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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. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Tadeusz Cymański 

Έκθεση: Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

2. Κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον 

αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ***I 

Έκθεση: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 463, 22, 2 

 

 

3. Προσαρμογή νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής 

διαδικασίας με έλεγχο (άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ) ***I 

Έκθεση: József Szájer (A7-0011/2014) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 451, 48, 10 

 

 

4. Προσαρμογή νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης που προβλέπουν τη 

χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) ***I 

Έκθεση: József Szájer (A7-0480/2013) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 466, 50, 13 
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5. Προσαρμογή νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής 

διαδικασίας με έλεγχο (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) ***I 

Έκθεση: József Szájer (A7-0010/2014) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 480, 48, 15 

 

 

6. Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Oskar Herics * 

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0128/2014) ((Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 169 παράγραφος 1 του 

Κανονισμού)) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: υποψηφιότητα του 

Oskar Herics 

 + 472, 39, 48 

 

 

7. Τροποποίηση του άρθρου 136 του Κανονισμού σχετικά με τη συμμετοχή των 

βουλευτών στις συνεδριάσεις 

Έκθεση: Gerald Häfner (A7-0038/2014) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της 

τροπολογίας) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

άρθρο 136, § 2 1 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  +  

 

Διάφορα 

Ο Πρόεδρος έκρινε μη παραδεκτή την τροπολογία 2. 
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8. Στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα το 

2020 ***I 

Έκθεση: Thomas Ulmer (A7-0151/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1  

41 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1-40 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 499, 107, 9 

 

 

9. Κοινοτικό σήμα ***I 

Έκθεση: Cecilia Wikström (A7-0031/2014) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-4 

6-8 

10-27 

29-114 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστή ψηφοφορία 

9 επιτροπή χ.ψ. +  

άρθρο 9, εισαγωγή, §§ 

1-3 

28ΑΤ επιτροπή  +  

άρθρο 9, § 4 28ΑΤ επιτροπή χ.ψ. +  

άρθρο 9, § 5 28ΑΤ επιτροπή ΗΨ - 206, 413, 11 

116 PPE, S&D ΗΨ + 458, 169, 9 

αιτ. σκ. 18 5 επιτροπή  -  

115 PPE, S&D ΗΨ + 472, 176, 6 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 551, 83, 17 

 

 

 

10. Νομοθεσίες των κρατών μελών περί σημάτων ***I 

Έκθεση: Cecilia Wikström (A7-0032/2014) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-5 

7-9 

11-13 

15-29 

31-54 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστή ψηφοφορία 

10 επιτροπή χ.ψ. +  

άρθρο 10, §§ 1-3, 6-7 30ΑΤ επιτροπή  +  

άρθρο 10, § 4 30ΑΤ επιτροπή χ.ψ. +  

άρθρο 10, § 5 30ΑΤ επιτροπή ΗΨ - 226, 420, 11 

56 PPE, S&D ΗΨ + 480, 179, 7 

αιτ. σκ. 22 6 επιτροπή  -  

55 PPE, S&D  +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 566, 89, 18 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

EFD: τροπολογίες 10, 30ΑΤ (άρθρο 10, § 4) 
 

Διάφορα 

Η τροπολογία 14 δεν αφορά όλες τις γλώσσες. Για τον λόγο αυτό δεν τίθεται σε ψηφοφορία (άρθρο 

157 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του Κανονισμού). 
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11. Δέσμευση και δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος ***I 

Έκθεση: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1 - 

συμβιβασμός 

60 επιτροπή ΟΚ + 639, 12, 14 

Σύνολο αριθ. 2 - 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής 

1, 

3-59 

επιτροπή  ↓  

αιτ. σκ. 2 2 επιτροπή  ↓  

61 EFD  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 631, 19, 25 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τροπολογία 60 
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12. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον 

τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) ***I 

Έκθεση: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-27 

29,30 

32-38 

40-87 

89-127 

131-

140 

142-

155 

157 

159-

164 

166-

187 

189-

193 

195-

199 

201-

228 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστές ψηφοφορίες 

28 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 363, 307, 3 

31 επιτροπή ΟΚ - 289, 371, 5 

39 επιτροπή χ.ψ. -  

156 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 343, 315, 11 

άρθρο 7, § 10 229 PPE ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ - 260, 412, 2 

άρθρο 8, § 4 230 PPE  -  

88 επιτροπή ΗΨ + 341, 317, 19 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

άρθρο 13, § 2 231 PPE  -  

άρθρο 24 128 επιτροπή ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 642, 31, 1 

2 +  

3/ΗΨ + 347, 320, 2 

4 +  

5 +  

6 +  

άρθρο 25, § 1 129 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά το άρθρο 25 130 επιτροπή  +  

232 PPE  ↓  

άρθρο 32, § 1 233 PPE  -  

141 επιτροπή  +  

μετά το άρθρο 38 158 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

άρθρο 39, § 2 165 επιτροπή ΗΨ + 355, 312, 10 

234 PPE ΗΨ + 352, 323, 2 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

άρθρο 46 235 GUE/NGL  -  

άρθρο 47, μετά την § 2 194 επιτροπή ΟΚ + 606, 58, 10 

άρθρο 53 
236 GUE/NGL  -  

200 επιτροπή ΟΚ + 586, 76, 18 

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 610, 37, 28 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τροπολογία 31 

ECR: τροπολογίες 194, 200 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: τροπολογίες 28, 39, 130, 141, 156, 165 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

τροπολογία 158 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και, ει δυνατόν, το αργότερο εντός 24 

ωρών από τη στιγμή που την πληροφορείται" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
Verts/ALE: 

τροπολογία 229 

1ο μέρος: "Η Ευρωπόλ συντάσσει σε ετήσια βάση έκθεση ... της εκάστοτε εθνικής μονάδας" 

2ο μέρος: "Η ετήσια έκθεση διαβιβάζεται ... και στα εθνικά κοινοβούλια" εκτός από τις λέξεις 

"Μια σύνοψη" 

3ο μέρος: "Μια σύνοψη" 

 
ECR: 

τροπολογία 128 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και, ειδικότερα, αιτιολογούνται 

επαρκώς όσον αφορά τα ζητηθέντα δεδομένα και το σκοπό τους", "συγκεκριμένος" 

και "ειδικό" (στο σημείο i)), "συγκεκριμένη" (2 φορές στο σημείο ii)), "και σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις" (στην § 2α) 

2ο μέρος: "και, ειδικότερα, αιτιολογούνται επαρκώς όσον αφορά τα ζητηθέντα δεδομένα και 

το σκοπό τους", 

3ο μέρος: "συγκεκριμένος" και "ειδικό" (στο σημείο i)) 

4ο μέρος: "συγκεκριμένη" (2 φορές στο σημείο ii)) 

5ο μέρος: "και σε εξαιρετικές περιπτώσεις" (στην § 2α) 

6ο μέρος: § 2β 

 
τροπολογία 129 

1ο μέρος: "ειδικό και" (την πρώτη φορά που εμφανίζεται) 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 
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Διάφορα 

Η τροπολογία 188 δεν αφορά όλες τις γλώσσες. Για τον λόγο αυτό δεν τίθεται σε ψηφοφορία (άρθρο 

157 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του Κανονισμού). 
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13. Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ***I 

Έκθεση: Cecilia Wikström (A7-0377/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1 

3-4 

6-10 

12 

14-18 

20-42 

44-45 

49-50 

54-58 

60 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστές ψηφοφορίες 

5 επιτροπή χ.ψ. +  

11 επιτροπή χ.ψ. +  

13 επιτροπή ΟΚ + 556, 106, 17 

43 επιτροπή χ.ψ. +  

46 επιτροπή ΟΚ + 578, 93, 6 

47 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

48 επιτροπή χ.ψ. +  

53 επιτροπή χ.ψ. +  

59 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 343, 333, 3 

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 578, 79, 21 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τροπολογίες 13, 46 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: τροπολογίες 5, 11, 43, 48, 53 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

