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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. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, 

B8-1016/2015, B8-1019/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B8-1000/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 11 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 406, 173, 57 

§ 12 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 13 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 14 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 15 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1000/2015  ECR  ↓  

B8-1009/2015  ALDE  ↓  

B8-1010/2015  EFDD  ↓  

B8-1011/2015  S&D  ↓  

B8-1014/2015  PPE  ↓  

B8-1016/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1019/2015  GUE/NGL  ↓  

 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: §§ 12, 13, 14 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 15 

1ο μέρος "καταδικάζει έντονα ... σε βάρος παιδιών·" 

2ο μέρος "ζητεί να προσφέρεται στα κορίτσια  ... σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας·" 

 
PPE: 

§ 11 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι στηρίζει  ... εδαφική ακεραιότητα της Κεντροαφρικανικής 

Δημοκρατίας·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα ... χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις·" 
 

 

2. Κατάσταση στην Ταϋλάνδη 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, 
B8-1018/2015, B8-1021/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B8-1002/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

αιτ. σκ. ΙΓ 1 Verts/ALE  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 581, 35, 35 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1002/2015  ECR  ↓  

B8-1012/2015  ALDE  ↓  

B8-1013/2015  EFDD  ↓  

B8-1015/2015  S&D  ↓  

B8-1017/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1018/2015  PPE  ↓  

B8-1021/2015  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τελική ψηφοφορία 
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Διάφορα 

Η Tania González Peñas (Ομάδα GUE/NGL) συνυπέγραψε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΚΨ-B8-1002/2015. 

Η Elisabetta Gardini και η Marijana Petir (Ομάδα PPE) απέσυραν τις υπογραφές τους από την κοινή 

πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B8-1002/2015. 
 

 

3. Οι μαζικές εκτοπίσεις παιδιών στη Νιγηρία λόγω των επιθέσεων της Boko Haram 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, 
B8-1029/2015, B8-1031/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B8-1003/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

§ 11 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΙΔ § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 613, 12, 31 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1003/2015  ECR  ↓  

B8-1020/2015  ALDE  ↓  

B8-1023/2015  EFDD  ↓  

B8-1024/2015  S&D  ↓  

B8-1027/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1029/2015  PPE  ↓  

B8-1031/2015  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 11 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

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

και αναπαραγωγικής" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

4. Η περίπτωση του Ali Mohammed al-Nimr 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, 

B8-1028/2015, B8-1030/2015, B8-1032/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B8-0997/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD, ENF) 

§ 1 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 651, 5, 0 

2/ΟΚ + 590, 22, 41 

§ 7 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 8 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

πριν την αιτ. αναφ. 

11 

1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ΗΨ + 461, 190, 7 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0997/2015  ENF  ↓  

B8-1004/2015  ECR  ↓  

B8-1022/2015  ALDE  ↓  

B8-1025/2015  EFDD  ↓  

B8-1026/2015  S&D  ↓  

B8-1028/2015  PPE  ↓  

B8-1030/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1032/2015  Verts/ALE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: § 1 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ENF: § 7 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ENF: 

§ 8 

1ο μέρος "ενθαρρύνει τη Σαουδική Αραβία ... το 1976" 

2ο μέρος "το άρθρο 6 του οποίου ... το εγγενές δικαίωμα στη ζωή·" 

 
ENF, ECR: 

§ 1 

1ο μέρος "καταδικάζει απερίφραστα ... Ali Mohammed al-Nimr σε θάνατο·" 

2ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει ... ως ένα βήμα προς την κατάργησή της·" 
 

 

5. Yπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά  ***I 

Συμπληρωματική έκθεση: Antonio Tajani (A8-0266/2015) 

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 

Σύνολο του κειμένου -

ψηφοφορία εν συνόλω 

1 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 578, 29, 52 

 

 

 

6. Νομοθεσία της ΕΕ για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού 

κινδύνου: η περίπτωση της Ισπανίας 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0987/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0987/2015  

(επιτροπή PETI) 

μετά την § 1 8 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 124, 488, 54 

