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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. Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία 

θυμάτων εγκληματικών πράξεων ***I 

Έκθεση: Antonyia Parvanova et Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 611, 9, 13 

 

 

2. Διαχείριση ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το βόειο κρέας 

υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το 

σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα ***I 

Έκθεση: Vital Moreira (A7-0212/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: τροποποιημένη 

πρόταση 

ΟΚ + 654, 7, 13 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα  Η 

ψηφοφορία 

αναβάλλεται 

 

 

 

3. Εισαγωγές ελαιολάδου και άλλων γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία, όσον 

αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές εξουσίες που πρέπει να 

ανατεθούν στην Επιτροπή ***I 

Έκθεση: Vital Moreira (A7-0209/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: τροποποιημένη 

πρόταση 

ΟΚ + 641, 27, 11 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα  Η 

ψηφοφορία 

αναβάλλεται 
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4. Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση πιστότητας, τα 

πιστοποιητικά και τη σήμανση πιστότητας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 

Αυστραλίας *** 

Σύσταση: Vital Moreira (A7-0211/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 665, 7, 7 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD: τελική ψηφοφορία 
 

 

5. Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση πιστότητας μεταξύ 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Νέας Ζηλανδίας *** 

Σύσταση: Vital Moreira (A7-0210/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 669, 6, 6 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD: τελική ψηφοφορία 
 

 

6. Μέτρα κατά των χωρών οι οποίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας, 

με στόχο τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων ***I 

Έκθεση: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012) 

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 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1 - 

συμβιβασμός 

17 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 - 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-16 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 659, 11, 7 

 

 

7. Κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ***I 

Έκθεση: Struan Stevenson (A7-0217/2012) 

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 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-6 

8-9 

11-32 

34-39 

44 

46-47 

49 

52-63 

65-70 

72-85 

87-97 

100-

101 

103-

104 

106-

108 

110-

113 

116-

117 

120 

122 

124-

127 

129 

131-

133 

135-

141 

143-

150 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστή ψηφοφορία 

7 επιτροπή χ.ψ. +  

13 επιτροπή χ.ψ. +  

33 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

40 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ - 328, 344, 9 

41 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 268, 404, 4 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

42 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 313, 351, 11 

43 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 416, 247, 12 

45 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ - 284, 376, 13 

48 επιτροπή χ.ψ. +  

50 επιτροπή χ.ψ. -  

64 επιτροπή χ.ψ. +  

71 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 389, 274, 7 

86 επιτροπή χ.ψ. -  

98 επιτροπή χ.ψ. +  

99 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 379, 290, 7 

102 επιτροπή χ.ψ. +  

109 επιτροπή χ.ψ. +  

114 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

119 επιτροπή χ.ψ. +  

121 επιτροπή χ.ψ. +  

130 επιτροπή χ.ψ. +  

134 επιτροπή χ.ψ. +  

142 επιτροπή χ.ψ. +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

άρθρο 3, μετά την § 1 155 GUE/NGL  -  

άρθρο 8, μετά το 

στοιχείο στ 

159 GUE/NGL  -  

άρθρο 10, § 1, 

στοιχείο α 

151 S&D  +  

51 επιτροπή  ↓  

άρθρο 35, § 1, 

εισαγωγή 

160 GUE/NGL  -  

105 επιτροπή  +  

άρθρο 36, § 3, μετά το 

στοιχείο δ 

161 GUE/NGL  -  

άρθρο 38, μετά την § 1 162 GUE/NGL  -  

Κεφάλαιο 2, μετά το 

τμήμα VI 

163 GUE/NGL  -  

άρθρο 39, μετά την § 3 164 GUE/NGL ΟΚ - 46, 610, 14 

άρθρο 40, § 3 115 επιτροπή  -  

166 PPE ΗΨ - 285, 386, 4 

άρθρο 42, § 1, 

στοιχείο β) 

167 Verts/ALE ΗΨ + 336, 315, 14 

άρθρο 42, § 1, 

στοιχείο ε) 

