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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. Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του 

ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα "Pericles 2020") ***I 

Έκθεση: Anthea McIntyre (A7-0423/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 528, 4, 9 

 

 

2. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό 

στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017 ***I 

Έκθεση: Pablo Zalba Bidegain (A7-0401/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 510, 11, 35 

 

 

3. Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την αξιοπρεπή 

εργασία για το οικιακό προσωπικό*** 

Σύσταση: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

έγκριση ΟΚ + 530, 37, 8 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: έγκριση 
 

 

4. Συμφωνία ΕΕ-Αρμενίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη 

συμμετοχή της Αρμενίας σε προγράμματα της Ένωσης*** 

Σύσταση: Tomasz Piotr Poręba (A7-0406/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

έγκριση  +  

 

 

 

5. Συμφωνία ΕΕ-Γαλλίας για την εφαρμογή, όσον αφορά την κοινότητα του 

Αγίου Βαρθολομαίου, της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τη φορολόγηση των 

αποταμιεύσεων* 

Έκθεση: Sławomir Nitras (A7-0404/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 548, 12, 33 

 

 

6. Τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο 

εφαρμογής της * 

Έκθεση: Danuta Maria Hübner (A7-0431/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 537, 41, 5 

 

 

7. Συντονισμός των δωρητών της ΕΕ όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια 

Έκθεση: Gay Mitchell (A7-0393/2013) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

8. Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Phil Wynn Owen) * 

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0438/2013) ( Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169 παράγραφος 1 του 
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Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ορισμός του Phil 

Wynn Owen 

 + 491, 51, 56 

 

 

9. Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Alex Brenninkmeijer) * 

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0433/2013) ( Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169 παράγραφος 1 του 

Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ορισμός του Alex  

Brenninkmeijer 

 + 526, 48, 42 

 

 

10. Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Henri Grethen) * 

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0439/2013) ( Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169 παράγραφος 1 του 

Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ορισμός του Henri 

Grethen 

 + 551, 46, 32 

 

 

11. Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Nικόλαος Μηλιώνης) * 

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0436/2013) ( Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169 παράγραφος 1 του 

Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ορισμός του 

Νικολάου Μηλιώνη 

 + 552, 42, 41 
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12. Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Danièle Lamarque) * 

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0437/2013) ( Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169 παράγραφος 1 του 

Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ορισμός της Danièle 

Lamarque 

 + 534, 32, 37 

 

 

13. Ορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας * 

Έκθεση: Sharon Bowles (A7-0452/2013) ( Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169 παράγραφος 1 του 

Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ορισμος της Danièle 

Nouy 

 + 555, 50, 52 

 

 

14. Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή των μηχανισμών 

εξωτερικής δράσης της Ένωσης***I 

Έκθεση: Elmar Brok (A7-0447/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 1 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 613, 34, 24 
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15. Μηχανισμός σταθερότητας***I 

Έκθεση: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 1 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 621, 46, 8 

 

 

16. Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας ***I 

Έκθεση: Eduard Kukan (A7-0449/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 1 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 618, 53, 8 

 

 

17. Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας ***I 

Έκθεση: Libor Rouček (A7-0445/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 1 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 616, 50, 12 
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18. Μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες***I 

Έκθεση: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 1 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 621, 34, 23 

 

 

19. Χρηματοδοτικό μέσο για την προάσπιση της δημοκρατίας και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως***I 

Έκθεση: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 1 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 588, 34, 67 

 

 

20. Θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας***I 

Έκθεση: Thijs Berman (A7-0450/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 1 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 639, 27, 24 
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21. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) ***I 

Έκθεση: Marian Harkin (A7-0005/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1  

109 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1-108 επιτροπή  ↓  

άρθρο 13, § 1 110 GUE/NGL ΟΚ ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 543, 126, 22 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογία 110 
 

 

22. Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα* 

Έκθεση: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-7 

9-11 

13 

15-16 

18-19 

21 

23-25 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστές ψηφοφορίες 

8 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ - 128, 503, 46 

12 επιτροπή ΟΚ + 422, 229, 39 

14 επιτροπή ΟΚ - 37, 590, 63 

17 επιτροπή ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 424, 253, 13 

2/ΟΚ - 315, 354, 12 

20 επιτροπή ΟΚ - 325, 359, 11 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