τροπολογία 47 

1ο μέρος: "Μετά την ολοκλήρωση έρευνας ... ή να ιδρύσουν επιχείρηση" 

2ο μέρος: "Τα κράτη μέλη χορηγούν άδεια ... που προβλέπονται στο άρθρο 6, στοιχεία α) και 

γ) έως στ)" 

 
τροπολογία 59 

1ο μέρος: "Τα κράτη μέλη δυνατόν ... την επίτευξη των στόχων της" 

2ο μέρος: "Σε περίπτωση που τα τέλη ... ή την οικογένεια υποδοχής, αντιστοίχως" 
 

Διάφορα 

Οι τροπολογίες 2, 19, 51 και 52 δεν αφορούν όλες τις γλώσσες. Για τον λόγο αυτό δεν τίθενται σε 

ψηφοφορία (άρθρο 157 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του Κανονισμού). 
 

 

14. Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας ***I 

Έκθεση: Michèle Striffler (A7-0158/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1  

79 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1-78 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 600, 30, 50 

 

 

15. Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους ***I 

Έκθεση: Emer Costello (A7-0183/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 78 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 592, 61, 31 
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Διάφορα 

Η έκθεση είχε αναπεμφθεί σε επιτροπή κατά τη σύνοδο ολομελείας της 12ης Ιουνίου 2013 (άρθρο 57 

παράγραφος 2 του Κανονισμού). 

Η τροπολογία 78 αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν κατά την εν λόγω σύνοδο. 
 

 

16. Βιοκτόνα ***I 

Έκθεση: Matthias Groote (A7-0354/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1  

29 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1-28 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 658, 14, 9 

 

 

17. Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 

Έκθεση: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 551, 90, 27 

§ 2 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

 +  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 2S ALDE, PPE, 

S&D, ECR, 

GUE/NGL 

 +  

§ 10 3Δ ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

 +  

§ 11 4Δ ALDE, PPE, 

S&D, ECR, 

GUE/NGL 

 +  

§ 12 5Δ ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 570, 97, 8 

§ 14 6Δ ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

 +  

§ 16 7Δ ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

 +  

§ 17 8Δ ALDE, PPE, 

S&D, ECR, 

GUE/NGL 

ΗΨ + 601, 69, 5 

19 EFD  ↓  

§ 18 9Δ ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ΟΚ + 595, 60, 15 

§ 19 10S ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ΟΚ + 600, 59, 16 

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΗΨ + 347, 318, 5 

Παράρτημα,  

σύσταση 2, 

αιτιολογικές αναφορές 

9-16 

11Δ-

18Δ 

ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

Παράρτημα,  

σύσταση7 
§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΚΘ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΛΒ § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 680, 0, 2 

αιτ. σκ. ΛΓ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΛΗ § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 669, 0, 10 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τροπολογίες 5, 9, 10, § 1, αιτιολογικές σκέψεις ΛΒ, ΛΗ 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 1, 3, αιτιολογικές σκέψεις ΚΘ, ΛΓ, σύσταση 7 

Verts/ALE αιτιολογική σκέψη ΛΓ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "συμπεριλαμβανομένης της 

αναπαραγωγικής και γενετήσιας υγείας" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 7 

1ο μέρος: "ενθαρρύνει την Επιτροπή ... για την Ισότητα των Φύλων (EIGE))," 

2ο μέρος: "το οποίο θα διευθύνεται ... κατά των γυναικών και κοριτσιών" 
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§ 21 

1ο μέρος: "θεωρεί ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις  ... τον προϋπολογισμό της Ένωσης, 

Τμήμα ΙΙΙ" 

2ο μέρος: "(διασφαλίζοντας πλήρη συμπληρωματικότητα ... με το αντικείμενο της πρότασης)" 
 

Διάφορα 

Η Ομάδα ECR απέσυρε την υπογραφή της από την τροπολογία 5. 
 

