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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 Γροιλανδίας στην εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης 

της διαδικασίας Κίμπερλυ ***I 

Έκθεση: Vital Moreira (A7-0467/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 493, 0, 17 

 

 

2. Συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας 

Κίμπερλυ * 

Έκθεση: Vital Moreira (A7-0466/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 540, 0, 14 

 

 

3. Μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την 

Ένωση ***I 

Έκθεση: Sharon Bowles (A7-0036/2014) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 554, 12, 7 

 

 

4. Συμφωνία του Κέιπ Τάουν του 2012 για την εφαρμογή των διατάξεων του 

πρωτοκόλλου του 1993 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση Torremolinos του 1977 για 

την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών *** 

Σύσταση: Werner Kuhn (A7-0040/2014) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

5. Εικοστή ένατη ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της 

ΕΕ (2011) 

Έκθεση: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 564, 28, 34 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία 
 

 

6. Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας της Lara Comi 

Έκθεση: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

7. Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Zbigniew Ziobro 

Έκθεση: Cecilia Wikström (A7-0045/2014) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  
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8. Προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης της 

αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ ***I 

Έκθεση: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1 

3-9 

12-15 

18-47 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστή ψηφοφορία 

16 επιτροπή χ.ψ. +  

17 επιτροπή χ.ψ. +  

Ορισμοί 2+11 επιτροπή ΗΨ + 397, 261, 13 

50+51 άνω των 40 

βουλευτών 

ΟΚ ↓  

μετά το Παράρτημα 4 48+49 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 573, 62, 44 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογίες 50, 51 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: τροπολογίες 16, 17 
 

Οι τροπολογίες 50 και 51 κατατίθενται από τις Angelika Niebler, Alexandra Thein και άλλους. 

Η τροπολογία 10 δεν αφορά όλες τις γλώσσες. Για το λόγο αυτό δεν τίθεται σε ψηφοφορία (Άρθρο 

157, παράγραφος 1, στοιχείο δ), του Κανονισμού). 
 

 

9. Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ***I 

Έκθεση: Sari Essayah (A7-0319/2013) 

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 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1  

20 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1-19 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 656, 15, 5 

 

 

10. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα και 

χορήγηση αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχύος για μουσικά έργα και για 

επιγραμμικές χρήσεις ***I 

Έκθεση: Marielle Gallo (A7-0281/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1  

170 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1-169 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 640, 18, 22 

 

 

11. Ποινικές κυρώσεις για καταχρήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών και για 

χειραγώγηση αγοράς ***I 

Έκθεση: Arlene McCarthy (A7-0344/2012) 

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 

Σύνολο αριθ. 1  

2 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 618, 20, 43 

 

 

12. Επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή ***I 

Έκθεση: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1 - 

συμβιβασμός 

44 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 - 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1-38 επιτροπή  ↓  

Άρθρο 1, § 2, εδάφιο  

2 

39 Verts/ALE ΟΚ - 139, 538, 4 

Άρθρο 10, § 1, εδάφιο 

1, στοιχείο α 

40 Verts/ALE ΟΚ - 111, 551, 15 

44ΑΤ επιτροπή  +  

Παράρτημα I, μετά το 

σημείο 2 

41 Verts/ALE ΟΚ - 107, 555, 15 

Παράρτημα I, σημείο 

3.1, περίπτωση 5 

42 Verts/ALE ΟΚ - 106, 559, 10 

Παράρτημα I, σημείο 

3.1, περίπτωση 7 

43 Verts/ALE ΟΚ - 108, 560, 7 

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 562, 97, 20 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 572, 89, 18 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 
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ΟΚ 

Verts/ALE: τροπολογίες 39, 40, 41, 42, 43, πρόταση της Επιτροπής 
 

 

13. Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Klaus-Heiner Lehne) 

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169, παράγραφος 1 του 
κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: υποψηφιότητα του 

Klaus-Heiner Lehne 

 + 457, 169, 55 

 

 

14. Ελεγκτικό Συνέδριο 

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

1 S&D ΗΨ - 313, 355, 9 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) 

(επιτροπή CONT) 