22 επιτροπή ΟΚ + 563, 112, 21 

Άρθρο 8, § 3, εδάφιο 1 

(Οδηγία 2011/16/ΕΕ) 

28 ALDE ΗΨ - 164, 481, 31 

Άρθρο 25, (Οδηγία 

2011/16/ΕΕ) 

29rev ALDE  -  

άρθρο 2, μετά την § 2 30 ALDE  -  

31 ALDE  +  

αιτ. σκ. 2 26 PPE ΟΚ - 326, 337, 37 

μετά την αιτ. σκ. 10 27 ALDE  -  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 360, 59, 287 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D, Verts/ALE τροπολογίες 12, 14, 17, 20, 26 

ECR: τροπολογία 22 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: τροπολογία 14 

ALDE: τροπ. 8, 20 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE: 

τροπολογία 17 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "εάν διατίθενται" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

 

23. Σύστημα καταχώρισης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών* 

Έκθεση: Béla Kovács (A7-0385/2013) 

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 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-5 

7-35 

37-44 

47 

49-50 

επιτροπή  +  

άρθρο 3, § 1 51 Verts/ALE  -  

άρθρο 3, § 4 52 Verts/ALE ΟΚ + 348, 341, 14 

άρθρο 3, μετά την § 5 53 Verts/ALE ΟΚ + 347, 338, 13 

54 Verts/ALE ΟΚ + 357, 340, 7 

μετά το άρθρο 3 55 Verts/ALE ΟΚ - 289, 397, 5 

άρθρο 7, § 1 36 επιτροπή  +  

56 Verts/ALE ΟΚ ↓  

μετά το άρθρο 9 57 Verts/ALE ΟΚ - 290, 402, 11 

(εφαρμογή / κατ' 

εξουσιοδότηση 

πράξεις) 

61-63, 

64Δ=, 

48Δ=, 

65 

S&D  

S&D  

επιτροπή  

S&D 

 -  

58-60 PPE  +  

45 επιτροπή χ.ψ. ↓  

46 επιτροπή  ↓  

6Δ επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 521, 148, 28 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE τροπ. 52 έως 57 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: τροπολογίες 6, 45, 46, 48 
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24. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2012 και η πολιτική της ΕΕ σε 

αυτό τον τομέα 

Έκθεση: Eduard Kukan (A7-0418/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 7 GUE/NGL  -  

μετά την § 1 8 GUE/NGL  -  

μετά την § 3 9 GUE/NGL  -  

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 359, 335, 6 

μετά την § 16 10 GUE/NGL ψ.τμ.   

1 -  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

11 GUE/NGL ψ.τμ.   

1 -  

2 -  

§ 17 2 S&D ΗΨ + 400, 287, 10 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 20 19 Verts/ALE  +  

§ 27 12 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 37 13 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/ΗΨ - 280, 392, 12 

2 -  

μετά την § 42 15 GUE/NGL ψ.τμ.   

1 -  

2/ΗΨ - 311, 362, 10 

3 ↓  

16 GUE/NGL ψ.τμ.   

1 -  

2 +  

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 351, 341, 4 

§ 46 6 PPE  +  

§ 47 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

μετά την § 47 14 GUE/NGL  -  

μετά την § 52 17 GUE/NGL ψ.τμ.   

1 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 -  

3/ΗΨ - 289, 390, 15 

18 GUE/NGL  -  

§ 55 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 446, 228, 13 

μετά την § 56 23 άνω των 40 

βουλευτών 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

§ 63 3αναθ S&D ΗΨ - 291, 393, 10 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. + 593, 74, 10 

§ 66 20 Verts/ALE ΗΨ + 397, 292, 13 

μετά την § 66 4 S&D  -  

§ 67 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 73 5 S&D ΗΨ + 349, 326, 14 

μετά την § 81 21 Verts/ALE ΗΨ + 354, 285, 55 

μετά την § 87 22 Verts/ALE  +  

§ 88 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 100 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 103 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 116 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 398, 275, 23 

