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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 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 

άρθρo άρθρο 

αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα* 

Έκθεση: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 541, 98, 49 

 

 

2. Οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων * 

Έκθεση: Kay Swinburne (A8-0028/2014) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

2-5 

8-14 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής:  

χωριστές ψηφοφορίες 

1 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 370, 307, 25 

6 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

7 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 386, 295, 19 

Άρθρο 3, παράγραφος 

9 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 2532/98 

15 S&D ΗΨ + 336, 270, 95 

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 361, 118, 223 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: τροπ. 7 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

τροπολογία 1 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "ή έως ότου εξαντληθούν όλα τα νομικά 

μέσα προσβολής" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 6 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "υπό τον όρο ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα 

νομικά μέσα προσβολής της εν λόγω απόφασης." 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

3. Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (2014) - COP 20 

στη Λίμα του Περού (1-12 Δεκεμβρίου 2014) 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0251/2014 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0251/2014  

(επιτροπή ENVI) 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 359, 330, 4 

§ 11 1 ECR  -  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 397, 289, 6 

2/ΗΨ + 366, 317, 10 

§ 16 9 PPE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 29 2 ECR  -  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 33 3 ECR  -  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 36 10 PPE ΗΨ + 445, 242, 7 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 39 4 ECR  -  

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 43 5 ECR  -  

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 55 6 ECR  -  

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 57 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 60 12 GUE/NGL  -  

§ 61 11 GUE/NGL  -  

§ 64 7 ECR  -  

Μετά την § 67 8 Verts/ALE ΗΨ + 570, 80, 36 

αιτ. σκ. Θ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

αιτ. σκ. ΚΔ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 365, 320, 6 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: § 51 

PPE: αιτ. σκ. Θ, ΚΔ, §§ 14, 16, 32, 36 

ECR: §§ 24, 36 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 26 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι η ΕΕ ... στο 30% έως το 2020 " 

2ο μέρος "εάν άλλες χώρες... αντίστοιχους στόχους·" 

 
§ 36 

1ο μέρος "προτρέπει τα κράτη μέλη ... την παγκόσμια τιμή του άνθρακα·" 

2ο μέρος "στο πλαίσιο αυτό, ... των αναπτυσσομένων χωρών·" 

 
§ 56 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "τονίζει ότι ένα ... σε αυτούς τους τομείς·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 57 

1ο μέρος "πιστεύει ότι ...  τη διαρροή άνθρακα" 

2ο μέρος "και την ανταγωνιστικότητα ... ένταση ενέργειας·" 

 
ECR: 

§ 14 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "την ενεργειακή απόδοση " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 41 

1ο μέρος "αναγνωρίζει την έμφαση ... επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·" 

2ο μέρος "επισημαίνει την ανάγκη ... της περαιτέρω αντιμετώπισης στη Λίμα·" 
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PPE, ECR 

§ 4 

1ο μέρος "τονίζει ότι η συμφωνία του 2015 ... κάτω από 2° C" 

2ο μέρος "και να αποσκοπεί ... μέχρι το 2050·" 

 
§ 35 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει την έκκληση  ... και το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα·" 

2ο μέρος "πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει  ... για τη συμφωνία του 2015" 

3ο μέρος "μέχρι τη λήξη της προθεσμίας του Μαρτίου 2015·" 

 