 

18. Ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 

από την Επιτροπή 

Έκθεση: József Szájer (A7-0435/2013) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE: 

§ 16 

1ο μέρος: "συνιστά τον ορισμό ... και με άλλες επιτροπές" 

2ο μέρος: "θεωρεί ότι ... την απαραίτητη ευελιξία" 
 

 

19. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια 

Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2014 

Έκθεση: Philippe De Backer (A7-0084/2014) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 526, 133, 20 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 545, 120, 10 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFD: § 44, τελική ψηφοφορία 

GUE/NGL: τελική ψηφοφορία 
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20. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση 

και κοινωνικές πτυχές 

Έκθεση: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 581, 88, 14 

2 +  

3 +  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 533, 114, 28 

μετά την § 3 1 Verts/ALE ΟΚ - 294, 353, 35 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 542, 119, 23 

2/ΟΚ + 514, 122, 27 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 6 2 Verts/ALE ΟΚ - 259, 413, 11 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 577, 59, 46 

2/ΟΚ + 397, 275, 7 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 532, 132, 16 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 592, 62, 30 

2/ΟΚ + 613, 62, 4 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 351, 315, 15 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 597, 77, 6 

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 617, 55, 8 

2/ΟΚ + 568, 104, 3 

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 572, 92, 14 

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 340, 326, 16 

3/ΟΚ + 333, 332, 15 

4/ΟΚ - 294, 359, 25 

§ 52 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 547, 95, 38 

Παράρτημα,  

σύσταση 1, § 3 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Παράρτημα,  

σύσταση 1, § 4 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

Παράρτημα,  

σύσταση 3, § 2 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Παράρτημα,  

σύσταση 4, "Μισθοί 

και αξιοπρεπής 

αμοιβή" 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 583, 78, 14 

2/ΟΚ + 541, 117, 16 

3 +  

Παράρτημα,  

σύσταση 5, "Εθνικά 

σχέδια για την 

απασχόληση τόσο του 

γενικού πληθυσμού 

όσο και των νέων", § 1 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Παράρτημα,  

σύσταση 5, "Εθνικά 

σχέδια για την 

απασχόληση τόσο του 

γενικού πληθυσμού 

όσο και των νέων", § 4 

(βλ. "Διάφορα") 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 320, 332, 29 

Παράρτημα,  

σύσταση 9, § 3 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 278, 379, 22 

Παράρτημα,  

σύσταση 10, § 3 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 607, 68, 5 

2 +  

Παράρτημα,  

σύσταση 11, § 3 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ - 284, 368, 27 

2/ΗΨ + 560, 74, 41 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. Η § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 292, 385, 3 

αιτ. σκ. ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

μετά την αιτ. σκ. Κ 3 S&D  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 514, 118, 49 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 1 (1ο μέρος), 3, 4 (1ο μέρος), 18, 32, 52 (2ο μέρος), Παράρτημα, σύσταση 4 (1ο 

μέρος), Παράρτημα, σύσταση 10, § 3 (1ο μέρος), τελική ψηφοφορία 

GUE/NGL: §§ 14 (2ο μέρος), 23 (2ο μέρος), 39, 46, (2ο, 3ο και 4ο μέρος) τελική ψηφοφορία 

S&D: §§ 3, 4, 13, 14, 18, 23, 31, 36, Παράρτημα, σύσταση 5, "Ανεργία των νέων", § 4 

Verts/ALE: τροπολογίες 1, 2 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 31, Παράρτημα, σύσταση 5, "Ανεργία των νέων" § 4 

ALDE: §§ 3, 4, 13, 18, 31, Παράρτημα, σύσταση 5, "Ανεργία των νέων" § 4 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 4 

1ο μέρος: "εκφράζει τη λύπη του ... της κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη" 

2ο μέρος: "πιστεύει ότι ... επισκόπηση της ανάπτυξης" 

 
Παράρτημα, σύσταση 10, § 3 

1ο μέρος: "τονίζει ότι οι κοινωνικές πολιτικές ... και τους πολίτες" 

2ο μέρος: "και τους πολίτες ... και τον κοινωνικό αποκλεισμό" 

 
GUE/NGL: 

§ 14 

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

2ο μέρος: η λέξη αυτή 

 
§ 23 

1ο μέρος: "εκτιμά ότι ... στη διά βίου μάθηση" 

2ο μέρος: "εκτιμά ότι μόνο με την επίτευξη ... ανταγωνιστική αγορά εργασίας" 
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ALDE: 

αιτιολογική σκέψη Η 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "αλλά επιβραδύνοντας τον ρυθμό" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία ... 