2/ΟΚ + 458, 215, 15 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 118 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 659, 18, 15 

2/ΟΚ + 425, 220, 33 

§ 119 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 386, 295, 12 

μετά την αιτ. αναφ. 13 1 S&D  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: §§ 116, 118, 119 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: § 67 

PPE: §§ 30, 47, 55, 119 

ECR: §§ 27, 63, 88, 100, 116, 118, 119 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 10 

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

και, με τον τρόπο αυτό, να παραπέμπουν σε ειδικά πλαίσια αναφοράς βασισμένα σε 

σειρά δεικτών" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 43 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "ενθαρρύνει τα κράτη μέλη... τη 

γενικότερη ευαισθητοποίηση·" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 116 

1ο μέρος: "καλεί την ΕΕ ... με τρίτες χώρες" 

2ο μέρος: "καταδικάζει την αισχρή πρακτική ... Ανάπτυξη (ICPD) του Καΐρου" 

 
§ 118 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "και ενημέρωσης για τα δικαιώματα 

σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας" και "με ιδιαίτερη έμφαση στην 

σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
ECR: 

§ 47 

1ο μέρος: "υπογραμμίζει ...και του κράτους δικαίου·" 

2ο μέρος: "εκφράζει τη λύπη του για τις πολιτικές ... στις εκθέσεις του Κοινοβουλίου"· 
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§ 103 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "είναι πεπεισμένο ότι ... δικαιώματα 

παγκοσμίως·" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
ALDE: 

τροπολογία 16 

1ο μέρος: "καταδικάζει τη συνεχιζόμενη κατοχή ... την απομόνωση της λωρίδας της Γάζας" 

2ο μέρος: "τονίζει την επιτακτική ανάγκη ...των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων του 1967" 

 
S&D: 

τροπολογία 11 

1ο μέρος: "εκτιμά πως ...του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ" 

2ο μέρος: "ζητεί την άμεση αναστολή ... εφόσον δεν διασφαλίζονται τα δικαιώματα των 

πολιτών" 

 
τροπολογία 13 

1ο μέρος: "επισημαίνει ότι η ΕΕ ... τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο παρελθόν" 

2ο μέρος: "υπενθυμίζει ότι η αστυνομία ...στην Τυνησία και στην Αίγυπτο" 

 
τροπολογία 17 

1ο μέρος: "διαπιστώνει ότι η Κολομβία ...σε καθεστώς σχεδόν πλήρους ατιμωρησίας" 

2ο μέρος: "ζητεί, ως εκ τούτου ... να μη μείνουν ατιμώρητα τα σοβαρά αυτά γεγονότα" 

3ο μέρος: "καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ...κατά των βασανιστηρίων" 

 
PPE, S&D 

§ 17 

1ο μέρος: "αναγνωρίζει τη σημασία ... σχετικά με τις δραστηριότητές του" χωρίς τις λέξεις 

"ιδίως για τα δικαιώματα των γυναικών" 

2ο μέρος: "ιδίως για τα δικαιώματα των γυναικών" 

3ο μέρος: "και με διευκρινίσεις ... και γεωγραφικές" 

4ο μέρος: "εξασφαλίζοντας ... το Κοινοβούλιο" 

 
ALDE, S&D 

τροπολογία 10   

1ο μέρος "καταδικάζει εκ νέου ... βάσει του νόμου" 

2ο μέρος: "εκφράζει τη λύπη του για ... καμία ευθύνη ούτε στις ΗΠΑ ούτε στα κράτη μέλη της 

ΕΕ" 

3ο μέρος: "απαιτεί να κλείσει ... του Γκουαντάναμο" χωρίς τις λέξεις "το κέντρο κράτησης και 

βασανιστηρίων" 

4ο μέρος: "το κέντρο κράτησης και βασανιστηρίων"  

 
τροπολογία 15 

1ο μέρος: "καταδικάζει τον εκφοβισμό ... του παλαιστινιακού λαού" 

2ο μέρος: "καλεί το Ισραήλ ... ιδίως γυναικών και παιδιών" 

