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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. Αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών 

Πρόταση απόφασης : B7-0001/2012 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόφασης B7-0001/2012  

που κατατέθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων 

§ 1 1 S&D, 

GUE/NGL, 

EFD 

 Α  

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Διάφορα 

Η ομάδα ECR αποσύρει την υπογραφή της από την τροπολογία 1. 
 

 

2. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 

2011) σχετικά με το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας όσον αφορά την ένωση 

δημοσιονομικής σταθερότητας  

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012, B7-0011/2012 και B7-
0012/2012 

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-B7-0003/2012  

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

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποποίηση 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 521, 124, 50 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0003/2012  PPE  ↓  

B7-0004/2012  S&D  ↓  

B7-0005/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0011/2012  ALDE  ↓  

B7-0012/2012  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD, GUE/NGL: τελική ψηφοφορία  
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

EFD: §§ 3, 5 
 

Διάφορα 

Ο Elmar Brok πρότεινε την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 4: 

 

Παράγραφος 4 (νέα περίπτωση μετά την 3η περίπτωση): 

"– όλα τα συμβαλλόμενα στη συμφωνία μέρη, σημερινά ή μελλοντικά μέλη του ευρώ, θα  πρέπει να 

έχουν το ίδιο δικαίωμα συμμετοχής στις συναντήσεις της Συνόδου για το ευρώ·" 

 

Ο Mario Mauro (ομάδα PPE) συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B7-0003/2012. 
 

 


