζει την πρόσφατη απόφαση του Εισαγγελέα του ΔΠΔ να εκδώσει εντάλματα σύλληψης 

του Said al Islam Gaddafi και του επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Abdullah al Sanoussi από 

τη Λιβύη, σε σχέση με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρεται να διαπράχθηκαν μετά την 

έναρξη της εξέγερσης στη χώρα· τονίζει ότι η επιτυχημένη σύλληψη και μετέπειτα δίκη τους από το 

ΔΠΔ θα συμβάλει καίρια στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας στην περιοχή·" 

§ 48 

"48. ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν τη συμπερίληψη του συντονισμού και της 

συνεργασίας με το ΔΠΔ στην εντολή των αρμόδιων περιφερειακών ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ 

(ΕΕΕΕ)· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να διορίσει ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και για τη διεθνή δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, να ενσωματώσει και 

να εκπροσωπήσει τη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, και το ΔΠΔ σε όλο το 

φάσμα των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ·" 
 

 

2. Περαιτέρω ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής ***I 

Έκθεση: Γεώργιος Κουμουτσάκος (A7-0163/2011) 

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 

Σύνολο αριθ. 1 - 

συμβιβ. τροπ. 

40 PPE, S&D, 

ALDE, ECR, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Σύνολο αριθ. 2 - 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-39 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 541, 33, 14 

 

 

3. Πρόγραμμα - πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας * 

Έκθεση: Jan Březina (A7-0360/2011) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-2 

4-7 

9-13 

18-20 

22-29 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστές ψηφοφορίες 

3 αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 368, 170, 50 

8 αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 515, 54, 11 

άρθρο 3, §1 34αναθ Verts/ALE ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 129, 444, 16 

2/ΟΚ - 120, 446, 13 

άρθρο 3, § 1, 

εισαγωγή 

14 επιτροπή  +  

άρθρο 3, §. 1, στοιχείο 

α, πρώτη περίπτωση 

30 ALDE ΗΨ + 481, 20, 81 

15 επιτροπή  ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

άρθρο 3, §. 1, στοιχείο 

α, πρώτη περίπτωση 

16 επιτροπή  +  

άρθρο 3, § 1, στοιχείο 

β), πρώτη περίπτωση 

17 επιτροπή  +  

Παράρτημα Ι, μέρος 

1.Α 

35Δ Verts/ALE ΟΚ - 114, 454, 21 

21 επιτροπή  +  

Παράρτημα I, μέρος 

II, τμήμα 2, § 1 

36 Verts/ALE ΟΚ - 210, 356, 29 

μετά την αιτ. σκ. 1 31 Verts/ALE ΟΚ - 273, 300, 15 

αιτ. σκ. 5 32 Verts/ALE ΟΚ - 156, 412, 23 

αιτ. σκ. 7 33 Verts/ALE ΟΚ - 114, 454, 23 

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 444, 120, 29 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τροπολογία 8 

Verts/ALE: τροπολογίες 3, 31, 32, 33, 35, 36 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

τροπολογία 34αναθ. 

1ο μέρος: "Το μέγιστο ποσό ...............2012-2013) είναι 100.000.000 ευρώ ." 

2ο μέρος: "Το ποσό αυτό διατίθεται μόνο ... επίπεδα ραδιενέργειας στο περιβάλλον (αέρα, 

νερό, έδαφος)." 
 

 

4. Συνάντηση κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0577/2011, B7-0578/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011, B7-0583/2011, 

B7-0587/2011 

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-B7-0577/2011  

(PPE, S&D, ALDE, ECR, Nίκη Τζαβέλα) 

§ 7 1 Verts/ALE  +  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 11 2 Verts/ALE ΗΨ + 318, 246, 23 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

 +  

μετά την § 22 3 Verts/ALE  -  

μετά την § 25 4 Verts/ALE ΗΨ - 242, 327, 7 

προφορ

ική 

τροπ.  

