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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. Συμμετοχή της Ιορδανίας στα προγράμματα της Ένωσης *** 

Σύσταση: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0305/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

2. Θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) ***I 

Έκθεση: Jan Mulder (A7-0232/2013) 

Θέμα Τροπ.α

ριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου - 

τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1ΑΤ επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 475, 115, 2 

άρθρο 1 2 Verts/ALE  -  

1ΑΤ επιτροπή  +  

μετά την αιτιολογική 

σκέψη 9 

3 EFD ΟΚ - 32, 546, 23 

4 EFD ΟΚ - 25, 560, 9 

πρόταση της επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 479, 101, 20 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD: τροπολογίες 3, 4 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

τροπολογία 1ΑΤ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από το άρθρο 17α 

2ο μέρος το άρθρο 17α 
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3. Φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που περιέχουν κάδμιο ***I 

Έκθεση: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013) 

Θέμα Τροπ.α

ριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου – 

σύνολο αριθ. 1 

21 επιτροπή  +  

σύνολο αριθ. 2 1-20 επιτροπή  ↓  

πρόταση της επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 578, 17, 5 

 

 

4. Εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από 

τη CIA 

Πρόταση ψηφίσματος: B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013 

Θέμα Τροπ.α

ριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B7-0378/2013  

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

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 303, 273, 7 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 291, 281, 11 
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Θέμα Τροπ.α

ριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 294, 278, 13 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 291, 275, 19 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 8 3 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 4 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  



P7_PV2013)10-10(VOT)_EL.doc 5 PE 521.449 

Θέμα Τροπ.α

ριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 23 5 GUE/NGL  -  

αιτιολογική αναφ. 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτιολογική αναφ. 3 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 297, 266, 18 

αιτιολογική αναφ. 5 2 GUE/NGL  -  

αιτιολογική αναφ. 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτιολογική αναφ. 10 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 151, 412, 17 

αιτιολογική αναφ. 15 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτιολογική σκέψη Ε § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτιολογική σκέψη ΣΤ 1 Verts/ALE ΗΨ - 286, 287, 7 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτιολογική σκέψη Ζ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτιολογική σκέψη Η § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 294, 274, 15 
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Θέμα Τροπ.α

ριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτιολογική σκέψη Ι § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτιολογική σκέψη ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτιολογική σκέψη ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτιολογική σκέψη ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΗΨ + 286, 180, 114 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0378/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0379/2013  ALDE  ↓  

B7-0380/2013  ECR  ↓  

B7-0381/2013  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 20, 22 – αιτ.αναφ. 3, 10, 15 – αιτ.σκέψεις Ε, Ζ, Θ, ΙΒ, ΙΓ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

§ 3 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός απόs τις λέξεις "(Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, 

Ρουμανία και Σουηδία)" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 11 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "αιτ. αναφορά 3" και "αιτ. αναφορά 5" 

2ο μέρος "αιτιολογική αναφορά 3" 

3ο μέρος "αιτιολογική αναφορά 5" 
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§ 13 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "αιτ. αναφορά 1" και "αιτ. αναφορά 2" 

2ο μέρος "αιτιολογική αναφορά 1" 

3ο μέρος "αιτιολογική αναφορά 2" 

 
§ 21 

1ο μέρος "καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ … σε σχέση με το πρόγραμμα της CIA" 

2ο μέρος "παροτρύνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ …άμεσο κλείσιμο της φυλακής του 

Γκουαντάναμο" 

 
αιτιολογική αναφορά 2 

1ο μέρος "έχοντας υπόψη τις ακόλουθες υποθέσεις … κατά Ιταλίας" 

2ο μέρος "έχοντας υπόψη την προσφυγή που … του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής" 

 
αιτιολογική αναφορά 7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "(Φινλανδία, Ουγγαρία, Ισπανία και 

Λιθουανία)" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λιθουανικές αρχές … εάν προκύψουν νέα στοιχεία" 

2ο μέρος "αλλά προς το παρόν δεν το έχουν πράξει … ενώπιον στρατιωτικής επιτροπής στο 

Γκουαντάναμο" 

 
αιτιολογική σκέψη Η 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "κρατήθηκε σε μυστική φυλακή … όπου 

και παραμένει" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη Ι 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2012 …  συνελήφθη στον Παναμά τον 

Ιούλιο του 2013" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση έκδοσης … στην Ιταλία" 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Obama … του αμερικανικού 