118 επιτροπή  +  

152 S&D  -  

Άρθρο 42, § 1, μετά το 

στοιχείο δ 

153 S&D ΟΚ - 283, 385, 7 

άρθρο 44, § 1, 

στοιχείο α 

128 επιτροπή  +  

154 S&D  -  

μετά το άρθρο 45 168 Verts/ALE  -  

123 επιτροπή  +  

μετά την αιτ. σκ. 10 10 επιτροπή  -  

165 PPE ΗΨ + 349, 303, 13 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 620, 27, 27 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογία 153 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: τροπολογίες 40, 41, 130 

S&D: τροπολογίες 40, 48, 50, 71, 119, 121, 134 

Verts/ALE: τροπολογίες 7, 13, 43, 45, 50, 64, 86, 98, 99, 102, 109, 119, 121, 142 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

τροπολογία 41 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "χρησιμοποιούν ... τα" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

τροπολογία 42 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "κατά τρόπο ..... αλιευτικών 

δραστηριοτήτων" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

τροπολογία 43 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "και την παροχή βοήθειας στα μέλη τους, 

ώστε να τα αποφεύγουν και να τα ελαχιστοποιήσουν." 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

τροπολογία 114 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τη διαγραφή των λέξεων "για ανθρώπινη 

κατανάλωση" 

2ο μέρος: Διαγραφή αυτών των λέξεων 
 

Verts/ALE: 

τροπολογία 33 

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

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

Η Ομάδα GUE/NGL αποσύρει τις τροπολογίες της 156, 157 και 158. 
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8. Ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή 

Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας 

Έκθεση: Elmar Brok (A7-0252/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 1 11 GUE/NGL  -  

§ 3 1 PPE  +  

μετά την § 5 12 GUE/NGL  -  

§ 9 2 PPE  + προφορική 

τροποποίηση 

μετά την § 14 13 GUE/NGL  -  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 33 14 GUE/NGL  -  

§ 37 3 PPE ψ.τμ.  προφορική 

τροποποίηση 

1 +  

2 +  

15 GUE/NGL  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 44 16 GUE/NGL ΗΨ - 229, 413, 17 

§ 45 4 PPE  + προφορική 

τροποποίηση 

§ 46 5 PPE ΗΨ + 533, 116, 13 

§ 47 6 PPE  + προφορική 

τροποποίηση 

μετά την § 48 17 GUE/NGL  -  

§ 52 7 PPE  + προφορική 

τροποποίηση 

μετά την § 58 23 Verts/ALE  +  

§ 61 8 PPE  +  

μετά την § 69 18 GUE/NGL  -  

μετά την § 71 19 GUE/NGL  -  

§ 74 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 75 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 76 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 78 9 PPE  + προφορική 

τροποποίηση 

§ 79 24 Verts/ALE ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 80 25 Verts/ALE  -  

§ 81 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 84 26 Verts/ALE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποποίηση 

§ 85 10 PPE  +  

μετά την § 85 27 Verts/ALE  -  

§ 93 22 Verts/ALE ΗΨ + 318, 271, 68 

§ 104 28 Verts/ALE  -  

μετά την § 104 20 GUE/NGL  -  

§ 111 29 Verts/ALE  +  

§ 112 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 113 30 Verts/ALE  +  

§ 114 31 Verts/ALE  +  

§ 117 32 Verts/ALE ΟΚ - 293, 364, 11 

§ 119 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 120 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 121 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 122 21 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 511, 73, 78 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τροπολογία 32 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Verts/ALE: §§ 76, 81, 119, 120, 121 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 74 

1ο μέρος: "εκτιμά ότι .... διατλαντικών δεσμών στο πεδίο της ασφάλειας·" 

2ο μέρος: "επισημαίνει ότι ..... ενίσχυση των διατλαντικών δεσμών·" 
 

§ 75 

1ο μέρος: "ζητά τη ..... κατάλληλων χρηματοδοτικών πόρων·" 

2ο μέρος: "εκφράζει βαθειά ανησυχία .... στα νησιά Φώκλαντ του Ηνωμένου Βασιλείου·" 
 

S&D, ALDE: 

τροπολογία 3 

1ο μέρος: "επικροτεί τη ... εξωτερικής πολιτικής·" 

2ο μέρος: "τονίζει τη ... της Άγκυρας)·" 
 

EFD: 

§ 15 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "επισημαίνει ειδικότερα τη σημασία .... της 

ΚΠΑΑ·" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

ALDE: 

τροπολογία 24 

1ο μέρος: "επισημαίνει τον σημαντικό αντίκτυπο .... στο πλαίσιο του Mercosur" 

