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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. Απόθεμα σολομού της Βαλτικής και αλιευτική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου 

αποθέματος ***I 

Έκθεση: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 599, 23, 14 

 

 

2. Ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων 

σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική  ***I 

Έκθεση: Jörg Leichtfried (A7-0096/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 607, 17, 15 

 

 

3. Διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των 

νεαρών θαλάσσιων οργανισμών  ***I 

Έκθεση: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση κανονισμού 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1 - 

συμβιβασμός 

32 επιτροπή ΟΚ + 561, 63, 17 

Σύνολο αριθ. 2 - 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-31 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση ΟΚ + 564, 61, 9 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ η ψηφοφορία 

αναβάλλεται 
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4. Αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους ***I 

Έκθεση: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-7 

10-13 

επιτροπή ΗΨ + 448, 163, 24 

Άρθρο 3, § 1α (Καν. 

(ΕΚ) αριθ. 1185/2003) 

14 ALDE, 

Verts/ALE, 

S&D, ECR, 

EFD 

ΟΚ + 509, 120, 8 

9 επιτροπή ΟΚ ↓  

Άρθρο 4 (Καν. (ΕΚ) 

αριθ. 1185/2003) 

18 + των 40 

βουλευτών 

ΟΚ - 66, 563, 10 

Άρθρο 2(3) (Καν. 

(ΕΚ) αριθ. 1185/2003) 

8 επιτροπή ΟΚ ↓  

μετά την αιτ. σκ. 7 15 + των 40 

βουλευτών 

ΟΚ ↓  

16 + των 40 

βουλευτών 

ΟΚ ↓  

17 + των 40 

βουλευτών 

ΟΚ ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση ΗΨ + 553, 64, 16 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 566, 47, 16 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ALDE: τροπολογίες 14 και 18 

EFD: τροπολογίες 8, 9 και 14 

PPE: τροπολογίες 8, 15-18 

Verts/ALE: τροπολογία 14 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D, ALDE, Verts/ALE τροπολογία 8 
 

Διάφορα 

Οι τροπολογίες 15, 16, 17 και 18 κατατίθενται από Maria do Céu Patrão Neves και άλλους. 
 

 



P7_PV(2012)11-22(VOT)_EL.doc 4 PE 500.825 
 

  
 

 

5. Σύμβαση της Χάγης για τα Αστικά Θέματα της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών  

Πρόταση ψηφίσματος: B7-0497/2012 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B7-0497/2012  

(επιτροπή JURI) 

§ 1γ) § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 573, 52, 14 

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Η § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Θ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Ι § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: § 1γ) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: αιτ. σκ. Ζ, Η, Θ και Ι 
 

 

6. Προσεχής Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Διεθνείς Τηλεπικοινωνίες (WCIT-2012) 

της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και η ενδεχόμενη διεύρυνση του πεδίου 

εφαρμογής του Κανονισμού Διεθνών Τηλεπικοινωνιών  

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0498/2012, B7-0499/2012, B7-0506/2012 

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-B7-0498/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

§ 9 1 PPE  +  

μετά την § 9 2 ECR  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0498/2012  PPE, S&D  ↓  

B7-0499/2012  ALDE, 

Verts/ALE 

 ↓  

B7-0506/2012  GUE/NGL  ↓  

 

 

7. Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στη Ντόχα (COP 18) 

Πρόταση ψηφίσματος: B7-0496/2012 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B7-0496/2012  

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

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 12 1 PPE  -  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 331, 306, 9 

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 585, 54, 3 

2/ΟΚ + 508, 110, 15 

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 578, 54, 7 

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 542, 83, 9 

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 165, 474, 4 

μετά την § 37 3 GUE/NGL ψ.τμ.   

1 +  

2 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 335, 297, 5 

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 63 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 66 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 73 4 GUE/NGL  -  

§ 77 5 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 79 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

ALDE κ.ά. 

