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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. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση 

των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων 

οργανισμών ***I 

Έκθεση: Rareş-Lucian Niculescu (A7-0256/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 564, 15, 12 

 

 

2. Περιουσιακές σχέσεις των καταχωρημένων συντρόφων * 

Έκθεση: Alexandra Thein (A7-0254/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 538, 34, 54 

 

Διάφορα 

Η τροπολογία 58 δεν αφορά όλες τις γλώσσες. Για το λόγο αυτό δεν τίθεται σε ψηφοφορία (άρθρο 

157 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του Κανονισμού). 
 

 

3. Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων * 

Έκθεση: Alexandra Thein (A7-0253/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 563, 21, 58 

 

Διάφορα 

Οι τροπολογίες 53, 77 και 107 δεν αφορούν όλες τις γλώσσες. Για το λόγο αυτό δεν τίθενται σε 

ψηφοφορία (άρθρο 157 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του Κανονισμού). 
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4. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την τεχνολογία των μεταφορών για τη βιώσιμη 

μελλοντική κινητικότητα στην Ευρώπη  

Έκθεση: Michael Cramer (A7-0241/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 607, 57, 6 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία 
 

 

5. Δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο κατά την ποινική διαδικασία και δικαίωμα 

επικοινωνίας μετά τη σύλληψη ***I 

Έκθεση: Elena Oana Antonescu (A7-0228/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου - 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 661, 29, 8 

 

 

6. Συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας ***I 

Έκθεση: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012) 

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 

Σύνολο αριθ. 1 -  

τροπολογία της 

αρμόδιας επιτροπής 

117 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 - 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-116 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ η ψηφοφορία 

αναβάλλεται 

άρθρο 57 

παράγραφος 2 του 

Κανονισμού 

 

 

7. Πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και πράξεις 

χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) ***I 

Έκθεση: Arlene McCarthy (A7-0347/2012) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο αριθ. 1 -  

τροπολογία της 

αρμόδιας επιτροπής 

2 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 686, 17, 7 

Σύνολο αριθ. 2 -  

τροπολογία της 

αρμόδιας επιτροπής 

1 επιτροπή ψ.τμ.   

1 ↓  

2/ΟΚ ↓  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 659, 20, 28 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD: άρθρο 16 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

EFD: 

τροπολογία 2 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου με εξαίρεση το άρθρο 16 

2ο μέρος: άρθρο 16 
 

 

8. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου για τη 

διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής 

Θάλασσας, των Belts και του Sound ***I 

Έκθεση: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0259/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-3 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: τροποποιημένη πρόταση  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 677, 14, 16 

 

 

9. Εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας  

Έκθεση: Jerzy Buzek (A7-0262/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 439, 260, 6 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - 69, 631, 8 

§ 40 § 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. +  

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 274, 425, 6 

§ 65 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 68 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 73 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Verts/ALE: §§ 3, 14, 44, 68, 73 

S&D: §§ 3, 14, 27, 68 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 40 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "συμπεριλαμβανομένου του αγωγού 

Nabucco " 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 59 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "θεωρεί ότι η Επιτροπή ... 

διασυνοριακών υποδομών" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 65 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "αποφέρουν πρόσθετα έσοδα ... 

εισαγωγή διακρίσεων και να " 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
ECR: 

§ 27 

1ο μέρος: "προτείνει να εκπονηθούν μελέτες ... στα ενεργειακά δίκτυα" 

2ο μέρος: "που θα μπορούσε να προσφέρει ... της Ευρωπαϊκής Ένωσης" 
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10. Εφαρμογή και αντίκτυπος των μέτρων για την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο 

της πολιτικής για τη συνοχή  

Έκθεση: Mojca Kleva Kekuš (A7-0271/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 55 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 57 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 622, 26, 60 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Verts/ALE: § 25 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 9 

1ο μέρος: "υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα ... ανεπαρκή μόνωση των κατοικιών" 

2ο μέρος: "ζητεί από την Επιτροπή ... και των ευάλωτων ομάδων των καταναλωτών" 

3ο μέρος: "τονίζει ότι η εξοικονόμηση ... μέσω των τελικών λογαριασμών τους" 

 
§ 11 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ζητεί από τα κράτη μέλη ... την 

προσεχή περίοδο προγραμματισμού 2014-2020" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 19 

1ο μέρος: "αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων  ... και τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας" 

2ο μέρος: "υπενθυμίζει ότι ... και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων" 

 
§ 55 

1ο μέρος: "τονίζει ότι το 2010 ... δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτο" 

2ο μέρος: "διατυπώνοντας προτάσεις ... από τα κτίρια στα κράτη μέλη" 

 
§ 57 

1ο μέρος: "σημειώνει ότι το δυναμικό ... στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες" 

2ο μέρος: "καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν ... και πρότυπα ενεργειακής απόδοσης" 
 

 

11. Στρατηγική για την αλιεία στην Αδριατική θάλασσα και στο Ιόνιο Πέλαγος  

Έκθεση: Guido Milana (A7-0234/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 485, 214, 9 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE, Verts/ALE:  § 23 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE, Verts/ALE 

§ 4 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "προς τη θέσπιση ενός " και 

"πλαισίου" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

 

12. Μια περισσότερο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική διερμηνεία στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Έκθεση: Esther de Lange (A7-0233/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

1 S&D ΟΚ + 351, 338, 20 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) 

(επιτροπή CONT) 

ΟΚ ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: Τροπολογία 1, τελική ψηφοφορία 

 
 

 

13. Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην εσωτερική αγορά  

Έκθεση: Ashley Fox (A7-0218/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 686, 13, 2 

2/ΟΚ - 35, 650, 13 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΗΨ + 459, 248, 4 

3/ΗΨ - 322, 385, 4 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 702, 8, 2 

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 673, 9, 21 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 53 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 61 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 64 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 566, 137, 10 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 572, 79, 61 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: §§ 59, 61, 64 

ECR: §§ 31, 41, 56 

EFD: §§ 2, 28, 29, 64, τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE: 

§ 19 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "λευκών και", και "και παρεμπόδιση 

της πρόσβασης" 

2ο μέρος: "λευκών και" 

3ο μέρος: "και παρεμπόδιση της πρόσβασης" 
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§ 53 

1ο μέρος: "καλεί τις αθλητικές ομοσπονδίες ... αγώνα ή διοργάνωσης" 

2ο μέρος: "καλεί όλα τα κράτη μέλη ... το αδιάβλητο των αθλημάτων" 

 
ECR: 

§ 2 

1ο μέρος: "προειδοποιεί ότι τα τυχερά παιχνίδια ... προς όφελος των καταναλωτών" 

2ο μέρος: "και του αδιάβλητου αυτής της μορφής αθλήματος" 

 
§ 5 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ότι τα τυχερά παιχνίδια ... χρήσης του 

αθλητισμού και " 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

 

14. Διορισμός του Luigi Berlinguer στην επιτροπή που συγκροτείται βάσει του άρθρου 

255 ΣΛΕΕ 

Πρόταση απόφασης  (επιτροπή JURI): B7-0384/2013 - Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169 παράγραφος 1 

του Κανονισμού) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ψηφοφορία: υποψηφιότητα του 

Luigi Berlinguer 

ΜΨ + 566, 61, 66 

 

 


