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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. Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και καθεστώς που 

εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ***I 

Έκθεση: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο αριθ. 1 - 

Ολόκληρο το κείμενο  

78αναθ. επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 - 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-77 επιτροπή  ↓  

αιτ. σκ. 7 79 EFD  ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 522, 150, 39 

 

 

2. Σύμβαση της Βιέννης σχετικά με την αστική ευθύνη ως προς τις πυρηνικές ζημίες 

*** 

Σύσταση: Alajos Mészáros (A7-0198/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: συμφωνία  +  

 

 

 

3. Εφαρμογή του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ * 

Έκθεση: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 651, 26, 33 
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4. Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ  

Έκθεση: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 650, 54, 5 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία 
 

 

5. Δραστηριότητες των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων των κρατών μελών 

Έκθεση: Yannick Jadot (A7-0193/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 670, 27, 15 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση 

EFD: τελική ψηφοφορία 
 

 

6. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Marine Le Pen 

Έκθεση: Cecilia Wikström (A7-0236/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

 

7. Καθεστώς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος (FE)  

Προσωρινή έκθεση: Evelyn Regner (A7-0223/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

 

8. Έλεγχος από το κράτος λιμένα ***I 

Έκθεση: Brian Simpson (A7-0394/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1  

34 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 - 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-33 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 679, 20, 13 

 

 

9. Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων ***I 

Έκθεση: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-11 επιτροπή  +  

Παράρτημα Ι, σημείο 

II.1 

12 ALDE  -  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ η ψηφοφορία 

αναβάλλεται 

άρθρο 57 

παράγραφος 2 του 

Κανονισμού 
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10. Οδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που 

κυκλοφορούν στην Ένωση ***I 

Έκθεση: Olga Sehnalová (A7-0207/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1 

3-20 

28-35 

37 

39-41 

43-50 

52-73 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστές ψηφοφορίες 

36 επιτροπή χ.ψ. -  

42 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 385, 314, 5 

άρθρο 2, §1 21-27 επιτροπή ΗΨ - 313, 383, 12 

75 S&D  +  

άρθρο 6 76 S&D  +  

38 επιτροπή  ↓  

άρθρο 10, § 2, εδάφιο 

5 

77 S&D  +  

51 επιτροπή  ↓  

αιτ. σκ. 4 74 S&D  -  

2 επιτροπή ΗΨ + 520, 173, 12 

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ η ψηφοφορία 

αναβάλλεται 

άρθρο 57 

παράγραφος 2 του 

Κανονισμού 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: τροπολογίες 36, 42 
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11. Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 

ρυμουλκουμένων τους ***I 

Έκθεση: Werner Kuhn (A7-0210/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-3 

5-6 

8-34 

36 

38-40 

42 

44-48 

50-109 

επιτροπή  +  

άρθρο 2, § 1, 

περίπτωση 5 

111Δ ECR  -  

35 επιτροπή  +  

άρθρο 2, § 2, μετά την 

περίπτωση 4 

41 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

άρθρο 2, § 1, 

περίπτωση 7 

37Δ επιτροπή ΗΨ - 322, 354, 34 

113 ALDE ΟΚ - 322, 364, 17 

117 ΑΤ S&D, 

Verts/ALE 

ΟΚ + 386, 304, 18 

άρθρο 2, μετά την § 1 117 ΑΤ S&D, 

Verts/ALE 

ΟΚ + 377, 315, 18 

άρθρο 3, § 1, σημείο 7 112 ECR  -  

43 επιτροπή  +  

άρθρο 5, § 1, 

περίπτωση 1 

49Δ επιτροπή  -  

118 S&D ΟΚ - 289, 401, 20 

114 ALDE ΟΚ - 309, 370, 19 

μετά το άρθρο 18 119 S&D, 

Verts/ALE 

 -  

110 PPE  +  



P7_PV(2013)07-02(VOT)_EL.doc 7 PE 515.465 
 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. 4 4 επιτροπή ΗΨ + 429, 270, 10 

115 S&D ΗΨ + 509, 180, 13 

αιτ. σκ. 7 7Δ επιτροπή  -  

116 S&D, 

Verts/ALE 

ΗΨ - 317, 372, 14 

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση ΟΚ + 560, 94, 60 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ η ψηφοφορία 

αναβάλλεται 

άρθρο 57 

παράγραφος 2 του 

Κανονισμού 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογίες 117, 118 

ECR: τροπολογίες 113, 114 

EFD: τροποποιημένη πρόταση 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE: 

τροπολογία 41 

1ο μέρος: "Ρυμουλκούμενα της κατηγορίας Ο2  ... δεν υπερβαίνει τους 2,0 τόνους," 

2ο μέρος: "με εξαίρεση  ... τροχόσπιτα της κατηγορίας Ο2." 
 