Brok  +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0577/2011  ECR  ↓  

B7-0578/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0580/2011  ALDE  ↓  

B7-0582/2011  S&D  ↓  

B7-0583/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0587/2011  PPE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 8 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "και των υψηλών προτύπων πυρηνικής 

ασφάλειας παγκοσμίως," 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 14 

1ο μέρος: "εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία  ... στις διεθνείς υποχρεώσεις του για μη 

διάδοση" 

2ο μέρος: "και παράλληλα να αποτρέψουν και να εξουδετερώσουν την απειλή που θέτει για τη 

διεθνή ασφάλεια·" 
 

ECR: 

§ 11 

1ο μέρος: "καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση... με ειρηνική και ασφαλή 

συνύπαρξη και γειτονία ενός ασφαλούς κράτους του Ισραήλ με ένα ανεξάρτητο, 

δημοκρατικό και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος· " 

2ο μέρος: "ζητεί από τα κράτη μέλη ... στο πλαίσιο του ΟΗΕ·" 
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Διάφορα 

Η Sarah Ludford προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 22: 

"22. εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τον Μάρτιο του 2011 άρχισαν 

διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σχετικά με την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων· επισημαίνει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ολοκλήρωση των 

διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία PNR μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο 

εξέτασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έθεσε στα ψηφίσματά του 

της 5ης Μαΐου 20101 και της 11ης Νοεμβρίου 20102." 

[1] ΕΕ C 81 Ε της 15.3.2011, σ. 70. 

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0397. 

Ο Elmar Brok προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία μετά την παράγραφο 25: 

"25α. Λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες προτάσεις διαφόρων επιτροπών του Ευρωπαϊκών 

Κοινοβουλίου και ζητά από την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον ΔΔΝ να 

αξιοποιήσει τη συμβολή τους." 

Υπέγραψαν επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος οι:  

Νίκη Τζαβέλα και  Jaroslav Paška, εξ ονόματος της ομάδας EFD· Mario Mauro (ομάδα PPE). 
 

 

5. Ανοικτό διαδίτκυο και ουδετερότητα του διαδικτύου στην Ευρώπη 

Πρόταση ψηφίσματος: B7-0572/2011 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B7-0572/2011  

(επιτροπή ITRE) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

 

 

6. Απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0588/2011, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011, 

B7-0593/2011 

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-B7-0588/2011  

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

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0588/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0589/2011  ALDE  ↓  

B7-0590/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0591/2011  ECR  ↓  

B7-0592/2011  PPE  ↓  

B7-0593/2011  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 1, 2, 5, αιτ. σκ. E 
 

Διάφορα 
Υπέγραψαν επίσης : 

Alexandra Thein (ομάδα ALDE) την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0588/2011; 

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (ομαδα GUE/NGL) την πρόταση ψηφίσματος B7-0590/2011. 
 

 

7. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας στον τομέα του ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην 

ενιαία ψηφιακή αγορά  

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0608/2011, B7-0609/2011, B7-0610/2011, B7-0611/2011 

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-B7-0608/2011  

(PPE, S&D, ALDE, Kay Swinburne, AshleyFox) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 484, 48, 56 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0608/2011  S&D  ↓  

B7-0609/2011  ALDE  ↓  

B7-0610/2011  PPE  ↓  

B7-0611/2011  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τελ. ψηφοφορία [RC-B7-0608/2011] 
 

 

8. Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας 

Έκθεση: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1, στοιχείο γ 7 PPE  +  

§ 1, μετά το στοιχείο ι 1 PPE  +  

§ 1, μετά το στοιχείο 

ια 

3 Verts/ALE ΗΨ - 250, 321, 11 

§ 1, μετά το στοιχείο 

ιβ 

4 Verts/ALE  +  

§ 1, στοιχείο ιδ 2Δ PPE  +  

μετά την αιτ. σκ. στ 6αναθ S&D  -  

μετά την αιτ. σκ. θ 5αναθ S&D  Α  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 527, 23, 34 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία 
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9. Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Έκθεση: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2, στοιχείο ε) § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 316, 247, 8 

§ 2, στοιχείο ζ) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 304, 263, 3 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 347, 191, 26 

2/ΗΨ + 324, 234, 11 

αιτ. σκ. ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 378, 154, 40 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 2 ζ, 11, 12, αιτ. σκ. ΙΔ 

