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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. Διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές ***I 

Έκθεση: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 539, 85, 16 

 

 

2. Ειδική Έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (Αεροδρόμιο Βιέννης) 

Έκθεση: Margrete Auken (A7-0022/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

3. Λογιστικοί κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις 

αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις 

αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία ***I 

Έκθεση: Kriton Arsenis (A7-0317/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1 - 

συμβιβασμός 

75 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

 +  

Σύνολο αριθ. 2 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-74 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 635, 42, 3 
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4. Mηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών που αφορούν την 

κλιματική αλλαγή ***I 

Έκθεση: Bas Eickhout (A7-0191/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1 - 

συμβιβασμός 

55 PPE,S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Σύνολο αριθ. 2 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-54 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 634, 42, 5 

 

 

5. Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I 

Έκθεση: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1 - 

συμβιβασμός 

125 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-124 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 622, 24, 32 

 

 



P7_PV(2013)03-12(VOT)_EL.doc 4 PE 506.440 

6. Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I 

Έκθεση: Louis Grech (A7-0280/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1 - 

συμβιβασμός 

167 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-166 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 617, 51, 5 

 

 

7. Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση * 

Έκθεση: Patrice Tirolien (A7-0052/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-12 

14-109 

επιτροπή  +  

Τροπολογία της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστή ψηφοφορία 

13 επιτροπή ΗΨ + 339, 311, 19 

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 582, 24, 63 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: τροπολογία 13 
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8. Προστασία της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο 

νερό ανθρώπινης κατανάλωσης * 

Έκθεση: Michèle Rivasi (A7-0033/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-56 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 578, 59, 34 

 

Διάφορα: 

Ο εισηγητής προτείνει μία τεχνική διόρθωση που συνίσταται στη διαγραφή των ακόλουθων δύο 

προτάσεων της τροπολογίας 2:  

"Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια," και  

"Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών," 
 

 

9. Ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών με 

σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη 

ζώνη του ευρώ ***I 

Έκθεση: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 73 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 528, 81, 71 

 

Η έκθεση αναπέμφθηκε στην επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 13ης Ιουνίου 2012 (άρθρο 57 

παράγραφος 2 του Κανονισμού). 
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10. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και 

διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη 

ζώνη του ευρώ ***I 

Έκθεση: Elisa Ferreira (A7-0173/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 83 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 526, 86, 66 

 

Η έκθεση αναπέμφθηκε στην επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 13ης Ιουνίου 2012 (άρθρο 57 

παράγραφος 2 του Κανονισμού). 
 

 

11. Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου ***I 

Έκθεση: Philippe Lamberts (A7-0193/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 3 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 613, 24, 41 

 

Η έκθεση αναπέμφθηκε στην επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 (άρθρο 57 

παράγραφος 2 του Κανονισμού). 

Η τροπολογία 3 αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 13ης 

Σεπτεμβρίου 2012. 
 

 

12. Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I 

Έκθεση: Sophie Auconie (A7-0194/2012) 

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 3 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 603, 27, 46 

 

Η έκθεση αναπέμφθηκε στην επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 (άρθρο 57 

παράγραφος 2 του Κανονισμού). 

Η τροπολογία 3 αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 13ης 

Σεπτεμβρίου 2012. 
 

 

13. Αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα 

των γυναικών 

Έκθεση: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3 +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 57 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 63 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 284, 365, 12 

αιτιολογική σκέψη Β § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 293, 320, 39 

αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 482, 156, 16 

αιτιολογική σκέψη ΚΓ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 495, 96, 69 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: §§ 13, 37, 63 και αιτιολογική σκέψη Δ, Θ, ΙΑ, ΚΓ 

PPE: αιτιολογική σκέψη Γ, Δ, Θ, ΚΓ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ALDE: 

§ 1 

1ο μέρος Ολόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις "και στη δημιουργία κρατικών εσόδων 

μέσω αποτελεσματικότερων φορολογικών πολιτικών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

§ 21 

1ο μέρος Ολόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις "για την προώθηση της δίκαιης 

κατανομής του πλούτου, την εξασφάλιση ελάχιστου εισοδήματος και αξιοπρεπών 

μισθών και συντάξεων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

§ 35 

1ο μέρος Ολόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις "ή της παγκοσμιοποίησης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

§ 57 

1ο μέρος Ολόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις "με τήρηση τουλάχιστον τρίμηνης 

προθεσμίας προειδοποίησης για την αναζήτηση νέων θέσεων παιδικής μέριμνας, 

ώστε να μπορούν οι γυναίκες να συμβιβάζουν την οικογενειακή με την 

επαγγελματική ζωή·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

αιτιολογική σκέψη Β 

1ο μέρος Ολόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις "αλλά και κρίση της δημοκρατίας," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

PPE: 

§ 33 

1ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση οδηγίας … με υψηλότερες 

αποδοχές" 

2ο μέρος "και καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να προετοιμάσουν την εφαρμογή 

της·" 

3ο μέρος "ζητεί τη θέσπιση παρόμοιων δεσμευτικών … στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·" 
 

ALDE, PPE 

αιτιολογική σκέψη Α 

 Ολόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις "μια κρίση η οποία επιδεινώνεται … και 

των προγραμμάτων "οικονομικής βοήθειας"" 