 +  

 

 

 

15. Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και επικουρικότητα και 

αναλογικότητα - βελτίωση της νομοθεσίας  

Έκθεση: Sajjad Karim (A7-0056/2014) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 1 1 S&D ΟΚ + 537, 125, 17 

μετά την § 8 2 S&D ΟΚ - 300, 360, 15 

3 S&D ΟΚ - 280, 372, 20 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 29 8Δ Verts/ALE ΟΚ - 283, 372, 24 

§ 31 9 Verts/ALE ΟΚ - 108, 564, 9 

§ 34, περίπτωση 1 4 S&D ΟΚ - 285, 392, 4 

§ 34, περίπτωση 2 5 S&D ΟΚ - 280, 391, 5 

μετά την § 34 6 S&D ΟΚ - 288, 378, 14 

§ 36 10Δ Verts/ALE ΟΚ - 92, 579, 11 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2 +  

§ 44 7 S&D ΟΚ + 529, 144, 6 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 413, 252, 12 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ECR: τροπολογίες 8, 9, 10 και τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE: 

§ 36 

1ο μέρος: «υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου ... όπως είναι τα εθελοντικά μέτρα·» 

2ο μέρος: «θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει ... της περιόδου επεξεργασίας των μελλοντικών 

νόμων·» 
 

 

16. Ομοφοβία και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και 

ταυτότητας φύλου  

Έκθεση: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014) 

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 EFD ΟΚ - 149, 430, 52 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

2 PPE, S&D, 

ALDE 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 394, 176, 72 

§ 4 Β (i) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 4 Γ (i) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 4 Γ (ii) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 4 Δ (i) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 4 Δ (ii) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 4 Ε (iv) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 4 Ε (v) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 4 Ε (vi) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 4 ΣΤ (i) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 4 Η (i) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 4 Η (ii) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 4 Θ (i) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 4 Ι (i) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 4 Ι (ii) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. αναφ. 8 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) 

επιτροπή LIBE 

ΟΚ ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογία 2 

EFD: τροπολογίες 1, 2 και τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 4 Γ (i), (ii) - Δ (i) - Ε (iv), (v), (vi) - ΣΤ (i) - Η (i), (ii) - Θ (i) - Ι (i) 

ECR: αιτ. αναφ. 8, § 4 Β (i) - Δ (ii) - Ε (vi) - Η (i), (ii) - Ι (ii) 
 

 

17. Εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές  

Έκθεση: Robert Rochefort (A7-0474/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 13 2 S&D ΟΚ - 206, 409, 58 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 28 3 GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. σκ. Ζ 1 S&D ΟΚ - 267, 397, 11 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D:  τροπολογίες 1, 2 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 28 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 2 

1ο μέρος: «εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παρότι υπάρχουν διατάξεις στην οδηγία 

2006/114/ΕΚ ... παρόμοιας με εκείνη που υφίσταται ήδη στο πλαίσιο της οδηγίας 

2005/29/ΕΚ·» 

2ο μέρος: «δεν θεωρεί ωστόσο σκόπιμη, προς το παρόν, την επέκταση του πεδίου εφαρμογής 

της οδηγίας 2005/29/ΕΚ, ... στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ 

επιχειρήσεων·» 
 

 

 

18. Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης  

Έκθεση: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 1 S&D ΟΚ - 314, 356, 6 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογία 1 
 

 

 

19. Τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης ευφυών δικτύων  

Έκθεση: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 346, 329, 3 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 571, 87, 22 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 7 
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20. Το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων  

Έκθεση: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

1 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) 

επιτροπή AGRI 

 +  

 

 

 

21. Ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εμπορίου 

Έκθεση: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την αιτ. αναφ. 15 1 εισηγητής  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 29 
 

 

22. Μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Έκθεση: Norica Nicolai (A7-0001/2014) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 574, 91, 9 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ - 275, 386, 10 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 332, 331, 6 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 268, 387, 12 

3/ΗΨ - 259, 396, 11 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 338, 331, 4 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 337, 326, 5 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 317, 322, 11 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 324, 322, 27 