PPE: αιτιολογική σκέψη ΙΔ 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 2, στοιχείο ε) 

1ο μέρος: "αποτελεσματική πολιτική σχέσεων με τον Τύπο και ενημέρωσης  ... την ισότητα 

των φύλων "  

2ο μέρος: "και αποφεύγει τα στερεότυπα·" 
 

§ 4 

1ο μέρος: "καλεί τις επιτροπές του Κοινοβουλίου ... θα είναι ευαισθητοποιημένο ως προς τη 

διάσταση του φύλου," 

2ο μέρος: "και συνεπώς να εγγυηθούν ότι όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα  ... προς την 

επίτευξη των στόχων αυτών·" 
 

§ 6 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "και να κατανεμηθούν οι δημοσιονομικοί 

πόροι με βάση την ισότητα των φύλων," 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

PPE: 

§ 12 

1ο μέρος: "είναι της άποψης ότι το έργο του Κοινοβουλίου ... στα διεμφυλικά άτομα·" 

2ο μέρος: "καλεί την Επιτροπή ... στο πεδίο της ισότητας των φύλων·" 
 

 

10. Καταπολέμηση της παράνομης αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο 

Έκθεση: Isabella Lövin (A7-0362/2011) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 510, 24, 5 

2/ΟΚ + 417, 148, 1 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 548, 11, 1 

2/ΟΚ + 411, 125, 20 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 495, 54, 11 

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. + προφορική 

τροποποίηση 

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 491, 7, 24 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD: §§ 12, 13, 33, τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 35 

Verts/ALE: §§ 12, 40 

GUE/NGL: §§ 12, 13 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 12 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "να συνεργασθούν για τη δημιουργία ...  

κοινής παρακολούθησης και ελέγχου και " 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 13 

1ο μέρος: "παροτρύνει την Επιτροπή ...  για την ολοκλήρωση της θαλάσσιας εποπτείας " 

2ο μέρος: "ιδίως δε των πληροφοριών που στοχεύουν.... σε ευρωπαϊκό επίπεδο;" 
 

Διάφορα 

Η Isabella Lövin προτείνει την εξής προφορική τροπολογία στην παράγραφο 35: 

"35. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να προσθέσει τη συμφωνία του FAO σχετικά 

με τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος λιμένα, τη συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα αποθέματα 

ιχθύων και τη συμφωνία του FAO για την προώθηση της τήρησης, στον κατάλογο των μέσων που 

πρέπει να εφαρμόζονται για να είναι μια χώρα επιλέξιμη να υπαχθεί στο "σύστημα γενικευμένων 

προτιμήσεων συν" (ΣΓΠ+), το οποίο αναθεωρείται επί του παρόντος· ζητεί να αποσύρονται οι άδειες 

εξαγωγής όλων των χωρών που διαθέτουν προϊόντα που προέρχονται από την ΠΛΑ αλιεία· θεωρεί ότι 

η ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί με τέτοιες χώρες για την απαγόρευση της διάθεσης αυτών των 

προϊόντων στο εμπόριο·" 
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11. Ιράν - πρόσφατες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0594/2011, B7-0596/2011, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, 
B7-0604/2011, B7-0606/2011 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0594/2011  

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

μετά την § 12 1 Verts/ALE ΗΨ + 25, 20, 1 

§ 13 2 Verts/ALE  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0594/2011  EFD  ↓  

B7-0596/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0598/2011  S&D  ↓  

B7-0599/2011  ECR  ↓  

B7-0601/2011  PPE  ↓  

B7-0604/2011  ALDE  ↓  

B7-0606/2011  Verts/ALE  ↓  

 

 

12. Αίγυπτος, και ειδικότερα η περίπτωση του μπλόγκερ Alaa Abdel Fatah 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, 
B7-0605/2011, B7-0607/2011 

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-B7-0595/2011  

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 47, 0, 0 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0595/2011  ECR  ↓  

B7-0597/2011  EFD  ↓  

B7-0600/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0602/2011  S&D  ↓  

B7-0603/2011  PPE  ↓  

B7-0605/2011  ALDE  ↓  

B7-0607/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία 
 
 

 
 

 