 +  

§ 82 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 517, 113, 9 

§ 83 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 485, 109, 45 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD: §§ 21, 28, 36, 82 και τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: § 66 

PPE: §§ 21 και 43 

Verts/ALE: § 9 

EFD: §§ 22 και 77 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 37 

1ο μέρος: "καλεί ...  επαρκή οικονομικά και τεχνολογικά μέσα," 

2ο μέρος: "χωρίς να τις υποχρεώνουν να καταβάλλουν δικαιώματα εκμετάλλευσης για τις 

σχετικές ευρεσιτεχνίες·" 
 

§ 44 

1ο μέρος: "επαναλαμβάνει ότι η αυξημένη χρήση ...  για τη διατήρηση των φυσικών πόρων·" 

2ο μέρος: "καλεί την Επιτροπή,  ... για τη βιοενέργεια·" 
 

§ 83 

1ο μέρος: "επισημαίνει ότι ... παγκόσμιας συμφωνίας," 

2ο μέρος: "προκειμένου να αποφευχθεί μια καταστροφική αλλαγή με δραματικές επιπτώσεις 

για όλη την ανθρωπότητα·" 
 

ALDE: 

§ 28 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "διεθνής φόρος .... και θαλάσσιες 

μεταφορές·" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

τροπολογία 3 

1ο μέρος: "φρονεί ότι τα εν λόγω μέτρα ….. τη φύση και την οικολογική ισορροπία, " 

2ο μέρος: "και να εξουδετερώνουν τις πιέσεις …. των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·" 
 

Verts/ALE: 

§ 8 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "η οποία καλύπτει .... οι κύριοι 

εμπλεκόμενοι," 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 11 

1ο μέρος: "επισημαίνει ότι ... στη Διάσκεψη της Ντόχα," 

2ο μέρος: "και υποστηρίζει  ... την 31η Δεκεμβρίου 2020·" 
 

EFD: 

§ 20 

1ο μέρος: "τονίζει την ανάγκη αξιόπιστης επιστημονικής βάσης" 

2ο μέρος: "όπως αυτή που παρέχεται .... η οποία αναμένεται το 2014·" 
 

§ 29 

1ο μέρος: "καλεί .... και επιπρόσθετη," 

2ο μέρος: "και να προωθήσει καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης·" 
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§ 51 

1ο μέρος: "επαναλαμβάνει την έκκλησή ... αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές·" 

2ο μέρος: "συνεχίζει να υποστηρίζει ... δικαιωμάτων εκπομπών·" 
 

§ 63 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "υπογραμμίζει ότι ... στην Ντόχα·" και "η 

προσπάθεια της ΕΕ ... «πράσινων θέσεων εργασίας, και" 

2ο μέρος: "υπογραμμίζει ότι ... στην Ντόχα·"  

3ο μέρος: "η προσπάθεια της ΕΕ ... «πράσινων θέσεων εργασίας, και" 

 

GUE/NGL, EFD: 

§7 

1ο μέρος: "τονίζει ότι ... τα μέτρα μετριασμού όσο και σχετικά με τη χρηματοδότηση·" 

2ο μέρος: "εκτιμά, συνεπώς, ότι ... να αναλάβουν όλα τα μέρη δεσμεύσεις·" 

3ο μέρος: "θεωρεί ότι ο νέος, ... για τον μηχανισμό αυτό·" 

 

Διάφορα 

Οι Karl-Heinz Florenz (Ομάδα PPE) και Dan Jørgensen (Ομάδα S&D) συνυπογράφουν την 

τροπολογία 2. 
 

 

8. Διεύρυνση:Πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ 

Έκθεση: Μαρία-Ελένη Κοππά (A7-0274/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 586, 31, 16 

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 532, 100, 8 

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 592, 32, 5 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 379, 212, 37 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 571, 34, 35 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: § 27 και τελ. ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: § 38 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 28 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τη σημείωση στο τέλος της σελίδας 

2ο μέρος: Σημείωση στο τέλος της σελίδας 
 

ECR: 

§ 24 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις  λέξεις "τα δικαιώματα των μελών της κοινότητας 

ΛΟΑΤ και" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές  
 

GUE/NGL: 

§ 26 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις  λέξεις "τα συμφέροντα και" "τα συνολικά 

συμφέροντα της ΕΕ" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές  
 

 

9. Κατάσταση στη Γάζα 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0522/2012, B7-0523/2012, B7-0524/2012, B7-0525/2012, B7-0526/2012, 
B7-0527/2012, B7-0528/2012 

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-B7-0522/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

§ 1  αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποποίηση 

μετά την § 2 1 PPE  +  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 447, 113, 65 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτ. αναφορά 4 α    + προφορική 

τροπολογία 

αιτ.σκέψη Α  αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποποίηση 

αιτ. σκ. Α α    + προφορική 

τροπολογία 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0522/2012  PPE  ↓  

B7-0523/2012  EFD  ↓  

B7-0524/2012  S&D  ↓  

B7-0525/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0526/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0527/2012  ECR  ↓  

B7-0528/2012  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: § 5 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 7 
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Διάφορα 

Οι Marielle de Sarnez (Ομάδα ALDE), Sajjad Karim (Ομάδα ECR) και Hans-Gert Pöttering (Ομάδα 

PPE) συνυπογράφουν την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0522/2012. 
 