2/ΟΚ - 183, 414, 63 

§ 2 10 GUE/NGL  -  

§ 3 11 GUE/NGL  -  

§ αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 342, 280, 41 

2 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 3 9 GUE/NGL ΟΚ - 139, 494, 30 

§ 4 § αρχικό κείμενο χ.ψ. -  

§ 5 12 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

ΟΚ - 162, 455, 50 

§ 7 § αρχικό κείμενο ΟΚ - 291, 345, 31 

§ 9 § αρχικό κείμενο ΟΚ - 170, 273, 220 

§ 12 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 13 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 303, 297, 63 

μετά την § 12 13 GUE/NGL ΟΚ - 146, 428, 91 

§ 19 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 357, 295, 12 

2/ΟΚ - 293, 334, 36 

3/ΟΚ - 142, 487, 33 

§ 20 § αρχικό κείμενο χ.ψ. -  

αιτ. σκ. Α 4 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

ΟΚ - 172, 453, 41 

αιτ. σκ. Β 5 GUE/NGL ΟΚ - 150, 455, 59 

§ αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 377, 205, 84 

2/ΟΚ + 305, 251, 101 

μετά την αιτ. σκ. Δ 6 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 168, 429, 65 

2/ΟΚ ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. ΣΤ 1 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

ΟΚ - 172, 267, 226 

§ αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Ζ 2 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

ΟΚ - 139, 416, 112 

§ αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

μετά την αιτ. σκ. Η 3 Verts/ALE ΟΚ - 147, 430, 91 

μετά την αιτ. σκ. Θ 7 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

ΟΚ - 145, 469, 52 

αιτ. σκ. ΙΓ § αρχικό κείμενο ΟΚ - 187, 447, 32 

αιτ. σκ. ΙΔ § αρχικό κείμενο ΟΚ - 172, 476, 13 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 383, 266, 16 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: Αιτιολογικές σκέψεις ΙΓ, ΙΔ, § 7, τελική ψηφοφορία 

GUE/NGL: τροπολογίες 4 - 9, 12, 13, § 9 

S&D: τελική ψηφοφορία 

Verts/ALE: αιτιολογική σκέψη B, §§ 7, 19, τροπολογίες 1 - 3, τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: Αιτιολογικές σκέψεις ΣΤ, Ζ, § 12 

ALDE: αιτιολογικές σκέψεις ΙΓ, ΙΔ, §§ 3, 4, 7, 9, 20 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 13 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή ... οικονομικές δυσκολίες· " 

2ο μέρος "φρονεί ότι η παροχή βασικής χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης ... της 

υπερχρέωσης·" 

 
S&D: 

§ 3 

1ο μέρος "ζητεί από τις οντότητες ... αναδιάρθρωση του χρέους " 

2ο μέρος "και κοινωνικό ενοίκιο·" 

 
ALDE: 

Αιτιολογική σκέψη Β 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ισπανία ... 

προστασίας των δανειοληπτών·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μία από τις οργανώσεις αυτές... έχουν χάσει 

τα σπίτια τους·" 
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Verts/ALE: 

τροπολογία 6 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "των μέτρων λιτότητας ... την 

αντιμετώπιση" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 8 

1ο μέρος "καταγγέλλει το γεγονός ότι οι ισπανικές αρχές ... δικαίωμα στη στέγαση·" 

2ο μέρος "τονίζει την ανησυχία του ... μοναδική τους κατοικία ενώ συνεχίζουν να έχουν την 

υποχρέωση να αποπληρώσουν το χρέος τους·" 

 
ALDE, Verts/ALE: 

§ 19 

1ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με την 

οικογενειακή αφερεγγυότητα " 

2ο μέρος "και την παροχή δεύτερων ευκαιριών " 

3ο μέρος "για άτομα και τις οικογένειες·" 
 

 

7. Η θανατική ποινή 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, 
B8-1007/2015, B8-1008/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B8-0998/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 1 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 563, 50, 42 

§ 4 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 561, 36, 62 

§ 7 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 581, 52, 25 

§ 8 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 568, 48, 44 

§ 9 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 649, 3, 10 

§ 11 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 12 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 13 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 541, 77, 42 