Κογκρέσου" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές των ΗΠΑ … κατά του Robert Seldon Lady" 
 

 

5. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος: B7-0433/2013 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 



P7_PV2013)10-10(VOT)_EL.doc 8 PE 521.449 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B7-0433/2013  

επιτροπή LIBE 

ψηφοφορία: ψήφισμα  

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

 

 

6. Διακρίσεις λόγω κάστας 

Πρόταση ψηφίσματος: B7-0434/2013 

Θέμα Τροπ.α

ριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B7-0434/2013  

επιτροπή DEVE 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 487, 55, 32 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 496, 46, 26 

αιτιολογική σκέψη Β § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 10, 17 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

αιτιολογική σκέψη Β 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο … πολιτισμικό πλαίσιο" 

2ο μέρος "συμπεριλαμβανομένης «της κοινότητας … την Ασία και τη Μέση Ανατολή" 
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7. Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 

2012 

Έκθεση: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013) 

Θέμα Τροπ.α

ριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 1 S&D ΟΚ + 290, 219, 61 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 220, 311, 5 

αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 245, 283, 5 

αιτιολογική σκέψη Ε § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτιολογική σκέψη ΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτιολογική σκέψη ΚΓ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 446, 35, 43 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογία 1, τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

EFD: §§ 8, 21, αιτιολογική σκέψη Ε, ΣΤ 

PPE: § 20 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

§ 11 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "όπως στην περίπτωση της εξόρυξης 

φυσικού αερίου από σχιστόλιθο δια της μεθόδου της "διάρρηξης"" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Verts/ALE: 

§ 34 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ως προς τις αναφορές πολιτών για 

θέματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη Α 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "λαμβάνοντας υπόψη ότι, … το δίκαιο της 

Ένωσης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη ΚΓ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και ότι αυτό μπορεί να βελτιωθεί … της 

διαδικασίας αξιολόγησής τους" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

8. Πρόσφατες περιπτώσεις βίας και διώξεων σε βάρος χριστιανών, ιδιαίτερα στη 

Μααλούλα (Συρία), στην Πεσαβάρ (Πακιστάν) και η υπόθεση του πάστορα Saeed 

Abedini (Ιράν) 

Πρόταση ψηφίσματος: B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013, 
B7-0454/2013 

Θέμα Τροπ.α

ριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ.α

ριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B7-0449/2013  

(PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD) 

μετά την § 21 1 S&D ΟΚ + 40, 7, 5 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0449/2013  ECR  ↓  

B7-0450/2013  S&D  ↓  

B7-0451/2013  EFD  ↓  

B7-0452/2013  PPE  ↓  

B7-0453/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0454/2013  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογία 1 
 

Διάφορα 

Ο Paweł Robert Kowal (Ομάδα EFD) συνυπέγραψε επίσης το ΚΨ -B7-0449/2013. 
 

 

9. Συγκρούσεις στο Σουδάν και επακόλουθη λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης 

Πρόταση ψηφίσματος: B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013, 
B7-0457/2013 

Θέμα Τροπ.α

ριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ.α

ριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B7-0444/2013  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL και Jaroslav Paška) 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτιολογική σκέψη ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0444/2013  ECR  ↓  

B7-0445/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0448/2013  S&D  ↓  

B7-0455/2013  PPE  ↓  

B7-0456/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0457/2013  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 16 και αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

PPE: αιτιολογική σκέψη ΙΔ 
 

 

10. Πρόσφατα επεισόδια βίας στο Ιράκ 

Πρόταση ψηφίσματος: B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013, 

B7-0462/2013 

Θέμα Τροπ.α

ριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ.α

ριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B7-0446/2013  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR και Jaroslav Paška) 

§6 § αρχικό 

κείμενο 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 50, 0, 4 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B7-0446/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0447/2013  ECR  ↓  

B7-0458/2013  S&D  ↓  

B7-0459/2013  PPE  ↓  

B7-0461/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0462/2013  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία 
 

Διάφορα 

Ο Cristian Dan Preda κατέθεσε την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 6 

"6. καλεί τόσο την κυβέρνηση του Ιράκ όσο και τις περιφερειακές κυβερνήσεις να καταδικάσουν τις 

επιθέσεις και να διευκολύνουν μία πλήρη και ταχεία ανεξάρτητη διεθνή έρευνα σε σχέση με τις 

πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην περιοχή και καλεί την κυβέρνηση του Ιράκ να συνεργαστεί 

πλήρως προκειμένου να προσαχθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη·" 

 


