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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 



P7_PV(2011)12-13(VOT)_EL.doc 2 PE 479.487 

1. Αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 για την 

αντιμετώπιση πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών του έργου ITER. 

Έκθεση: Reimer Böge (A7-0433/2011) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 581, 102, 16  

προφορική 

τροποποίηση 

 

Διάφορα 

Ο κ. Alain Lamassoure (πρόεδρος της Επιτροπής BUDG) προτείνει την ακόλουθη προφορική 

τροπολογία μετά την παράγραφο 1: 

 

1α. υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν στα κοινά 

συμπεράσματα της συνεδρίασης του τριμερούς διαλόγου για τον προϋπολογισμό, που 

πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2011, στο σύνολό τους· 

 

1β.  εκφράζει βαθιά θλίψη για τη μονομερή δήλωση που περιελήφθη στα πρακτικά του συμβουλίου 

από έξι κράτη μέλη τα οποία είχαν την πρόθεση να προβούν σε μη αντικειμενική ερμηνεία των 

κοινών συμπερασμάτων· 

 

1γ.  καλεί το Συμβούλιο να τηρήσει πλήρως τα κοινά συμπεράσματα• υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τη 

συμφωνία του να κάνει πλήρη χρήση των διατάξεων που περιλαμβάνονται στον δημοσιονομικό 

κανονισμό και στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 προκειμένου να διατεθεί εντός 

των ανώτατων ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τις πιστώσεις αναλήψεως 

υποχρεώσεων το ποσό των 360 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της διαδικασίας του 

προϋπολογισμού 2013· δηλώνει ότι άλλως το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα 

συμφωνήσει στο εν λόγω ποσό· 

 

1δ.  καλεί την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση των διατάξεων που περιλαμβάνονται στον 

δημοσιονομικό κανονισμό και στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 κατά την 

κατάρτιση συγκεκριμένων προτάσεων σχετικά με το ποσό των 360 εκατομμυρίων ευρώ στο 

πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού του 2013· 

 

________________________________________ 
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2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/ 2011 - Κινητοποίηση του Ταμείου 

Αλληλεγγύης της ΕΕ - Ισπανία και Ιταλία 

Έκθεση: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0436/2011) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 677, 15, 7 

 

 

3. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ισπανία 

(σεισμός στη Λόρκα) και Ιταλία (πλημμύρες στο Βένετο) 

Έκθεση: Reimer Böge (A7-0437/2011) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 677, 19, 3 

 

 

4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: 

αίτηση EGF/2011/002 Trentino-Alto Adige/Südtirol - Κατασκευή κτηρίων / Ιταλία 

Έκθεση: Barbara Matera (A7-0438/2011) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 610, 72, 21 

 

 

5. Δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών ***I 

Έκθεση: Birgit Sippel (A7-0408/2011) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ενιαία ψηφοφορία ΟΚ + 663, 24, 17 
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6. Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Karel Pinxten - BE) * 

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0417/2011) μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169, § 1, του Κανονισμού) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  + 599, 38, 56 

 

 

 

7. Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Henrik Otbo - DK) * 

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0416/2011) μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169, § 1, του Κανονισμού) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  + 596, 31, 53 

 

 

 

8. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Juan-Francisco Corona Ramón - 

ES) * 

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0422/2011) μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169, § 1, του Κανονισμού) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  + 363, 309, 27 

 

 

 

9. Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ville Itälä - FI) * 

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0418/2011) μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169, § 1, του Κανονισμού) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  + 625, 41, 29 
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10. Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Kevin Cardiff - IE) * 

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0419/2011) μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169, § 1, του Κανονισμού) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  + 521, 128, 34 

 

 

 

11. Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Pietro Russo - IT) * 

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0420/2011) μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169, § 1, του Κανονισμού) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  + 608, 43, 34 

 

 

 

12. Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Vítor Manuel Caldeira - PT) * 

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0423/2011) μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169, § 1, του Κανονισμού) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  + 622, 36, 32 

 

 

 

13. Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Hans Gustaf Wessberg - SE) * 

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0415/2011) μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169, § 1, του Κανονισμού) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  + 606, 39, 55 
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14. Ευρωπαϊκή εντολή προστασίας***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Carmen Romero López (A7-
0435/2011) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

έγκριση χωρίς ψηφοφορία  +  

 

 

15. Διαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Véronique Mathieu (A7-0434/2011) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

έγκριση χωρίς ψηφοφορία  +  

 

 

16. Περιοχή της συμφωνίας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (CGPM) 

***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Crescenzio Rivellini (A7-0392/2011) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

έγκριση χωρίς ψηφοφορία  +  

 

 

17. Ετήσιοι λογαριασμοί εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες 

***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Klaus-Heiner Lehne (A7-0393/2011) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου - 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-5 επιτροπή  +  

 



P7_PV(2011)12-13(VOT)_EL.doc 7 PE 479.487 

 

 

18. Ορισμένες διατάξεις σχετιζόμενες με τη δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα 

κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσχέρειες ή απειλούνται με σοβαρές 

δυσχέρειες σε σχέση με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ***I 

Έκθεση: Paolo De Castro (A7-0405/2011) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου - 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-6 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 622, 60, 17 

 

 

19. Φραγμοί στο εμπόριο και τις επενδύσεις 

Έκθεση: Robert Sturdy (A7-0365/2011) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. ΙΒ. § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΕ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: αιτιολογικές σκέψεις ΙΒ, ΙΓ, ΙΔ, ΙΕ, § 24 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D, GUE/NGL 

αιτ. σκέψη Ζ 

1ο μέρος: "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι κατασκευαστές  ... αναγνώριση των 

κανονιστικών ρυθμίσεων," 

2ο μέρος: "πράγμα που αποδεικνύει, ….. να εξαλείφονται περιττοί ΜΔΦ," 

3ο μέρος: "ενδεχομένως με την έναρξη διαπραγματεύσεων …. ζητημάτων της κατηγορίας 

M1," 

4ο μέρος: "και επισημαίνοντας ότι …. που βασίζονται σε περιβαλλοντικές επιδόσεις·" 
 


