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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. Διορισμός του Tonio Borg ως μέλους της Επιτροπής  

Πρόταση απόφασης B7-0521/2012 (μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169, παράγραφος 1, και παράρτημα 

XVII του κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: διορισμός του Tonio 

Borg 

 + 386, 281, 28 

 

 

2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012: Ταμείο Αλληλεγγύης μετά τους 

σεισμούς στην Emilie-Romagne της Ιταλίας και τροποποίηση της γραμμής του 

προϋπολογισμού σχετικά με την προπαρασκευαστική δράση για το Ευρωπαϊκό 

έτος εθελοντισμού 2011 

Έκθεση: Francesca Balzani (A7-0381/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 661, 17, 6 

 

 

3. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Έκθεση: José Manuel Fernandes (A7-0380/2012) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των 

ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 672, 19, 7 
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4. Εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν από την ΕΕ μετά τις 

διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 ***I 

Έκθεση: Vital Moreira (A7-0351/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 591, 13, 92 

 

 

 

5. Χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας 

από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην ΕΕ***I 

Έκθεση: Vital Moreira (A7-0329/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 599, 11, 88 

 

 

 

6. Τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας 

πουλερικών, μεταξύ της ΕΕ, της Βραζιλίας και της Ταϋλάνδης *** 

Σύσταση: Vital Moreira (A7-0350/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

7. Τροποποίηση των παραρτημάτων των πρωτοκόλλων 1 και 2 της ευρωμεσογειακής 

συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών 

τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου *** 

Σύσταση: Vital Moreira (A7-0318/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 



P7_PV(2012)11-21(VOT)_EL.doc 4 PE 500.824 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΗΨ + 542, 113, 31 

 

 

8. Συμφωνία ΕΕ - Ρωσίας σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων 

που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας  *** 

Σύσταση: Inese Vaidere (A7-0177/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

9. Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα 

πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) - (συμπεριλαμβανόμενης της 

συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) * 

Έκθεση: Carlos Coelho (A7-0368/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 631, 46, 15 

 

 

10. Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα 

πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) - (χωρίς τη συμμετοχή του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) * 

Έκθεση: Carlos Coelho (A7-0370/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 604, 53, 35 
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11. Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) 

Έκθεση: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

12. Περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου και 

πετρελαίου  

Έκθεση: Bogusław Sonik (A7-0283/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 3 4 + των 76 

βουλευτών 

ΟΚ - 262, 391, 37 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 568, 114, 11 

2/ΟΚ + 345, 334, 15 

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 45 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 48 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 57 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 61 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. Δ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 505, 167, 12 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 562, 86, 43 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD: τροπολογία 4, § 34 

ECR, EFD: τελική ψηφοφορία 

Verts/ALE: τροπολογία 4 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 9, 27, 34, 44, 45, 48, 49, 56, 57, 59 και 61 

Verts/ALE: αιτ. σκέψη Δ 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 34 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "καθώς και σε ανθρακωρυχεία," 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

EFD: 

§ 39 

1ο μέρος: "ζητεί την αυστηρή εφαρμογή  ... και τις αρμόδιες αρχές·" 

2ο μέρος: "τονίζει ωστόσο ότι  ... στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη·" 
 

§ 49 

1ο μέρος: "καλεί επιτακτικά την Επιτροπή  ... για την ασφάλεια" 

2ο μέρος: "και να απαγορευτεί αυστηρά  ... με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο·" 
 

Verts/ALE: 

αιτιολογική σκέψη Γ 

1ο μέρος: "λαμβάνοντας υπόψη  ... ή στη γειτονία της Ευρώπης·" 

2ο μέρος: "λαμβάνοντας υπόψη  ... με τον κύκλο ζωής τους·" 

 

Διάφορα 

Οι τροπολογίες 1 έως 3 ακυρώνονται. 

Η τροπολογία 4 κατατίθεται από την Michèle Rivasi και άλλους. 
 