§ 14 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΙΔ § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 569, 38, 54 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0998/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0999/2015  ECR  ↓  

B8-1001/2015  PPE  ↓  

B8-1005/2015  EFDD  ↓  

B8-1006/2015  ALDE  ↓  

B8-1007/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1008/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ALDE: τελική ψηφοφορία 

S&D: § 9, τελική ψηφοφορία 

EFDD: §§ 1 (2ο μέρος), 4 (2ο μέρος), 7, 8, 13 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

EFDD: §§ 11, 12 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 11 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "την χρηματοδοτική συνδρομή, την 

τεχνική βοήθεια, την οικοδόμηση ικανοτήτων και κάθε άλλου είδους υποστήριξη" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 14 

1ο μέρος "εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του ... αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά·" 

2ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή ... επιβολή θανατικών ποινών·" 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ... για αδικήματα σχετιζόμενα με τα 

ναρκωτικά·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πρόσφατες εκθέσεις ορισμένων ΜΚΟ... οι εν λόγω 

εκθέσεις πρέπει να αξιολογηθούν·" 

 
EFDD: 

§ 1 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει ... προς την κατάργησή της·" 

2ο μέρος "τονίζει για μία ακόμη φορά ... η πλήρης κατάργησή της·" 

 
§ 4 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

Δράσης ... σε παγκόσμιο επίπεδο, και να παρακινήσουν " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

Ο Branislav Škripek (Ομάδα ECR) συνυπέγραψε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B8-

0999/2015. 

Οι Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi και Daniela Aiuto (Ομάδα 

EFDD), Ian Hudghton (Ομάδα Verts/ALE) και Sabine Lösing (Ομάδα GUE/NGL) συνυπέγραψαν 

επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B8-0998/2015. 
 

 

8. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της ερυθράς ιλύος, πέντε έτη 

μετά το ατύχημα στην Ουγγαρία 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0989/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0989/2015  

(επιτροπή ENVI) 

§ 2 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 5 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 17 2 Verts/ALE  -  

5 GUE/NGL  -  

§ αρχικό κείμενο ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

1 +  

2/ΗΨ + 342, 315, 8 

§ 19 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

μετά την § 20 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ΟΚ + 559, 46, 61 

§ 21 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ΟΚ - 282, 361, 19 

§ αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 526, 123, 16 

§ 23 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 367, 300, 0 

αιτ. αναφ. 2 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

αιτ. αναφ. 6 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

μετά την αιτ. σκ. Ε 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ΗΨ - 305, 330, 27 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 571, 34, 59 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 21 (2ο μέρος), 23 

Verts/ALE: τροπολογίες 3, 4, τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: αιτιολογική αναφορά 2, §§ 5, 19 

PPE: αιτιολογική αναφορά 6 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

§ 2 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "την ταχεία και αποτελεσματική 

παρέμβαση των εθνικών αρχών στη φάση αντιμετώπισης της κρίσης, καθώς και " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR: 

§ 21 

1ο μέρος "προτρέπει την Επιτροπή... είναι επαρκή·" 

2ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή ... εναρμονισμένη υποχρεωτική χρηματοοικονομική 

ασφάλεια·" 
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GUE/NGL: 

§ 17 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει ... περιβαλλοντικούς ελέγχους," 

2ο μέρος "που δεν θα επιφέρει πρόσθετη ... για τη βιομηχανία·" 
 

Διάφορα 

Ο Piernicola Pedicini (Ομάδα EFDD) συνυπέγραψε επίσης τις τροπολογίες 1 έως 4. 
 