2ο μέρος: "και του UNASUR" 
 

Verts/ALE, EFD 

§ 112 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "για μεγαλύτερη ομαδοποίηση και από 

κοινού χρήση βασικών στρατιωτικών ικανοτήτων," 

2ο μέρος: "για μεγαλύτερη ομαδοποίηση και από κοινού χρήση βασικών στρατιωτικών 

ικανοτήτων," χωρίς τη λέξη "βασικών" 

3ο μέρος: η λέξη "βασικών" 
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Διάφορα 

Ο Elmar Brok προτείνει τις ακόλουθες προφορικές τροπολογίες: 

 

τροπ. 2 

"επισημαίνει τον ηγετικό πολιτικό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει η ΥΕ/ΑΕ για τη 

διασφάλιση ενότητας, συντονισμού, συνέπειας και αποτελεσματικότητας στη δράση της Ένωσης· 

καλεί την ΥΕ/ΑΕ να κάνει πλήρη και έγκαιρη χρήση των εξουσιών της για να ξεκινήσει, να 

εφαρμόσει και να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση προς την ΚΕΠΠΑ, με την πλήρη συμμετοχή των 

αρμοδίων οργάνων του Κοινοβουλίου στην προσπάθεια αυτή· επικροτεί τον σημαντικό ηγετικό ρόλο 

που διαδραματίζει, εξ ονόματος της διεθνούς κοινότητας, η ΥΕ/ΑΕ υπό δυσμενείς συνθήκες στις 

διαπραγματεύσεις με το Ιράν· λαμβάνει υπόψη τις σημαντικές ιστορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαίων 

και Ιρανών πολιτών· καλεί την ηγεσία της ΕΕ, υπό το πρίσμα της "Αραβικής Άνοιξης", και ειδικά υπό 

το πρίσμα των διεργασιών εκδημοκρατισμού που λαμβάνουν χώρα στη νότια όχθη της Μεσογείου, να 

ενισχύσει το ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, συμπεριλαμβανομένου 

και μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία, καθώς και στο πλαίσιο της 

αποτελματωμένης ειρηνευτικής διαδικασίας για τη Μέση Ανατολή·" 

 

τροπ. 3 

"επικροτεί τη θετική «ατζέντα» της Επιτροπής για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας· ανησυχεί για την 

κατάσταση σε ορισμένους τομείς, και ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, το κράτος 

δικαίου, τα δικαιώματα των γυναικών στην Τουρκία, τη βραδεία πρόοδο προς την κατεύθυνση ενός 

νέου πολιτικού συντάγματος και, επιπλέον, την πόλωση της τουρκικής κοινωνίας· ενθαρρύνει την 

Τουρκία να επιταχύνει τη διαδικασία μεταρρύθμισης· επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι όχι μόνο χώρα 

υποψήφια προς ένταξη αλλά και σημαντικός στρατηγικός εταίρος και σύμμαχος στο πλαίσιο του 

ΝΑΤΟ· ζητεί, ως εκ τούτου, ενίσχυση του υφιστάμενου πολιτικού διαλόγου με την Τουρκία για τις 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος επιλογές και στόχους της εξωτερικής πολιτικής· τονίζει τη σημασία του να 

ενθαρρυνθεί η Τουρκία να επιδιώκει την άσκηση της εξωτερικής της πολιτικής στο πλαίσιο σχέσεων 

καλής γειτονίας, στενού διαλόγου και συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό να 

δημιουργηθούν πολύτιμες συνέργειες και να ενισχυθούν οι δυνατότητες θετικών επιπτώσεων, ιδίως σε 

ό,τι αφορά την υποστήριξη της μεταρρυθμιστικής διεργασίας στον Αραβικό κόσμο· ελπίζει ότι θα 

βελτιωθούν οι συνθήκες ώστε να ανοίξουν περαιτέρω κεφάλαια στο πλαίσιο των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων (π.χ. επικύρωση και εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας)·" 

 

τροπ. 4 

"υποστηρίζει τη διττή προσέγγιση του Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση διπλωματικής λύσης ως τη 

μόνη βιώσιμη προσέγγιση για το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα· υπενθυμίζει ότι οι κυρώσεις δεν 