μακροπρόθεσμα της διεθνούς ανταγωνιστικότητας" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 6 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "απαιτεί η Επιτροπή ... να ενισχυθούν 

οι δυνατότητες μεσοπρόθεσμα" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 12 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 36 

1ο μέρος: "σημειώνει ότι ... και στην περιφέρεια αυτού" 

2ο μέρος: "και στην περιφέρεια αυτού ... της αγοράς εργασίας" 

 
Παράρτημα, σύσταση 1, § 3 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "κατάρτιση και έγκριση της" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
Παράρτημα, σύσταση 1, § 4 

1ο μέρος: "τονίζει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω δείκτες ... αξιολόγηση της κοινωνικής κατάστασης 

στα κράτη μέλη" 

2ο μέρος: "Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να ενημερώνονται ... στην ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης" 

 
Παράρτημα, σύσταση 3, § 2 

1ο μέρος: "επισημαίνει ότι, παρόλο που ... που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2012" 

2ο μέρος: "αλλά ότι η χρηματοδότηση πρέπει να ενταθεί ... πιθανές λύσεις (2013/2045(INI))" 

 
Παράρτημα, σύσταση 5, "Ανεργία των νέων ", § 1 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "να συναφθεί ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο 

... η διάθεση νέων πόρων και" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
Παράρτημα, σύσταση 9, § 3 

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

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
Παράρτημα, σύσταση 11, § 3 

1ο μέρος: "Η εγγύηση και" 

2ο μέρος: "η ενίσχυση της συμμετοχής υψηλής ποιότητας ... κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο" 
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ECR, ALDE: 

§ 1 

1ο μέρος: "χαιρετίζει το γεγονός ότι ... εποπτείας εντός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου" 

2ο μέρος: "θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει ... των κατευθυντηρίων γραμμών οικονομικής πολιτικής 

και απασχόλησης" εκτός από τις λέξεις "κατάρτιση και έγκριση της" 

3ο μέρος: "κατάρτιση και έγκριση της" 

 
§ 52 

1ο μέρος: "εκτιμά ότι η χρηματοδότηση ... και τη νομική συνδρομή" 

2ο μέρος: "εκτιμά επίσης ότι μπορούν ... τα άτομα που παρέχουν φροντίδα" 

 
Παράρτημα, σύσταση 4, "Μισθοί και αξιοπρεπής αμοιβή" 

1ο μέρος: "Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μέτρα που αντιμετωπίζουν την ανισότητα" 

2ο μέρος: "και εγγυώνται αξιοπρεπή αμοιβή" 

3ο μέρος: "Καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν ... διατήρηση μιας ισχυρής οικονομίας" 

 
GUE/NGL, ALDE: 

§ 46 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "πιστεύει ότι,... πρόωρης 

αποχώρησης", "στην προοδευτική εξάλειψη ... του προσδόκιμου ζωής" 

2ο μέρος: "πιστεύει ότι,... πρόωρης αποχώρησης", 

3ο μέρος: "στην προοδευτική εξάλειψη ... του προσδόκιμου ζωής"  

4ο μέρος: (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 
 

Διάφορα 

Αίτημα για χωριστή ψηφοφορία της Ομάδας PPE: Παράρτημα, σύσταση 5, § 4 

"η Επιτροπή και το Συμβούλιο ... της ανεργίας των νέων." 
 