 

9. Ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη 

χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0988/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0988/2015  

(επιτροπή DEVE) 

§ 2 § αρχικό κείμενο  + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

§ 10 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 17 1 GUE/NGL ΟΚ - 233, 359, 67 

§ 19 2 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 229, 394, 34 

2/ΟΚ ↓  

§ αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. Ε § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 524, 55, 83 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 1, 2, τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 10 

1ο μέρος "ζητεί αποτελεσματικότερες στρατηγικές ... σε εθνικές στατιστικές " 

2ο μέρος "και καλεί όλα τα κράτη μέλη ... τη διάσταση του φύλου·" 

 
§ 19 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής 

και αναπαραγωγικής υγείας" και "και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη Ε 

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

αναπαραγωγικής του υγείας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ALDE: 

τροπολογία 2 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη "δωρεάν " 

2ο μέρος η λέξη αυτή 
 

Διάφορα 

Η Linda McAvan πρότεινε την εξής προφορική τροπολογία στην παράγραφο 2: 

«χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να κινήσει μεταρρυθμιστική στροφή με το νέο GAP και 

πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι το GAP2 πρέπει να λάβει τη μορφή ανακοίνωσης της Επιτροπής και όχι 

μόνο εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές χρονικό περιθώριο για 

κατάλληλο κοινοβουλευτικό έλεγχο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το GAP2 εκδόθηκε ως 

κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών και όχι ως ανακοίνωση· καλεί μετ’ επιτάσεως την 

Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να αρχίσουν να εφαρμόζουν το νέο 

σχέδιο το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα, ως 

μέρος της ευρύτερης δέσμευσης της ΕΕ ως προς την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των 

γυναικών στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, και να περιλάβουν το Κοινοβούλιο στις 

διαβουλεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας·» 

 
 

 

10. Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 

απασχόλησης 

Έκθεση: Anna Záborská (A8-0213/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 314, 315, 20 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 8 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΟΚ + 360, 282, 16 

§ 9 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 10 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 11 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 333, 313, 7 

4/ΗΨ + 350, 298, 7 

§ 12 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 549, 63, 43 

§ 13 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 602, 34, 19 

2/ΟΚ + 358, 267, 25 

3/ΟΚ + 474, 158, 15 

§ 14 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 356, 284, 11 

§ 15 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 16 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 532, 82, 40 

2/ΟΚ + 573, 68, 2 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3/ΟΚ + 348, 297, 5 

4/ΟΚ + 566, 70, 7 

5/ΟΚ + 469, 157, 22 

§ 17 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 546, 93, 13 

2/ΟΚ + 388, 226, 36 

3/ΟΚ + 335, 271, 41 

§ 18 1 Verts/ALE ΟΚ + 348, 255, 54 

§ αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 20 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 22 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 559, 39, 41 

§ 23 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 24 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 25 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 26 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 27 3 GUE/NGL  -  

§ αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 28 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΗΨ - 312, 318, 6 

3/ΟΚ + 520, 61, 55 

§ 29 4 GUE/NGL  -  

§ 30 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 31 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 284, 347, 3 

§ 34 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 461, 149, 24 

§ 36 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 303, 312, 13 

2/ΟΚ + 346, 238, 44 

§ 37 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 473, 144, 7 

2/ΟΚ + 326, 286, 15 

3/ΟΚ + 309, 286, 29 

§ 41 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 309, 258, 59 

§ 42 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 344, 273, 12 

§ 43 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 44 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 45 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 310, 261, 48 

§ 46 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

§ 50 § αρχικό κείμενο ΟΚ + 565, 53, 4 

§ 52 2 Verts/ALE ΗΨ - 303, 304, 9 

§ αρχικό κείμενο χ.ψ./ΗΨ + 328, 287, 8 

§ 53 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 491, 104, 20 

2/ΟΚ + 363, 182, 68 

§ 55 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 56 § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 348, 235, 26 

αιτ. αναφ. 13 § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Γ § αρχικό κείμενο ΟΚ + 563, 40, 13 

αιτ. σκ. Δ § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό κείμενο ΟΚ + 516, 46, 47 

αιτ. σκ. Η § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 454, 141, 16 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3/ΗΨ - 284, 312, 10 

αιτ. σκ. ΙΒ § αρχικό κείμενο ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

αιτ. σκ. ΙΖ § αρχικό κείμενο ΟΚ + 374, 175, 58 

αιτ. σκ. Κ § αρχικό κείμενο ΟΚ + 484, 72, 49 

αιτ. σκ. ΚΓ § αρχικό κείμενο χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 344, 156, 68 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: §§ 13, 16, 34 (2ο μέρος), 36, 37, 41, 45 (2ο μέρος), 50 