αποτελούν αυτοσκοπό· προτρέπει την ομάδα EE3+3 και το Ιράν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις 

και καλεί τους διαπραγματευτές να καταλήξουν σε συμφωνία· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με κεντρικό 

δόγμα της ΣΜΔ, το Ιράν έχει το δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς και να 

λαμβάνει τεχνική βοήθεια για τους ίδιους σκοπούς· ανησυχεί για τυχόν στρατιωτικές ενέργειες και 

καλεί κατά συνέπεια όλες τις πλευρές να επιτύχουν μια ειρηνική λύση και το Ιράν να τηρήσει τη 

Συνθήκη Μη Διάδοσης και τις αποφάσεις των ΗΕ και να συνεργαστεί πλήρως με τον ΔΟΑΕ·" 

 

τροπ. 6 

"καλεί κατά συνέπεια την ΑΕ/ΥΕ και το Συμβούλιο να καταβάλλουν διαρκείς και επίμονες 

προσπάθειες για να ζητηθεί δυναμικά από το Ιράν να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει την 

ανάγκη η πολιτική της ΕΕ έναντι του Ιράν να εκφράζει αλληλεγγύη προς όλους εκείνους που 

αντιστέκονται στην καταστολή και αγωνίζονται για τις βασικές ελευθερίες και τη δημοκρατία· 

επιμένει ότι η επί τόπου παρουσία της ΕΕ θα μπορούσε να διασφαλίσει τη σωστή αξιολόγηση από τα 

κράτη μέλη, καθώς και από την ΕΕ, των εξελίξεων σε κάθε τομέα, και την επικοινωνία με τις ιρανικές 

αρχές· φρονεί ότι θα μπορούσε να συσταθεί αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τεχεράνη σε εύθετο χρόνο 

για την ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ιράν·" 

 

τροπ. 7 
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"ζητεί πιο ενεργό δραστηριοποίηση της ΕΕ, σε συνεργασία με τους περιφερειακούς εταίρους, στην 

επίλυση των «παγωμένων συγκρούσεων» που λαμβάνουν χώρα στα εδάφη των χωρών της Ανατολικής 

Εταιρικής Σχέσης, και ιδίως για την άρση του αδιεξόδου της Νότιας Οσσετίας και της Αμπχαζίας, 

καθώς και της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και την πλήρη υποστήριξη κάθε επακόλουθης 

ειρηνευτικής συμφωνίας· θεωρεί ότι το ζήτημα της Υπερδνειστερίας θα μπορούσε να αποτελέσει 

χρήσιμη δοκιμή της καλής θέλησης των περιφερειακών εταίρων·" 

 

τροπ. 9 

"ζητεί περαιτέρω ανάπτυξη της τριγωνικής συνεργασίας με την αμερικανική ήπειρο σε θέματα 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ευρωατλαντικού χώρου που να 

περιλαμβάνει την ΕΕ, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική·" 

 

§ 84 

σημειώνει ότι η κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ και οι 8 τομείς της εστίασαν αρχικά στην Αφρικανική 

Ένωση και στην τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη της θεσμικής ικανότητας και τη χάραξη 

πολιτικών στους τομείς της ειρήνης και της ασφάλειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προαγωγής 

της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας· 

υπογραμμίζει ότι αυτή η σφαιρική προσέγγιση παραμένει μεν επίκαιρη, ωστόσο υπάρχουν 

επικαλυπτόμενες συμφωνίες με πολλαπλούς εταίρους και δεν υπήρχε συγκεκριμένος προϋπολογισμός 

για την εφαρμογή της στρατηγικής, γεγονός που μείωσε τη συνοχή και αποτελεσματικότητά της· 

παράλληλα γίνεται επιτακτική η ανάγκη μετάβασης από την ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων σε 

παναφρικανικό επίπεδο στην καλλιέργεια μιας πολιτικής εταιρικής σχέσης για την ειρήνη, την 

ασφάλεια και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο· 

ζητεί να διευρυνθούν αυτές οι πολιτικές εταιρικές σχέσεις για να συμπεριλαμβάνουν τις 

Περιφερειακές Οικονομικές Κοινότητες, όχι μόνο σαν μια στρατηγική για την ενίσχυση της 

Αφρικανικής Ένωσης αλλά και ως μέσο εμβάθυνσης της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής σε 

περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο, για την κάλυψη έτσι των συμφερόντων των αφρικανών 

και ευρωπαίων πολιτών σε θέματα πολιτικής, ασφάλειας και οικονομίας· θεωρεί λυπηρή υπό το 

πρίσμα των δημοκρατικών αρχών και στόχων της ΑΕ, της ΕΕ και του ΟΗΕ την οπισθοδρόμηση που 

προκλήθηκε από πραξικοπήματα όπως αυτά που σημειώθηκαν στο Μαλί και στη Γουινέα Μπισσάου· 

απευθύνει έκκληση για την άμεση αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης σε αυτές τις χώρες· 
 

 

9. Διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων   

Έκθεση: Carl Haglund (A7-0225/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΟΚ + 399, 228, 31 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 385, 243, 33 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 561, 102, 2 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 387, 250, 22 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 320, 326, 3 

αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 377, 241, 33 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: §§ 18, 19 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 4, 9 

Verts/ALE: §§ 13, 23, αιτιολογική σκέψη Ε 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 14 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "τόσο" "όσο" και "και η πραγματική 

αλιευτική του προσπάθεια" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

S&D, Verts/ALE 

§ 9 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "σταδιακά", "να ενσωματωθεί στα διάφορα 

σχέδια διαχείρισης", "και να μην σχετίζεται με τα διάφορα αποθέματα ιχθύων" 

2ο μέρος: "σταδιακά" 

3ο μέρος: "να ενσωματωθεί στα διάφορα σχέδια διαχείρισης" 

4ο μέρος: "και να μην σχετίζεται με τα διάφορα αποθέματα ιχθύων" 
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10. Μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 

Έκθεση: Νικολάου Σαλαβράκου (A7-0253/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 9 2 + των 40 

βουλευτών 

ΟΚ + 311, 306, 15 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ ↓  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 18 1 εισηγητής ΗΨ + 390, 243, 7 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 629, 18, 8 

2/ΟΚ + 594, 40, 7 

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 58 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 366, 281, 2 

2/ΟΚ - 262, 363, 23 

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 461, 131, 42 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ALDE: §§ 9, 58, τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

EFD: §§ 33, 58, 59 

ALDE: §§ 33, 59 

Verts/ALE: §§ 1, 3, 24, 58, αιτιολογική σκέψη Ε 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 58 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "για την ανανέωση και" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

EFD: 

§ 3 

1ο μέρος: "επισημαίνει ότι κάθε  ... και ισορροπημένη προσέγγιση," 

2ο μέρος: "η οποία είναι ασύμβατη με ... των προτέρων καθορισμό των προτεραιοτήτων·" 
 

§ 31 

1ο μέρος: "επισημαίνει ότι .... στον εν λόγω τομέα" 

2ο μέρος: "αυξάνοντας τον μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή συγχρηματοδότησης σε 

τουλάχιστον 75%·" 
 

EFD, ALDE: 

αιτιολογική σκέψη Ε 

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

2ο μέρος: η λέξη αυτή 
 

ALDE: 

§ 5 

1ο μέρος: "αναγνωρίζει ότι ..... αλιευτικής πολιτικής " 

2ο μέρος: "και ότι πρέπει ... αλιεύουν παραδοσιακά·" 
 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 6 

1ο μέρος: "πιστεύει ότι, ... των λοιπών ενδιαφερομένων φορέων·" 

2ο μέρος: "σημειώνει ότι ... τόσο εκτός όσο και εντός της ΕΕ·" 
 

Verts/ALE 

§ 15 

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

2ο μέρος: η λέξη αυτή 
 

§ 32 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "τόσο" "όσο" και "η τρέχουσα αλιευτική 

του προσπάθεια·"  

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 35 

1ο μέρος: "πιστεύει ότι θα πρέπει να παρέχεται ... και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο·" 

2ο μέρος: "επισημαίνει ότι ... όπου αυτό είναι απαραίτητο·" 
 

§ 42 

1ο μέρος: "εκτιμά ότι ... και ευρωπαϊκές απαιτήσεις·" 

2ο μέρος: "καλεί την ... στην αλιεία μικρής κλίμακας·" 

  

Διάφορα  

Η τροπολογία 2 κατατίθεται από τον Werner Kuhn και άλλους. 
 