Η Veronique De Keyser προτείνει τις εξής προφορικές τροπολογίες: 

- Παράγραφος 1: 

"1. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την κατάσταση στη Γάζα και το Ισραήλ και θεωρεί 

εξαιρετικά λυπηρή την απώλεια της ζωής αμάχων, στους οποίους περιλαμβάνονται γυναίκες και 

παιδιά· χαιρετίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε στο Κάιρο και καλεί για 

την πλήρη εφαρμογή της· τονίζει ότι όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως, διότι 

προξενούν αδικαιολόγητη οδύνη σε αθώους αμάχους, και ζητεί την επείγουσα αποκλιμάκωση και 

παύση των εχθροπραξιών· επαινεί τις μεσολαβητικές προσπάθειες της Αιγύπτου και άλλων για μια  

βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και επικροτεί την αποστολή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων 

Εθνών στην περιοχή·" 
 

- Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα): 

"έχοντας υπόψη τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 21ης Νοεμβρίου 2012," 

 

- Αιτιολογική σκέψη A: 

"Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη κλιμάκωση της βίας είχε ως αποτέλεσμα να χάνονται ζωές 

και να υποφέρουν με απαράδεκτο τρόπο οι πολίτες και των δύο ενεχομένων πλευρών". 

 

- Αιτιολογική σκέψη Aα (νέα): 

"Αα.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών Mohamed Kamel Amr και η 

Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός σε συνέντευξη 

τύπου στο Κάιρο την 21η Νοεμβρίου 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εν λόγω 

συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ παύει κάθε εχθροπραξία στον χερσαίο, θαλάσσιο και 

εναέριο χώρο της Λωρίδα της Γάζας με επίγεια θαλάσσια ή εναέρια μέσα, συμπεριλαμβανομένων των 

εφόδων και της στόχευσης μεμονωμένων ατόμων ενώ όλες οι παλαιστινιακές παρατάξεις παύουν 

κάθε εχθροπραξία από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των 

επιθέσεων με ρουκέτες και των επιθέσεων κατά μήκος των συνόρων·" 

10. Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας  

Έκθεση: Arnaud Danjean (A7-0357/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 8 Verts/ALE  -  

§ 2 9 Verts/ALE  -  

§ 3 10 Verts/ALE  -  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 507, 102, 6 

§ 22 5 PPE  +  

11 Verts/ALE  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 23 12 Verts/ALE  -  

§ 38 13 Verts/ALE  -  

§ 40 14 Verts/ALE  -  

§ 41 15 Verts/ALE  -  

§ 42 16Δ Verts/ALE  -  

μετά την § 45 6 PPE  +  

μετά την § 46 7 PPE  +  

§ 47 17 Verts/ALE  -  

§ 50 18 Verts/ALE  -  

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 507, 32, 71 

§ 62 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 509, 94, 6 

§ 81 19Δ Verts/ALE  -  

§ 84 20 Verts/ALE  -  

§ 87 21 Verts/ALE  -  

§ 93 22 Verts/ALE  -  

§ 101 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 102 1 ALDE  -  

23 Verts/ALE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 425, 117, 63 

§ 108 2 ALDE  -  

μετά την αιτ. αναφ. 8 3 PPE  +  

αιτ. σκ. Ζ 4 PPE  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 442, 92, 75 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD, GUE/NGL: τελική ψηφοφορία 

ECR: §§ 21, 51, 62, 102 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: §§ 101, 102 
 

 

11. Η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και η ρήτρα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση 

Έκθεση: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 438, 53, 104 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 4 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις  λέξεις "σημειώνει τη συμπληρωματικότητα ... 