3ο μέρος: "επισημαίνει την ανάγκη ... έως ότου επιτευχθούν τα παραπάνω" 
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Διάφορα 

Η τροπολογία 23 κατατίθεται από τον Norbert Neuser και άλλους 

 

Ο Eduard Kukan προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 23: 

 

"56α.υπενθυμίζει τα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική 

Σαχάρα, της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 

περιοχή του Σαχέλ και ζητεί εγγύηση για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Σαχραουί και 

τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των δικαιωμάτων αυτών στη Δυτική Σαχάρα και στα 

στρατόπεδα Tindouf, περιλαμβανομένης της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία 

έκφρασης και το δικαίωμα διαδήλωσης και σεβασμού· απαιτεί να επιτραπεί η πρόσβαση στα εδάφη 

ανεξάρτητων παρατηρητών, ΜΚΟ και μέσων ενημέρωσης· υποστηρίζει μια δίκαιη και αμοιβαία 

αποδεκτή πολιτική λύση για τη Δυτική Σαχάρα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων 

Εθνών περιλαμβανομένων εκείνων περί αυτοδιάθεσης· 
 

 

25. Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ 

Έκθεση: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 597, 78, 21 

μετά την § 23 2 PPE ΗΨ - 331, 358, 10 

3 PPE ΗΨ + 385, 284, 14 

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 592, 96, 6 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 47 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 369, 316, 8 

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 294, 388, 14 

§ 52 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 55 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2/ΗΨ + 402, 287, 5 

§ 63 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 64 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 276, 414, 3 

§ 71 4 ALDE  +  

μετά την § 71 5 ALDE ΗΨ - 265, 321, 111 

μετά την § 74 1 EFD ΟΚ + 588, 88, 6 

§ 93 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 105 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 306, 385, 11 

§ 108 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 604, 48, 41 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD: τροπολογία 1 

ECR: § 18, 30 (2ο μέρος), 51 και τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 52, 64 

PPE: §§ 11, 47, 51, 105, 108 

ALDE: §§ 51, 64 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 30 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη "μεταξύ άλλων" 

2ο μέρος: η λέξη αυτή 

 
§ 36 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "και με αυστηρότερους περιορισμούς και"  

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 93 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη "αντιανταγωνιστικές" 

2ο μέρος: η λέξη αυτή 

 
PPE: 

§ 31 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων όπως οι 

σχέσεις με ομάδες πίεσης" 

 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 55 

1ο μέρος: "πιστεύει ότι όχι μόνο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και οι βιομηχανικές 

επιχειρήσεις μπορούν ...κυβέρνηση των ΗΠΑ" 

2ο μέρος: "καλεί την Επιτροπή ... από την κυβέρνηση" 

 
§ 63 

1ο μέρος: "καλεί την Επιτροπή ... υπηρεσιών προς τους πελάτες" 

2ο μέρος: "οι οποίοι ήδη συνεισφέρουν οικονομικά μέσω των φόρων που καταβάλλουν 

 
§ 64 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "να δώσει ιδιαίτερη έμφαση ... στον τομέα 

των μεταφορών"  

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

 

26. Παραγωγή γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις μειονεκτικές περιοχές και 

στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 

Έκθεση: Herbert Dorfmann (A7-0383/2013) 

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 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

1 GUE/NGL ΟΚ - 47, 635, 1 

§ 7 6 άνω των 77 

βουλευτών 

 +  

§ 11 7 άνω των 77 

βουλευτών 

 +  

§ 13 8 άνω των 77 

βουλευτών 

ΗΨ + 387, 289, 6 

§ 16 9 άνω των 77 

βουλευτών 

 +  

§ 18 10 άνω των 77 

βουλευτών 

 +  

§ 19 11 άνω των 77 

βουλευτών 

 +  

§ 21 12 άνω των 77 

βουλευτών 

 +  

§ 24 13 άνω των 77 

βουλευτών 

 +  

§ 29 14 άνω των 77 

βουλευτών 

 +  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 35 15 άνω των 77 

βουλευτών 

 +  

αιτ. σκ. Β 2 άνω των 77 

βουλευτών 

 +  

αιτ. σκ. Δ 3 άνω των 77 

βουλευτών 

 +  

αιτ. σκ. Ε 4 άνω των 77 

βουλευτών 

 +  

αιτ. σκ. Κ 5 άνω των 77 

βουλευτών 

 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) 

επιτροπή AGRI 

 +  
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογία 1 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: § 32 
 

Διάφορα 

Οι τροπολογίες 2 έως 15 κατατίθενται από τον Herbert Dorfmann και άλλους. 
 

