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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. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2012: χρηματοδότηση του ITER 

Έκθεση: Francesca Balzani (A7-0097/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μια και μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 403, 61, 13 

 

 

2. Εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Έκθεση: László Tőkés (A7-0057/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μια και μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 464, 34, 33  

amendement oral 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία  
 

Διάφορα 

Ο László Tökes προτείνει την εξής προφορική τροπολογία μετά την αιτιολογική αναφορά 22:  

 

"έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τη συμβολή των ευρωπαϊκών 

θεσμικών οργάνων στην ολοκλήρωση και την προώθηση της διαδικασίας της Μπολόνια," 
 

 

3. Μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά - η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως 

αιχμή του δόρατος 

Έκθεση: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μια και μοναδική ψηφοφορία  +  
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4. Η κατάσταση στο Μαλί 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0205/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012, 
B7-0213/2012 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

 Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0201/2012  

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

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 501, 26, 13 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 475, 40, 30 

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0201/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0204/2012  ALDE  ↓  

B7-0205/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0209/2012  ECR  ↓  

B7-0212/2012  PPE  ↓  

B7-0213/2012  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: §§ 17, 18 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: § 26 
 

Διάφορα 

ΗCatherine Grèze (Ομάδα Verts/ALE) συνεπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος B7-0201/2012. Ο 

Jelko Kacin (Ομάδα ALDE) συνεπέγραψε την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0201/2012. 
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5. Κατάσταση στη Βιρμανία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012, 
B7-0211/2012 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0202/2012  

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

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 472, 55, 19 

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 523, 4, 13 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0202/2012  S&D  ↓  

B7-0206/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0207/2012  PPE  ↓  

B7-0208/2012  ALDE  ↓  

B7-0210/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0211/2012  ECR  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τελική ψηφοφορία 

Verts/ALE: § 18 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 22 

1ο μέρος: "εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσεχή …. Πολιτική Ασφάλειας," 

2ο μέρος: "και για την απόφασή της ….. με την ίδια ευκαιρία·" 
 

Διάφορα 

Ο Robert Goebbels (Ομάδα S&D) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0202/2012. 
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6. Ασφάλεια δικαίου των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012, B7-0217/2012, B7-0218/2012, 
B7-0219/2012 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0214/2012  

(PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD) 

§ 1 1 GUE/NGL ΟΚ - 78, 453, 11 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 464, 71, 10 

§ 3 2 GUE/NGL ΟΚ - 82, 446, 10 

§ 5 3 GUE/NGL ΟΚ - 62, 462, 21 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 326, 198, 22 

2/ΟΚ + 332, 195, 16 

αιτ. σκ. Ι § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 396, 134, 14 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 458, 71, 16 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0214/2012  ECR  ↓  

B7-0215/2012  ALDE  ↓  

B7-0216/2012  PPE  ↓  

B7-0217/2012  S&D  ↓  

B7-0218/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0219/2012  Verts/ALE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 1, 2, τελική ψηφοφορία 

PPE: τροπολογίες 1, 2, 3, § 8, αιτιολογική σκέψη Ι, τελική ψηφοφορία 

Verts/ALE: § 1, τελική ψηφοφορία  
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: § 8, αιτιολογική σκέψη Ι 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 8 

1ο μέρος: "καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή …… να μη επαναληφθούν τέτοιες καταστάσεις, " 

2ο μέρος: "συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αναστολής …. στο πλαίσιο του ΚΓΠ·" 
 

Διάφορα 

Οι David Campbell Bannerman και Geoffrey Van Orden  (Ομάδα ECR) συνυπογράφουν επίσης την 

κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0214/2012. 

7. Επιπτώσεις που έχει στην παράδοση της βοήθειας η αποκεντρωμένη διαχείριση 

της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής 

Έκθεση: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 25 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις  "επιχειρησιακών καθηκόντων καθώς και 

τη διαχείριση" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

 

8. Γυναίκες και κλιματική αλλαγή 

Έκθεση: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 342, 161, 36 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 371, 117, 49 

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 418, 87, 36 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τελική ψηφοφορία  
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: αιτιολογική σκέψη ΙΑ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 6 

1ο μέρος: "επιδοκιμάζει το γεγονός …..για την αλλαγή του κλίματος," 

2ο μέρος: " με τη λήψη μέτρων, ….. στις αντιπροσωπείες·" 
 

§ 7 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις  "40% τουλάχιστον " 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 30 

1ο μέρος: "αναγνωρίζει ότι η αύξηση …. την ανάγκη να υπάρχει κατάλληλη ανταπόκριση" 

2ο μέρος: "στις ακάλυπτες ανάγκες … σε όλες τις κοινωνίες·" 
 

§ 41 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις  "και σε πληροφορίες και υπηρεσίες 

σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
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9. Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη 

βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 

Έκθεση: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 309, 234, 3 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 275, 264, 4 