στο Άρθρο 43 της ΣΕΕ·" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 14 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις  λέξεις "συμπληρωματικών", "και "Έξυπνη 

άμυνα" και "και του ΝΑΤΟ " 

2ο μέρος: "συμπληρωματικών" 

3ο μέρος: "και Έξυπνη άμυνα"" 

4ο μέρος: "και του ΝΑΤΟ" 
 

§ 15 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις  λέξεις "παρατηρεί ότι, για την εδραίωση της 

συνεργασίας τους, τόσο το ΝΑΤΟ όσο και" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 18 

1ο μέρος: "φρονεί ότι,... διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ," 

2ο μέρος: "και ειδικότερα ... της ΕΕ που ενεργοποιήθηκε πρόσφατα·" 
 

αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις  λέξεις "και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ"· 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

 

12. Ασφάλεια και άμυνα στον κυβερνοχώρο 

Έκθεση: Tunne Kelam (A7-0335/2012) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 454, 39, 96 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τελική ψηφοφορία 
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13. Ο ρόλος της Κοινής Πολιτικής Aσφάλειας και Άμυνας στις κρίσεις που 

προκαλούνται από το κλίμα και τις φυσικές καταστροφές 

Έκθεση: Indrek Tarand (A7-0349/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 267, 305, 5 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 266, 308, 4 

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 474, 80, 18 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 20 

1ο μέρος: "θεωρεί ότι ... για κοιτάσματα υδάτινων πόρων·" 

2ο μέρος: "καλεί ως εκ τούτου ... να αποφευχθεί σε κάθε περίσταση·" 
 

§ 24 

1ο μέρος: "καλεί την ΥΕ/ΑΠ ... για εξωτερική δράση και την ΚΠΑΑ" 

2ο μέρος: "πιστεύει ότι η κατευθυντήρια αρχή ... και της διάστασης του φύλου" 
 

§ 35 

1ο μέρος: "επικροτεί τα βήματα ... μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της από 

πλευράς ασφάλειας" 

2ο μέρος: "πιστεύει ωστόσο ... των συγκεκριμένων αναγκών και επιπτώσεων·" 
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14. Διαπραγματεύσεις για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση και συμφωνία 

συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν 

Έκθεση: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2, μετά το στοιχείο α 12 GUE/NGL  -  

§ 2, μετά το στοιχείο θ 13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL  -  

§ 2, στοιχείο ια 15 GUE/NGL  -  

§ 2, μετά το στοιχείο 

ια 

20 Verts/ALE  -  

21 Verts/ALE  -  

§ 2, μετά το στοιχείο 

ιγ 

§   + προφορική 

τροπολογία 

§ 2, μετά το στοιχείο 

ιδ 

16 GUE/NGL  -  

§ 2, στοιχείο ιστ 2 S&D  +  

§ 2, στοιχείο κ 17 GUE/NGL  -  

§ 2, στοιχείο κα 18 GUE/NGL  -  

§ 2, μετά το στοιχείο 

λθ 

24 Verts/ALE  -  

§ 2, στοιχείο με § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 2, μετά το στοιχείο 

με 

19 GUE/NGL  +  

§ 2, μετά το στοιχείο 

μη 

3 S&D  Α  

25 PPE  +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την αιτ. αναφ. 11 4 GUE/NGL ΗΨ - 80, 445, 8 

αιτ. σκ. Δ 5 GUE/NGL  -  

αιτ. σκέψη Ε 6 GUE/NGL  -  

1 S&D  +  

μετά την αιτ. σκ. Η 7 GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. Θ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Ι § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΒ. 8 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 278, 241, 17 

2 -  

μετά την αιτ. σκ. ΙΒ 9 GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. σκ. ΙΓ 10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: αιτ. σκ. Θ, Ι 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 2, στοιχείο ΜΕ 

1ο μέρος: "δεδομένων των... εταιρικής κοινωνικής ευθύνης" 

2ο μέρος: "και να αποκλειστούν ... εδρεύουν στην Ευρώπη" 

 
 

S&D: 

τροπολογία 8 

1ο μέρος: "λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Αποστολή ... στις 7 Οκτωβρίου 2012, 

σκοτώθηκε ο Aleksandr Bozhenko, μάρτυρας στα τραγικά γεγονότα της Ζαναοζέν·" 

2ο μέρος: "ότι κατά τη διάρκεια της δίκης... από τους εναγόμενους"· 
 

Διάφορα 
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Οι τροπολογίες 22 και 23 καταπίπτουν. 