 

27. Ανθεκτικότητα και μείωση των κινδύνων καταστροφών στις αναπτυσσόμενες 

χώρες 

Έκθεση: Gay Mitchell (A7-0375/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 358, 300, 8 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 31 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "όπως το ντάμπινγκ ... κανόνες περί 

αθέμιτου εμπορίου" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
 

 

28. Γυναίκες με αναπηρία 

Έκθεση: Angelika Werthmann (A7-0329/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 609, 58, 15 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 47 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 52 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 393, 235, 36 

αιτ. σκ. Η § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: § 24 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 24 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "λαμβάνοντας επίσης υπόψη...οικογενειακή 

ζωή" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
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§ 25 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "θα πρέπει να έχουν πρόσβαση ...των 

γυναικών ή των κοριτσιών με αναπηρία: και (πώς προκαλείται η εγκυμοσύνη και 

πώς γίνεται η πρόληψή της)", 

2ο μέρος: "θα πρέπει να έχουν πρόσβαση ... των γυναικών ή των κοριτσιών με αναπηρία" 

3ο μέρος: "(πώς προκαλείται η εγκυμοσύνη και πώς γίνεται η πρόληψή της)",  

 
§ 26 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "και του οικογενειακού προγραμματισμού"  

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 47 

1ο μέρος: "παρατηρεί ότι η έλλειψη ... κατάλληλο μισθό και σύνταξη" 

2ο μέρος: "καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή ...εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους" 

 
§ 52 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "να εγκρίνουν μια οριζόντια ...τους τομείς 

αρμοδιότητας της ΕΕ"  

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη Η 

1ο μέρος: "λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι .... με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους",  

2ο μέρος: "συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με ... και αναπαραγωγική υγεία" 
 

 

29. Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο προς όφελος όλων των 

παραγόντων 

Έκθεση: Cornelis de Jong (A7-0374/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΟΚ + 620, 38, 9 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΟΚ + 374, 286, 2 

4 +  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 346, 274, 4 

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD: § 10 (3ο μέρος), § 16 (3ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: § 15, 35 

EFD: § 8 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

§ 26 

1ο μέρος: "επισημαίνει ότι ... των επιλογών του καταναλωτή" 

2ο μέρος: "και σε ευέλικτες ευκαιρίες απασχόλησης, ... τους μακροχρόνια ανέργους" 

 
ALDE: 

§ 14 

1ο μέρος: "ζητεί από την Επιτροπή ... στο κέντρο των πόλεων" 

2ο μέρος: "μειώνοντας ... στις εν λόγω περιοχές" 

 
EFD: 

§ 10 

1ο μέρος: "καλεί τα κράτη μέλη ... πλήρως και ορθά τους κανόνες και τη νομοθεσία της 

εσωτερικής αγοράς" 

2ο μέρος: "υπογραμμίζει ότι ... οφέλη της ενιαίας αγοράς" 

3ο μέρος: "καλεί επίσης ...προσέγγισης «ταχείας διεκπεραίωσης"· 
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S&D, EFD: 

§ 16 

1ο μέρος: αναγνωρίζει την αρμοδιότητα ... τον πολεοδομικό σχεδιασμό" 

2ο μέρος: "τονίζει, ωστόσο, ... της ελεύθερης εγκατάστασης" 

3ο μέρος: "υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ...της οδηγίας για τις υπηρεσίες" 

4ο μέρος: "καλεί τα κράτη μέλη ...στα κέντρα των πόλεων" 
 

 

 