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 273, 270, 2 

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 251, 278, 16 

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 148, 376, 17 

§ 55 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 58 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 317, 228, 1 

3/ΗΨ + 283, 257, 1 

§ 61 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 266, 261, 18 

3 +  

§ 62 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 65 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 296, 240, 13 

3 +  

§ 69 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 270, 271, 3 

§ 70 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 289, 254, 4 

3/ΟΚ - 131, 385, 15 

4 +  

5 +  

§ 73 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  



P7_PV(2012)04-20(VOT)_EL.doc 10 PE 488.123 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3/ΟΚ + 472, 72, 3 

§ 74 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 529, 14, 5 

2/ΟΚ + 279, 241, 18 

§ 86 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 87 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 272, 257, 13 

§ 88 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 93 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 264, 233, 43 

§ 125 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 128 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. Ι § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 216, 297, 29 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 414, 55, 64 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: αιτιολογική σκέψη Ι, τελική ψηφοφορία  

PPE: αιτιολογική σκέψη Ι 

ECR: αιτιολογική σκέψη Ι 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: § 50 

Verts/ALE: § 50 

ECR: §§ 10, 14, 62, 86 

PPE: §§ 69, 87, 93 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

§ 54 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις  "και" και "μόνο σε όσα " 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

ALDE: 

§ 125 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις  "κατανέμει τουλάχιστον το 1% των πόρων 

στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

Verts/ALE: 

§ 55 

1ο μέρος: "καλεί την Επιτροπή … οικονομικής αξίας, " 

2ο μέρος: "δεδομένου ότι οι προσπάθειες …. σε σύντομο χρονικό διάστημα·" 
 

ECR: 

§ 32 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις  "δεσμευτικά εθνικά " 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 35 

1ο μέρος: " καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει  ... της θέσπισης σώματος περιβαλλοντικών 

επιθεωρητών της ΕΕ, " 

2ο μέρος: "και να καταθέσει πρόταση …. τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις·" 
 

§ 128 

1ο μέρος: "εκφράζει την απογοήτευσή του …. ασήμαντο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ·" 

2ο μέρος: "είναι της άποψης …. στο πρόγραμμα LIFE·" 
 

GUE/NGL: 

§ 74 

1ο μέρος: "υπογραμμίζει την ανάγκη …. φυτικών γενετικών πόρων με στόχο τη διαφύλαξή 

τους," 

2ο μέρος: "τη βελτίωση της ικανότητάς τους …. προγράμματα γενετικής βελτίωσης·" 
 

PPE: 

§ 28 

1ο μέρος: "προτρέπει τα κράτη μέλη …. στον καθορισμό των θαλάσσιων τόπων·" 

2ο μέρος: "εκφράζει την ανησυχία του για την επαναφορά … όσον αφορά τη θήρα·" 
 

§ 88 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις  "υψηλότερα από αυτά " και "όπως 

προβλέπεται από το πακέτο μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ που προτείνει η Επιτροπή," 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 



P7_PV(2012)04-20(VOT)_EL.doc 12 PE 488.123 

ECR, PPE 

§ 49 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τη φράση "επισημαίνει την απαίτηση  ... φυσικές 

συνθήκες κάθε χώρες·" χωρίς τη λέξη "σημαντικά" 

2ο μέρος: η φράση "επισημαίνει την απαίτηση  ... φυσικές συνθήκες κάθε χώρες·" χωρίς τη 

λέξη "σημαντικά" 

3ο μέρος: η λέξη "σημαντικά" 
 

§ 58 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις  "θεωρεί ωστόσο λυπηρό …. 

βιοποικιλότητας στην ΕΕ" και "και ότι η βιοποικιλότητα στις καλλιεργούμενες 

εκτάσεις παρουσιάζει συνεχή πτώση·" 

2ο μέρος: "θεωρεί ωστόσο λυπηρό …. βιοποικιλότητας στην ΕΕ"   

3ο μέρος: "και ότι η βιοποικιλότητα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις παρουσιάζει συνεχή 

πτώση·" 
 

§ 65 

1ο μέρος: "ζητεί ενίσχυση  ... καθώς και της βιολογικής γεωργίας·" χωρίς τη λέξη 

"υποχρεωτικών" 

2ο μέρος: "υποχρεωτικών" 

3ο μέρος: "υπογραμμίζει ότι τα περιβαλλοντικά μέτρα στο πλαίσιο των δύο πυλώνων θα 

πρέπει να ενισχύονται αμοιβαίως·" 
 

§ 70 

1ο μέρος: "ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να" 

2ο μέρος: "ερευνήσουν το φαινόμενο της εγκατάλειψης των γαιών σε μερικά μέρη της 

Ευρώπης" 

3ο μέρος: "ως πιθανή ευκαιρία για να μετατρέψουν και πάλι σε άγρια μεγάλα τμήματα τοπίου 