 

21. Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς 

Έκθεση: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 607, 64, 9 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία 
 

 

22. Βελτίωση των φυτών 

Έκθεση: Marit Paulsen (A7-0044/2014) 

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 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 524, 127, 16 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 650, 13, 13 

2/ΟΚ + 426, 214, 34 

3/ΟΚ + 419, 234, 21 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 431, 217, 23 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 664, 5, 7 

2/ΟΚ + 370, 291, 8 

3/ΟΚ + 477, 181, 9 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 532, 116, 22 

2/ΟΚ + 495, 144, 27 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 316, 348, 12 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 605, 53, 17 

2/ΟΚ - 317, 338, 9 

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 641, 3, 27 

2/ΟΚ + 540, 109, 16 

αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 601, 64, 5 

2/ΟΚ + 417, 213, 31 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 633, 16, 15 

2/ΟΚ + 352, 305, 6 

αιτ. σκ. ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 335, 315, 16 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 442, 143, 41 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: §§ 6, 7, 8, 9, 18, 21, αιτιολογικές σκέψεις ΣΤ, Ζ, ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ, τελική ψηφοφορία 

ALDE: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 19, 20, 21, 29, 33 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

1ο μέρος: "εκτιμώντας, ωστόσο, ότι ... νέων αρόσιμων γαιών" 

2ο μέρος: "μεταξύ άλλων για ... βιοποικιλότητας" 

 
αιτιολογική σκέψη Ζ 

1ο μέρος: "εκτιμώντας ότι, ... καλλιέργεια νέων αρόσιμων γαιών" 

2ο μέρος: "πράγμα που σημαίνει ότι ... τα προϊόντα θα πρέπει να διατηρήσουν την υψηλή τους 

ποιότητα"  

 
αιτιολογική σκέψη ΙΑ 

1ο μέρος: "εκτιμώντας ότι αναμένεται ... των φυτών και των ζώων" 

2ο μέρος: "και η ανάγκη ... καλλιεργητικές τεχνικές·" 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΒ 

1ο μέρος: "εκτιμώντας ότι αναμφίβολα ... για να προστατεύσει την παραγωγή" 

2ο μέρος: "ότι τα είδη ...στις αυξανόμενες επισιτιστικές ανάγκες·" 

 
§ 7 

1ο μέρος: "επισημαίνει ότι μπορεί ... ή οιασδήποτε άλλης καλλιέργειας" 

2ο μέρος: " και ότι είναι συνεπώς σημαντικό ... γεωργίας και της φυτοκομίας·" 

3ο μέρος: "εκφράζει την ανησυχία του ... το κανονιστικό τους καθεστώς·" 

 
§ 18 

1ο μέρος: "κατανοεί ότι ... στον εν λόγω τομέα·" 

2ο μέρος: " προτείνει ότι  ... επιπτώσεων" 
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ECR: 

§ 11 

1ο μέρος: "επιδοκιμάζει ... ερευνητικών οργανώσεων" 

2ο μέρος: "για παράδειγμα ... γενετικών πόρων·" 

3ο μέρος: "υπογραμμίζει τα οφέλη ... των επενδύσεων συνολικά·" 

 
§ 23 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και η πλήρης πρόσβαση στα 

αποτελέσματα των ερευνών "  

2ο μέρος: "και η πλήρης πρόσβαση στα αποτελέσματα των ερευνών" 

 
§ 24 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "να επανακτήσει και" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 30 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "να έχουν απεριόριστη πρόσβαση οι 

εταιρείες ... στα αποτελέσματα των ερευνών και τονίζει ότι πρέπει να" 

2ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 32 

1ο μέρος: "τονίζει ότι ... τοπικές κλιματικές και γεωγραφικές συνθήκες" 

2ο μέρος: "και, συνεπώς, ... και το περιβάλλον·" 

 
§ 35 

1ο μέρος: "παροτρύνει την Επιτροπή ... βελτίωση των φυτών" 

2ο μέρος: "παροτρύνει την Επιτροπή ... γεωργικής παραγωγικότητας και βιωσιμότητας" 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 9 

1ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "καλλιεργούμενων ειδών " και 

"μεγάλης πλειονότητας" 

2ο μέρος: "η ποικιλία των καλλιεργούμενων ειδών" 

3ο μέρος: "της μεγάλης πλειονότητας" 

 
 