2/ΟΚ + 554, 107, 6 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 589, 65, 9 

2/ΟΚ + 557, 85, 16 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 -  

3/ΗΨ + 342, 319, 3 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 335, 311, 18 

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 337, 309, 9 

2/ΗΨ - 312, 317, 13 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 334, 314, 9 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 282, 372, 6 

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 374, 272, 8 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4/ΗΨ + 329, 319, 7 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 269, 384, 5 

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΘ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 346, 305, 5 

2/ΗΨ - 320, 322, 6 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 327, 303, 36 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 3, 7, 10, 16, 19 και τελική ψηφοφορία 

EFD: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

EFD: §§ 2, 4, 7, 8, 10, 11, 19, 21, 27, 31, 32, 33, 35 

PPE: §§ 2, 4, 7, 8, 19, 21, 22, 24, 27, 33 - αιτ. σκ. ΙΘ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

§ 3 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις «νόμιμων ή παράνομων» 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 5 

1ο μέρος: «τονίζει ότι η μετανάστευση ... και της εμπορίας ανθρώπων·» εκτός από τη λέξη  

«παράνομη» 

2ο μέρος: «παράνομη» 

3ο μέρος: «υπογραμμίζει επίσης ... ενός κοινού νομικού πλαισίου·» 

 
EFD: 

§ 9 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις «ή τα άτομα με ελάχιστα προσόντα» 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 14 

1ο μέρος: «ζητεί την εφαρμογή της σύμβασης αριθ. 29 της ΔΟΕ ... περιλαμβανομένων των 

οικιακών εργασιών,» 

2ο μέρος: «και να παρέχεται προστασία στις εν λόγω μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα 

έγγραφα·» 

 
§ 16 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις  «τα κράτη μέλη» (2η φράση) 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
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§ 22 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις «μολονότι δεν διαθέτουν επίσημα 

έγγραφα» 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 34 

1ο μέρος: «ζητεί από την Επιτροπή ... στην κατάσταση των γυναικών που δεν διαθέτουν 

επίσημα έγγραφα» 

2ο μέρος: «και να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τις γυναίκες αυτές κατά την υλοποίηση των 

στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά την κοινωνική ένταξη· » 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΘ 

1ο μέρος: «λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα 

βρίσκονται σε ένα είδος νομικού κενού» 

2ο μέρος: «και, επομένως, δεν προστατεύονται από αυθαίρετες συλλήψεις και/ή κράτηση·» 

 
PPE: 

§ 10 

1ο μέρος: «επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην υγεία ... με βάση τις ανάγκες του κάθε φύλου·» 

2ο μέρος: «ομοίως, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη ... μεταναστών χωρίς επίσημα έγγραφα·» 

 
§ 23 

1ο μέρος: «καλεί τα κράτη μέλη ... που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα,» 

2ο μέρος: «και ότι θεωρείται ότι ... για ανθρωπιστικούς λόγους·» 

 
PPE, EFD: 

§ 17 

1ο μέρος: «καλεί τα κράτη μέλη ... επιθεωρήσεων εργασίας,» 

2ο μέρος: «και να αναγνωρίσουν τις γυναίκες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα ως 

θύματα,» 

3ο μέρος: «επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες υγείας·» 

 
§ 28 

1ο μέρος: «τονίζει ότι οι πτυχές ... κίνδυνο βίας και κακοποίησης· » χωρίς τις λέξεις «και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα» 

2ο μέρος: «και τα θεμελιώδη δικαιώματα » 

3ο μέρος: «καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή ... των εγκύων και των παιδιών·» χωρίς τις 

λέξεις  «να τροποποιήσει την οδηγία για την επιστροφή, προκειμένου» 

4ο μέρος: «να τροποποιήσει την οδηγία για την επιστροφή, προκειμένου» 
 

 

23. Χαλυβουργία στην Ευρώπη  

Έκθεση: András Gyürk (A7-0028/2014) 

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 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 557, 95, 13 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 570, 84, 4 

