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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. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου 

Έκθεση: Laura Ferrara (A8-0191/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  +  

 

 

2. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Udo Voigt 

Έκθεση: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  +  

 

 

3. Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ***I 

Έκθεση: José Manuel Fernandes και Udo Bullmann (A8-0139/2015) 

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 

Πρόταση κανονισμού 

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής 

4 άνω των 40 

βουλευτών 

 -  

Σύνολο αριθ. 1 5ΑΤ επιτροπές 

BUDG και 

ECON 

ΟΚ + 467, 120, 16 

Σύνολο αριθ. 2 1 επιτροπές 

BUDG και 

ECON 

 ↓  

μετά το άρθρο 2 2 GUE/NGL ΗΨ - 174, 416, 4 

άρθρο 3, § 1 5ΑΤ επιτροπές 

BUDG και 

ECON 

ΟΚ + 486, 82, 36 

3 GUE/NGL  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

μετά την § 1 6 επιτροπές 

BUDG και 

ECON 

 +  

7 επιτροπές 

BUDG και 

ECON 

 +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 464, 131, 19 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D, PPE: τροπολογία 5 
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4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 — Τεχνική βοήθεια με 

πρωτοβουλία της Επιτροπής 

Έκθεση: Gérard Deprez (A8-0185/2015) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 499, 74, 41 

 

 

 

5. Επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και 

προκλήσεις 

Έκθεση: Pervenche Berès (A8-0190/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

1 EFDD ΟΚ - 79, 515, 31 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

2 Verts/ALE  -  

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 406, 213, 3 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 410, 194, 18 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 397, 217, 5 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 452, 162, 7 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 575, 28, 20 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 485, 105, 30 

2/ΟΚ + 423, 181, 16 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3/ΟΚ + 523, 68, 31 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 568, 47, 8 

2/ΟΚ + 467, 139, 15 

Υπότιτλος μετά την § 

15 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 460, 162, 4 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 609, 12, 2 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 549, 72, 1 

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 401, 218, 2 

2/ΟΚ + 422, 151, 49 

3/ΟΚ + 499, 104, 20 

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 370, 229, 23 

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 406, 199, 18 

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 45 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 544, 58, 21 

2/ΟΚ + 410, 192, 14 

3/ΟΚ + 366, 232, 19 

4/ΟΚ + 547, 63, 8 

5/ΟΚ + 473, 112, 33 

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 476, 82, 66 

2/ΟΚ + 441, 125, 50 

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 400, 170, 47 

§ 52 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 448, 150, 23 

§ 57, στοιχείο γ) § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 417, 188, 9 

§ 57, στοιχείο ζ) § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 396, 213, 7 

§ 57, στοιχείο η) § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 494, 100, 25 

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 528, 74, 7 

2/ΟΚ + 393, 212, 7 

ψηφοφορία: πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 

κειμένου) επιτροπή ECON 

ΟΚ + 317, 254, 9 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: §§ 4, 10, 16, 27, 28, αιτ. σκ. Ζ (2ο μέρος) 

ALDE: §§ 29 (2ο μέρος), 30 

Verts/ALE: §§ 1, 6, 11, 16, 29, 50 

EFDD: τροπ. 1, §§ 8, 16, 29, 39, 51, 54, 57 γ, 57 ζ, 57 η 

GUE/NGL, 

Verts/ALE: 

§§ 13, 49 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: § 29 

Verts/ALE: §§ 4 και 8 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

αιτιολογική σκέψη Ζ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "καθώς και τη φιλοδοξία" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
υπότιτλος μετά την § 15 

1ο μέρος "Ποια είναι η καλύτερη εφαρμογή της ευελιξίας" 

2ο μέρος " στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων;" 

 
§ 41 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ιδίως για να ενισχυθεί ... 

περιλαμβανομένων των δευτερογενών επιπτώσεων·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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ALDE: 

§ 12 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "καθώς και όσον αφορά την ταχεία 

αντίδραση για τη διόρθωση των πλέον εμφανών σφαλμάτων, " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 17 

1ο μέρος "επικροτεί το γεγονός ότι ... κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη·" 

2ο μέρος "σημειώνει ότι, ενώ η ανακοίνωση ... για την επίτευξη του στόχου αυτού·" 

 
§ 44 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και ποιοτικά" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 45 

1ο μέρος "επιμένει ότι η εστίαση ...στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε φορέα· " 

2ο μέρος "εκφράζει φόβο ότι ο υπολογισμός ... όσον αφορά την εφαρμογή του ΣΣΑ·" 

 
Verts/ALE: 

§ 34 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "χωρίς τροποποίηση του τρέχοντος 

νομικού πλαισίου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 50 

1ο μέρος "πιστεύει ότι, καθώς ... στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης" 

2ο μέρος "η οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί στην επόμενη τροποποίηση της Συνθήκης·" 

 
§ 52 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "για ανάπτυξη εναλλακτικών επιλογών ... 

μακροοικονομικής προσαρμογής" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 11 

1ο μέρος "επισημαίνει το γεγονός ότι ... και δημοσιονομικές καταστάσεις των κρατών 

μελών·" εκτός από τις λέξεις "να εφαρμοστεί και, εάν είναι απαραίτητο," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

3ο μέρος "επιμένει ότι το πλαίσιο ... δημοκρατικής λογοδοσίας·" 

 
§ 13 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "η μη εφαρμογή και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ALDE, Verts/ALE: 

§ 29 

1ο μέρος "προτρέπει την Επιτροπή ... του «εξάπτυχου» και του «δίπτυχου»" 

2ο μέρος "και σύμφωνα με την ανακοίνωση σχετικά με την ευελιξία·" 

3ο μέρος "πιστεύει ότι, εφόσον είναι ... προσανατολισμένες προς τη σταθερότητα·" 
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GUE/NGL, ALDE, Verts/ALE: 

§ 49 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "να εφαρμοστεί καλύτερα", "και, όπου 

χρειάζεται,", "να διορθωθεί" και "και να ολοκληρωθεί" 

2ο μέρος "να εφαρμοστεί καλύτερα" 

3ο μέρος "και, όπου χρειάζεται" 

4ο μέρος: "να διορθωθεί" 

5ο μέρος: "και να ολοκληρωθεί" 
 