 

13. Βιομηχανική, ενεργειακή και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού αερίου και 

πετρελαίου 

Έκθεση: Νίκη Τζαβέλα (A7-0284/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποποίηση 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 574, 106, 15 

2/ΟΚ - 333, 337, 19 

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 515, 154, 24 

2/ΟΚ - 327, 328, 27 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 335, 341, 17 

2/ΟΚ ↓  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 399, 279, 19 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 492, 129, 43 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: § 42 

EFD, Verts/ALE: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D, EFD: §§ 14 και 27 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 15 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "πιστεύει ότι το σχιστολιθικό φυσικό αέριο 

θα μπορούσε να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο εν προκειμένω," 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 22 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "ώστε να υποστηρίξουν ένα υψηλό επίπεδο 

βιώσιμης παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου," 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 25 

1ο μέρος: "υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό  ... ιδίως όσον αφορά αγωγούς," 

2ο μέρος: "υπό τον όρο ότι ... κοινωνική άποψη·" 
 

Διάφορα 

H Νίκη Τζαβέλα προτείνει την εξής προφορική τροπολογία στην παράγραφο 12: 

12. επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην Επιτροπή να παρουσιάσει, έως το τέλος του 2013, ανάλυση 

του μέλλοντος της παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του 

αντικτύπου των ήδη προγραμματισμένων έργων υποδομής φυσικού αερίου (όπως τα έργα στο πλαίσιο 

του νότιου διαδρόμου), του αντικτύπου των νέων τερματικών εγκαταστάσεων ΥΦΑ, του αντικτύπου του 

σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των ΗΠΑ (ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής 

ΥΦΑ), καθώς και του αντικτύπου από την ενδεχόμενη ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ 

στη μελλοντική ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις τιμές· είναι της άποψης ότι η 

ανάλυση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει, και να έχει ως σημείο αφετηρίας, την υφιστάμενη κατάσταση της 

ανάπτυξης των υποδομών και τους στόχους 2020 της ΕΕ για το διοξείδιο του άνθρακα· τονίζει ότι πρέπει 

να ζητηθεί η γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων μερών· 
 

 



P7_PV(2012)11-21(VOT)_EL.doc 9 PE 500.824 

14. Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2011 

Έκθεση: Giles Chichester (A7-0240/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 16 1 S&D, 

Verts/ALE 

ΗΨ + 348, 267, 6 

§ 18 5 Verts/ALE  -  

μετά την § 18 6 Verts/ALE ΗΨ + προφορική 

τροποποίηση 

327, 291, 15 

μετά την αιτ. σκ. ΙΕ 2 Verts/ALE  -  

3 Verts/ALE  -  

αιτ. σκ. ΙΖ 4 Verts/ALE  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Διάφορα 

Ένα διορθωτικό δημοσιεύθηκε για τις γλωσσικές εκδόσεις BG, CS, DA, EN, EL, ES, ET, FR, HU, 

LT, LV, NL, RO και SK. 

 

Η Margrete Auken προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 6: 

19. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει αποφανθεί ότι η νομοθεσία για την παράκτια ζώνη έχει 

δυσανάλογες επιπτώσεις για τους μεμονωμένους ιδιοκτήτες ακινήτων και, παράλληλα, ανεπαρκείς 

επιπτώσεις για τους πραγματικούς δράστες της καταστροφής των ακτών, οι οποίοι είναι σε πολλές 

περιπτώσεις υπεύθυνοι για την υπέρμετρη αστική ανάπτυξη κατά μήκος των ακτών· προτρέπει την 

ισπανική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι θα διωχθούν δεόντως και θα υποχρεωθούν να πληρώσουν για 

τη ζημία που προκάλεσαν εκείνοι που με τις δόλιες πράξεις τους περιήγαγαν πάμπολλους πολίτες της 

ΕΕ σε μια απαράδεκτη κατάσταση αφού έχασαν ή κινδύνευσαν να χάσουν τα σπίτια τους·  
 

 