2/ΟΚ + 474, 163, 11 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 568, 84, 7 

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 582, 69, 12 

2 +  

3/ΟΚ + 547, 111, 7 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 334, 310, 13 

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 353, 293, 20 

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ + 573, 67, 17 

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 517, 121, 12 

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 500, 151, 6 

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

αιτ. σκ. Θ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

αιτ. σκ. Ι § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 409, 246, 7 

αιτ. σκ. ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 343, 302, 8 

αιτ. σκ. ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 555, 85, 10 

αιτ. σκ. ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 342, 291, 14 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 505, 97, 25 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 16, 18 

Verts/ALE: §§ 11 (2ο μέρος), 22 (1ο και 3ο μέρος),  23, 27 (2ο μέρος), 36 (2ο μέρος), 37, 38 - 

αιτ. σκ. Ι, ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ (2ο μέρος), - τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 21 

Verts/ALE: § 7 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 16 

1ο μέρος: «τονίζει ότι ο περιορισμός της ζήτησης ... μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για τις 

θέσεις εργασίας·» 

2ο μέρος: « ζητεί εν προκειμένω μια λύση για ολόκληρη την Ευρώπη·» 

 
Verts/ALE: 

§ 11 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις «λόγω του εξαιρετικά υψηλού κόστους της 

ενέργειας· υπογραμμίζει ότι το υψηλό κόστος της ενέργειας και των πρώτων υλών 

δεν οφείλεται μόνο στην ανάγκη εισαγωγής τους από τρίτες χώρες, αλλά και σε 

εσωτερικούς παράγοντες·» 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 22 

1ο μέρος: «σημειώνει ότι, ... ενεργοβόρες βιομηχανίες·» 

2ο μέρος: «πιστεύει ότι η αποτελεσματική λειτουργία ... μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς 

ενέργειας·» 

3ο μέρος: «συμφωνεί με την υπόσχεση ... συγκεκριμένες προτάσεις εν προκειμένω·» 

 
§ 26 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις «τη σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων 

...τη μείωση του ενεργειακού κόστους και» και «υπογραμμίζει ότι η σύναψη .... με 

τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας ενέργειας·» 

2ο μέρος: «τη σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων ... τη μείωση του ενεργειακού κόστους 

και» 

3ο μέρος: «υπογραμμίζει ότι η σύναψη ... με τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας 

ενέργειας·» 

 
§ 27 

1ο μέρος: «ενθαρρύνει την Επιτροπή ... στην αγορά ηλεκτρισμού·» 

2ο μέρος: «πιστεύει ότι, παράλληλα, ... δεν υπόκεινται σε παρόμοια επιβάρυνση·» 

 
§ 36 

1ο μέρος: «καλεί την Επιτροπή να προβεί ... στον ανταγωνισμό·» 

2ο μέρος: «προτρέπει την Επιτροπή ... στον κατάλογο διαρροών·» 

 
αιτ. σκ. Θ 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις «το λειτουργικό κόστος της είναι 

σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των ανταγωνιστών της·» και «όπου οι 

επιχειρήσεις ... όπως στην ΕΕ·» 

2ο μέρος: «το λειτουργικό κόστος της είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των 

ανταγωνιστών της·» 

3ο μέρος: «όπου οι επιχειρήσεις ... όπως στην ΕΕ·» 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

1ο μέρος: «λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία, ... από τρίτες χώρες,» 

2ο μέρος: «ενώ το κόστος παραγωγής ... με εκείνες των ΗΠΑ·» 
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Verts/ALE, ECR: 

§ 40 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις «αμοιβαιότητας» και «όπως περιορισμούς 

των επενδύσεων και προτιμησιακές αναθέσεις δημόσιων συμβάσεων, για την 

προστασία της εγχώριας βιομηχανίας,» 

2ο μέρος: «αμοιβαιότητας » 

3ο μέρος: «όπως περιορισμούς των επενδύσεων και προτιμησιακές αναθέσεις δημόσιων 

συμβάσεων, για την προστασία της εγχώριας βιομηχανίας,» 

 
 