Η Ομάδα S&D απέσυρε την τροπολογία της 3 

Η Liisa Jaakonsaari προτείνει την εξής προφορική τροπολογία στην παράγραφο 2, μετά το σημείο ιγ): 

"ιγ α) εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αγωγή που κατατέθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2012 από 

τον Γενικό Εισαγγελέα του Καζακστάν ζητώντας την απαγόρευση ως εξτρεμιστικών του μη 

καταχωρισμένου κόμματος της αντιπολίτευσης ALGA, της οργάνωσης Khalyk Maidany και αρκετών 

αντιπολιτευόμενων μέσων ενημέρωσης· υπογραμμίζει με έμφαση ότι η θεμιτή καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την 

απαγόρευση αντιπολιτευτικών δραστηριοτήτων και για την παρεμπόδιση της ελευθερίας έκφρασης·" 
 

 

15. Μικρής κλίμακας αλιεία και παραδοσιακή αλιεία και μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ 

Έκθεση: João Ferreira (A7-0291/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 31, περίπτωση 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 31, περίπτωση 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 458, 62, 8 

§ 31, περίπτωση 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 403, 114, 12 

2 +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3/ΟΚ + 277, 241, 14 

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 304, 214, 12 

αιτ. σκέψη Ε § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 304, 219, 12 

αιτ. σκ. Ι § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - 142, 378, 15 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 474, 45, 13 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: § 3 

Verts/ALE: § 31, περίπτωση 4 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE: 

§ 31, περίπτωση 1 

1ο μέρος: "βελτίωση της ασφάλειας, ... διατήρησης των αλιευμάτων , και" 

2ο μέρος: "αύξηση της οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ... αλιευτικής τους 

ικανότητας·" 
 

§ 31, περίπτωση 4 

1ο μέρος: "κατασκευή ειδικών αλιευτικών λιμένων και" 

2ο μέρος: "ειδικών εγκαταστάσεων για ... των αλιευτικών προϊόντων·" 
 

§ 40 

1ο μέρος: "αναγνωρίζει ότι οι προσωρινές απαγορεύσεις ... εκτός της περιόδου ανάπαυσης·" 

2ο μέρος: "υποστηρίζει ότι υπό αυτές τις συνθήκες ,... μέσω του ΕΤΘΑ·" 
 

GUE/NGL: 

αιτ. σκ. Ι 

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

2ο μέρος: Η λέξη αυτή  
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Verts/ALE: 

§ 31, περίπτωση 3 

1ο μέρος: "υποστήριξη της αυξημένης συμμετοχής ...  που αφορούν την απασχόληση και τη 

βιωσιμότητα του τομέα" 

2ο μέρος: "καθώς και της διάθεσης πακέτων ... στην αλιεία μικρής κλίμακας·" 
 

§ 33 

1ο μέρος: "υπογραμμίζει ότι ... προστιθεμένης αξίας τους" 

2ο μέρος: "εκφράζει τη ανησυχία του ... επίτευξη των στόχων της·" 
 

§ 40 

1ο μέρος: "αναγνωρίζει .... περιόδου ανάπαυσης" 

2ο μέρος: "υποστηρίζει .... ΕΤΘΑ·"  
 

αιτ. σκ. Ε 

1ο μέρος: "λαμβάνοντας υπόψη ...  καταστούν ασφαλέστερα" 

2ο μέρος: "και να εκσυγχρονιστούν ... τα πρότυπα ασφαλείας" 
 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 38 

1ο μέρος: "τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ... καταστάσεις ανάγκης" 

2ο μέρος: "όπως οι φυσικές ή ανθρωπογενείς ...  υδάτων κλπ.), 

3ο μέρος: "η αναγκαστική παύση δραστηριοτήτων ... τιμής των καυσίμων·" 
 

16. Εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 

Έκθεση: Isabella Lövin (A7-0290/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

9 PPE  -  

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 297, 185, 8 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 284, 180, 28 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 290, 190, 5 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 53 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 285, 192, 5 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 55 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 58 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 66 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 73 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 77 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 92 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 78 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 80 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 94 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 210, 262, 15 

ψηφοφορία:  ψήφισμα (σύνολο του κειμένου), 

επιτροπή PECH 

ΟΚ + 450, 11, 19 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD, Verts/ALE: τελική ψηφοφορία 

GUE/NGL: § 94 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Verts/ALE: §§ 78, 80 

GUE/NGL: §§ 2, 19 

PPE: §§ 23, 24, 32, 55, 73, 77 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 92 

1ο μέρος: "επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής ... επιτρέπουν τη μη βιώσιμη αλιεία" 

2ο μέρος: "τα οποία θα διασφαλίζουν παράλληλα την τήρηση των κανόνων του ΠΟΕ" 
 

PPE: 

§ 1 

1ο μέρος: "επικροτεί την ανακοίνωση ... των εξόχως απόκεντρων περιοχών·" 

2ο μέρος: "θεωρεί, ωστόσο, ... για την αγορά της ΕΕ·" 
 

§ 6 

1ο μέρος: "πιστεύει ότι ... σε πολυμερές επίπεδο·" 

2ο μέρος: " φρονεί δε πως θα πρέπει ... που καταναλώνεται τοπικά·" 
 

§ 9 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "ζητεί από την Επιτροπή ... εντός των 

εσωτερικών στόλων της ΕΕ·" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 27 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις  "πολλές διατάξεις σε μελλοντικές διμερείς 

..... μεταξύ των οποίων: την τήρηση" και "αν και αυτή πρέπει να ενισχυθεί 

....επισήμως μέσω συμφωνιών," 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 28 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις  "όχι μόνο" και "αλλά και τα άρθρα ..... 