 οι λέξεις αυτές 
 

§ 12 

 Ολόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις "μέσω της υποχρεωτικής εφαρμογής της 

αρχής σύμφωνα με την οποία κάθε πραγματική θέση εργασίας πρέπει να αντιστοιχεί 

σε μια μόνιμη θέση" 

 οι λέξεις αυτές 
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14. Εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ 

Έκθεση: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 535, 87, 17 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 396, 214, 32 

2 -  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 355, 278, 15 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 392, 235, 19 

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 347, 258, 21 

2 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 415, 193, 25 

2 +  

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 257, 370, 11 

§ 67 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτιολογική σκέψη Ι § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 213, 406, 16 

αιτιολογική σκέψη ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτιολογική σκέψη ΙΕ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτιολογική σκέψη 

ΙΣΤ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 242, 382, 12 

αιτιολογική σκέψη ΚΓ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 369, 236, 22 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΗΨ + 368, 159, 98 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: §§ 7, 13, 17, 18, 19, 51, αιτιολογικές σκέψεις ΙΑ, ΙΕ, ΙΣΤ 

PPE: §§ 7, 17, 18, 19, 27, 32, 40, 41, 42, 51, 67, αιτιολογικές σκέψεις Γ, ΙΑ, ΙΣΤ, ΚΓ 

Verts/ALE: § 14 

GUE/NGL: § 14 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ALDE: 

§ 20 

1ο μέρος Ολόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις "της αναπαράστασης γυναικών και 

κοριτσιών ως σεξουαλικών αντικειμένων και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

§ 41 

1ο μέρος Ολόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις "ενθαρρύνει, συνεπώς, τα κράτη μέλη … 

με καθεστώς μερικής απασχόλησης·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

αιτιολογική σκέψη Ι 

1ο μέρος Ολόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις "ιδίως παρουσιάζοντας τις γυναίκες … να 

κάνουν οικιακές εργασίες ή να φροντίζουν παιδιά·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

1ο μέρος Ολόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις "πράγμα που συχνά προάγει τη βία κατά 

των γυναικών και κοριτσιών·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

PPE: 

§ 49 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν … του ευρωπαίου επίτροπου·" 

2ο μέρος "καλεί τον υποψήφιο Πρόεδρο της Επιτροπής … δημοσίως αυτήν τη διαδικασία" 
 

§ 50 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι, το 2010, …των διοικητικών συμβουλίων στην Ευρώπη·" 

2ο μέρος "υποστηρίζει την επιθυμία της Επιτροπής … εισηγμένες στο χρηματιστήριο·" 
 

Verts/ALE, GUE/NGL 

§ 17 

 "καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της … στον τομέα της διαφήμισης" 

 "που ζητούσε την απαγόρευση … του σεξουαλικού τουρισμού·" 
 

 

15. Η κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική 

Έκθεση: Silvia Costa (A7-0047/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

3 +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 583, 24, 35 

3/ΟΚ + 420, 159, 58 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 74 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

αιτιολογική σκέψη ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο)  +  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: § 74 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

§ 32 

1ο μέρος "ζητεί τη διαμόρφωση πολιτικών … συμπεριλαμβανομένων των κοριτσιών" 

2ο μέρος "και των γυναικών με αναπηρίες, … και των τρανσεξουαλικών" 
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S&D: 

§ 25 

1ο μέρος Ολόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις "όπως στην Ευρώπη" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

§ 30 

1ο μέρος Ολόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις "όπως η Τυνησία ή το Μαρόκο" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

αιτιολογική σκέψη ΙΒ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκαν πολλά περιστατικά … από εξτρεμιστικά 

κινήματα·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι έρευνες … σεξουαλική παρενόχληση" 
 

ECR, PPE 

§ 20 

1ο μέρος "υπογραμμίζει την ανάγκη, …  και τα συναφή δικαιώματα·" εκτός από τις λέξεις "τη 

σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία" 

2ο μέρος οι λέξεις "τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία" 

3ο μέρος "καλεί τις εθνικές αρχές … ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη)" 
 

§ 22 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι η ενεργός συμμετοχή ... σε επαναστατικές εξελίξεις·" 

2ο μέρος "ζητεί, ως εκ τούτου, την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, … έως τη νομοθετική 

εξουσία)·" εκτός από τις λέξεις "και ποσοστώσεων" 

3ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

16. Χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της 

Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την 

περίοδο 2014-2020 

Έκθεση: Patrice Tirolien (A7-0049/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 542, 71, 25 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 491, 112, 21 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 325, 292, 12 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 547, 61, 26 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: § 15 

PPE: τελική ψηφοφορία  
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

§ 23 

1ο μέρος Ολόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις "στη θέσπιση "κράτους πρόνοιας"" και 

"ανακατανομής του πλούτου και"  

2ο μέρος "στη θέσπιση "κράτους πρόνοιας"" 

3ο μέρος "ανακατανομής του πλούτου και"  
 

ECR: 

§ 17 

1ο μέρος "υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης ενός προϋπολογισμού …και ειδικότερα τη 

χρηματοδότηση της ανάπτυξης· 

2ο μέρος "προς τούτο και προκειμένου να μην παγιδεύεται …επί των χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών·" 
 

 

17. Βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ 

Έκθεση: Oreste Rossi (A7-0028/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο)  +  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 25 
 