 

12. Πολιτική των υδάτων: ουσίες προτεραιότητας ***I 

Έκθεση: Richard Seeber (A7-0397/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο αριθ. 1 - 

Ολόκληρο το κείμενο  

34 PPE, S&D, 

ALDE, ECR 

 +  

Σύνολο αριθ. 2 - 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-33 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 646, 51, 14 
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13. Oρισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων - δημόσιες επιβατικές 

σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές * 

Έκθεση: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-4 

6-22 

επιτροπή  +  

άρθρο 1, § 1, στοιχείο 

α, σημείο x 

25 + των 40 

βουλευτών 

ΗΨ + 396, 255, 56 

αιτ. σκ. 9 23 + των 40 

βουλευτών 

ΗΨ + 390, 262, 55 

5 επιτροπή  ↓  

μετά την αιτ. σκ. 9 24 + των 40 

βουλευτών 

 +  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 598, 19, 93 

 

Διάφορα 

Οι τροπολογίες 23 έως 25 κατατίθενται από Ivo Belet και άλλους. 
 

 

14. Γαλάζια ανάπτυξη - Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς των 

θαλάσσιων μεταφορών και του τουρισμού  

Έκθεση: Σπύρος Δανέλλης (A7-0209/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 17, 18 
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15. Συμβολή των συνεταιρισμών στην αντιμετώπιση της κρίσης 

Έκθεση: Patrizia Toia (A7-0222/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 332, 334, 18 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 255, 412, 28 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 478, 185, 33 

3/ΗΨ + 488, 185, 7 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 435, 195, 48 

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 29 § 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 

χ.ψ./ΗΨ + 506, 155, 14 

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: § 25 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 25, 29 

ECR: §§ 19, 30, 38, 42, 44 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 12 

1ο μέρος: "θεωρεί ... σε περιόδους κρίσης" 

2ο μέρος: "καλεί ... κράτη μέλη" 
 

§ 19 

1ο μέρος: "καλεί συνεπώς ... της κοινωνικής οικονομίας" χωρίς τις λέξεις "ιδρύοντας μια 

μονάδα ... της κοινωνικής οικονομίας)" 

2ο μέρος: " ιδρύοντας μια μονάδα ... κοινωνικο-οικονομικές οργανώσεις)" 

3ο μέρος: " παροτρύνει... αυτού του είδους των υπηρεσιών " 
 

ECR: 

§ 6 

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

2ο μέρος: η λέξη αυτή 
 

§ 26 

1ο μέρος: "τονίζει ότι ... στην οικονομική κρίση" 

2ο μέρος: "καλεί ... αυτής της πρακτικής" 
 

§ 29 

1ο μέρος: "καλεί ... στους υπαλλήλους" 

2ο μέρος: "συμπεριλαμβανομένων ... που ετοιμάζεται να κλείσει" 
 

§ 34 

1ο μέρος: "προτείνει να ... απογραφή των καλύτερων πρακτικών που εφαρμόζονται στα κράτη 

μέλη " 

2ο μέρος: "καλεί προς τούτο ... συνεκτικών δεδομένων" 
 

§ 36 

1ο μέρος: "τονίζει ότι ... από τα μέλη τους " 

2ο μέρος: " κι ότι ενδείκνυται... επιχειρηματικές μορφές" 
 

§ 43 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "(ή ένα συγκεκριμένο ποσοστό)" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

GUE/NGL: 

§ 3 

1ο μέρος: "επαναλαμβάνει ότι  ... οικονομικό πλουραλισμό " 

2ο μέρος: "και αποτελεί... «Στρατηγικής ΕΕ 2020»" 
 

§ 15 

1ο μέρος: "επισημαίνει... νομικές και εννοιολογικές διαφορές" 

2ο μέρος: "ζητεί... ανάπτυξη των συνεταιρισμών" 
 

§ 40 

1ο μέρος: "εκτιμά πως ... χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς ευρωπαϊκού επιπέδου " 

2ο μέρος: "συμπεριλαμβανομένου ... Πράξη για την Ενιαία Αγορά " 

3ο μέρος: "μπορούν να ... της ενιαίας αγοράς" 
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16. Μια βιοοικονομία για την Ευρώπη 

Έκθεση: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Verts/ALE: §§ 32, 33 

GUE/NGL: §§ 33, 40 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 26 

1ο μέρος: "τονίζει ότι ... βιώσιμων πρώτων υλών" 

2ο μέρος: "επισημαίνει ότι για... απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποστήριξης" 
 

GUE/NGL: 

§ 7 

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

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 20 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "ευρωπαϊκών", "ταχύτερων και" και "και 

της ταχύτερης πρόσβασης στην αγορά" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 24 

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

2ο μέρος: η λέξη αυτή 
 

§ 30 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "επιχειρήσεις" και "και ιδίως στις" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

§ 43 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις " του δασοκομικού τομέα και άλλων 

βιομηχανικών τομέων βιολογικής βάσης" και "όπως το ξύλο και οι ίνες ξύλου" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 