υπό τη μορφή ζωνών άγριας φύσης" 

4ο μέρος: "στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό τη στοχευμένη διατήρηση της βιοποικιλότητας και 

αποφεύγοντας την απερήμωση, παρέχοντας ταυτόχρονα νέες κοινωνικοοικονομικές 

ευκαιρίες για την ανάπτυξη της υπαίθρου· " 

5ο μέρος: "τονίζει ωστόσο την ανάγκη σεβασμού των υφισταμένων τίτλων έγγειας 

ιδιοκτησίας· υπογραμμίζει επίσης ότι ευρωπαίοι αγρότες διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο ως «εγγυητές» του τοπίου·" 
 

§ 61 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις  "ο πρώτος πυλώνας", "χαιρετίζει την 

πρόταση ... ελάχιστοι «οικολογικούς τομείς εστίασης»·", "αυτά ", "επαναλαμβάνει 

την έκκλησή του για στήριξη του δικτύου Natura 2000 βάσει έκτασης δυνάμει του 

καθεστώτος άμεσων πληρωμών·" και "και αναγνωρίζει ότι η ΚΓΠ πρέπει να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου·" 

2ο μέρος: "ο πρώτος πυλώνας" 

3ο μέρος: υπόλοιπο 
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GUE/NGL, ECR  

§ 73 

1ο μέρος: "τονίζει πόσο σημαντικό είναι να ανασταλεί και να ανατραπεί ο περιορισμός της 

ποικιλομορφίας των ειδών και της ποικιλίας των καλλιεργειών, ο οποίος έχει ως 

αποτέλεσμα τη διάβρωση της γενετικής βάσης από την οποία εξαρτάται η διατροφή 

των ανθρώπων και των ζώων·" 

2ο μέρος: "υποστηρίζει την ανάγκη να προωθηθεί η χρησιμοποίηση παραδοσιακών γεωργικών 

ποικιλιών, προερχόμενων από συγκεκριμένες περιοχές· ζητεί κατάλληλη νομοθεσία 

και κίνητρα για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της ποικιλίας των 

γενετικών πόρων στη γεωργική εκμετάλλευση, π.χ. τοπικά προσαρμοσμένες φυλές 

και ποικιλίες·" χωρίς τη λέξη "γενετικών " 

3ο μέρος: "γενετικών" 
 

 

10. Αναθεώρηση του 6ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και καθορισμός 

προτεραιοτήτων για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον 

Έκθεση: Jo Leinen (A7-0048/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

υπότιτλος μετά την § 

12 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 257, 254, 1 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 495, 5, 13 

2/ΟΚ + 250, 246, 11 

3/ΟΚ + 478, 20, 7 

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 496, 6, 10 

2/ΟΚ + 266, 234, 10 

§ 65 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 237, 259, 15 

§ 69 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 489, 12, 8 

2/ΟΚ + 246, 242, 15 

§ 72 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 74 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: §§ 32, 44, 65, 69 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

EFD: §§ 5, 18, 21, 33 

PPE: § 65 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

EFD: 

§ 10 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις  "και ενίσχυση" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

Υπότιτλος πριν την § 12 

1ο μέρος: "Θέση σε εφαρμογή" 

2ο μέρος: "και ενίσχυση" 
 

§ 16 

1ο μέρος: "έχει την άποψη ότι το 7ο ΠΔΠ  ….. κλιματικού και ενεργειακού πακέτου" 

2ο μέρος: "και να προβλέπει την ενίσχυσή του·" 
 

 

PPE: 

§ 44 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις  "να προβλέπει την ανάπτυξη ειδικών 

μέτρων  ... αντιμετωπίζονται επαρκώς επί του παρόντος, " 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 69 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις  "υπογραμμίζει ότι …..για την πρόσβαση 

στη δικαιοσύνη·" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

S&D: 

§ 72 

1ο μέρος: "υπογραμμίζει το πόσο σημαντικό …. οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη·" 

2ο μέρος: "ζητεί, για το σκοπό αυτό, …. το δίκτυο Natura 2000·" 
 

§ 74 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τη λέξη "διεθνή" 

2ο μέρος: η λέξη αυτή 
 

EFD, PPE 

§ 32 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις  "τη μη καύση των αποβλήτων τα οποία 

είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή κομποστοποίηση" και "τόσο μέσω της 

επέκτασης της εφαρμογής ……..του παραγωγού, όσο και " 

2ο μέρος: "τη μη καύση των αποβλήτων τα οποία είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή 

κομποστοποίηση" 

3ο μέρος: "τόσο μέσω της επέκτασης της εφαρμογής ……..του παραγωγού, όσο και" 

  

§ 24 

1ο μέρος: "θεωρεί ότι το 7ο ΠΔΠ  ... των επόμενων 20 ετών·" 

2ο μέρος: "επισημαίνει ότι  ... το ανθρώπινο είδος·" 
 