ανάγκες των τοπικών πληθυσμών·" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 37 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις  "ή τις τοπικές αγορές" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 50 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "υποστηρίζει τη διενέργεια ... τη 

διαπραγμάτευση των συμφωνιών και" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 53 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "σε καθημερινή βάση" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 58 

1ο μέρος: "είναι της άποψης ότι πρέπει ..... δεν υπάρχουν σήμερα συμφωνίες εταιρικής 

σχέσης" 

2ο μέρος: "λόγω του ότι .... για διμερείς συμφωνίες" 
 

§ 66 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις " με σκοπό τη διατήρηση των αποθεμάτων 

άνω της MBA" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 
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Οι τροπολογίες 1 έως 8 ακυρώνονται. 
 

 

17. Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0520/2012 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B7-0520/2012  

(επιτροπή AFCO) 

§ 1 1 PPE  +  

5 Verts/ALE  +  

6 Verts/ALE ΗΨ - 178, 283, 7 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ ↓  

μετά την § 1 7 Verts/ALE ΗΨ - 211, 250, 8 

10 GUE/NGL ΟΚ - 79, 359, 23 

8 Verts/ALE  -  

3 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

§ 2 9 Verts/ALE  -  

2 ALDE ΗΨ + 235, 213, 19 

μετά την § 2 4 PPE, S&D  +  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 316, 90, 20 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: § 1 

ALDE: τελική ψηφοφορία 

GUE/NGL: τροπολογία 10 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: §§ 1, 3 
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18. Η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Ιράν και συγκεκριμένα οι 

μαζικές εκτελέσεις και ο πρόσφατος θάνατος του μπλόγκερ Sattar Behesthi  

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, 
B7-0510/2012, B7-0515/2012 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

RC-B7-0500/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD, GUE/NGL) 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 35, 9, 1 

αιτ. σκ. ΙΒ. § αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποποίηση 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0500/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0501/2012  EFD  ↓  

B7-0502/2012  S&D  ↓  

B7-0505/2012  ECR  ↓  

B7-0508/2012  PPE  ↓  

B7-0510/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0515/2012  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 13 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 14 

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

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
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Διάφορα 

Η Véronique de Keyser προτείνει την εξής προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη ΙΒ: 

"ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ 2012 για την ελευθερία της σκέψης απονεμήθηκε 

σε δύο Ιρανούς ακτιβιστές, τη δικηγόρο Nasrin Sotoudeh και τον σκηνοθέτη Jafar Panahi· ότι η 

Nasrin Sotoudeh εκτίει ποινή φυλάκισης για το έργο της σχετικά με την ανάδειξη των παραβιάσεων 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και έχει ξεκινήσει απεργία πείνας, διότι οι αρχές αρνήθηκαν 

να εγκρίνουν επισκέψεις μελών της οικογενείας της· ότι ο Jafar Panahi έχει προσφύγει κατά της 

εξαετούς ποινής φυλάκισης, της 20ετούς απαγόρευσης κινηματογράφησης και της απαγόρευσης 

εξόδου από τη χώρα που του έχουν επιβληθεί." 
 

 

19. Η κατάσταση στην Βιρμανία και συγκεκριμένα η συνεχιζόμενη βία στην 

πολιτεία Rakhine 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012, 

B7-0514/2012 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

RC-B7-0503/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0503/2012  S&D  ↓  

B7-0509/2012  PPE  ↓  

B7-0511/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0512/2012  ECR  ↓  

B7-0513/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0514/2012  ALDE  ↓  

 

 

20. Η κατάσταση των μεταναστών στην Λιβύη 

Προτάσεις ψηφίσματος: B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012, 
B7-0519/2012 

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-B7-0504/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 43, 0, 2 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0504/2012  S&D  ↓  

B7-0507/2012  ECR  ↓  

B7-0516/2012  PPE  ↓  

B7-0517/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0518/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0519/2012  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία 
 
 