GUE/NGL: § 53 

ECR: §§ 8 (3ο μέρος), 36, 37, 42 (2ο μέρος), 45 (2ο μέρος), 56 (2ο μέρος), τροπολογία 1 

ALDE: §§ 12, 13, 16, 17, 22, αιτιολογικές σκέψεις Γ, Ζ, ΙΖ, Κ 

ENF: § 28 (3ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: αιτιολογικές σκέψεις Δ, ΙΖ, §§ 26, 41, 46, 52 

ALDE: § 10 

PPE: αιτιολογική αναφορά 13, αιτιολογικές σκέψεις Δ, ΙΖ, ΚΓ, §§ 9, 14, 18, 24, 26, 27, 

34, 36, 41, 44, 46, 52 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

EFDD: 

§ 36 

1ο μέρος "ζητεί από τα κράτη μέλη .... των μελών της οικογένειας" 

2ο μέρος "και να εγγυηθούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά τους 

συμβούλια·" 

 
ALDE: 

§ 1 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι ... οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών 

εξακολουθούν να υφίστανται ," 

2ο μέρος "και δη να αυξάνονται λόγω της κρίσης·" 

 
§ 14 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "της κατάστασης που αφορά τις άτυπες 

συμβάσεις και τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 43 

1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι μόνον η αποτελεσματική ...  σε άλλους τομείς" 

2ο μέρος "για παράδειγμα στον τομέα που αφορά τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην 

ΕΕ·" 

 
αιτ. σκ. ΙΒ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "γεγονός που δημιουργεί ... προβλήματα 

σε περίπτωση διαζυγίου·" και "ποιότητας" 

2ο μέρος "γεγονός που δημιουργεί ... προβλήματα σε περίπτωση διαζυγίου·" 

3ο μέρος "ποιότητας" 

 
PPE: 

§ 20 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "λόγω φύλου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 23 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ισότητα των φύλων " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 30 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "μεταξύ των φύλων·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 55 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "αποδοκιμάζει, επίσης ... κοινωνικής 

προστασίας·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR, PPE: 

§ 8 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει την ανάγκη ... προτείνει κατάλληλες λύσεις" εκτός από τις λέξεις 

"εναρμονισμένους" και "για σύγκριση σε επίπεδο ΕΕ" 

2ο μέρος "εναρμονισμένους" και "για σύγκριση σε επίπεδο ΕΕ" 

3ο μέρος "συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης ... σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·" 

 
§ 11 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και εναρμονισμένο ", "αν και εκφράζει 

τη λύπη του για τη μη δεσμευτική φύση τους" και" μέσω της νομοθεσίας, καθώς 

αυτός ο τρόπος έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός" 

2ο μέρος "και εναρμονισμένο " 

3ο μέρος "αν και εκφράζει τη λύπη του για τη μη δεσμευτική φύση τους" 

4ο μέρος: "μέσω της νομοθεσίας, καθώς αυτός ο τρόπος έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός" 

 
§ 15 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων 

...και ταυτότητας φύλου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 17 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "εκφράζει τη λύπη του ... τον 

επαναπροσδιορισμό του φύλου" και "καλεί την Επιτροπή να ... σύμφωνα με τη 

νομολογία του ΔΕΕ·" 

2ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του ... τον επαναπροσδιορισμό του φύλου·" 

3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να ... σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ··" 

 
§ 25 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη ... ζητημάτων ίσης αμοιβής·" 

2ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι ... χάσματος μεταξύ των φύλων·" 

 
§ 37 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να " 

2ο μέρος "θεσπίσει στη νέα ...μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, και να " 

3ο μέρος "θεσπίσει κυρώσεις ...  δημόσιων επιδοτήσεων·" 

 
§ 42 

1ο μέρος "τονίζει ότι είναι αναγκαίο ... οποία υποεκπροσωπούνται, " 

2ο μέρος "και μέσω της ένταξης των ζητημάτων φύλου στην εκπαίδευση και στην 

επαγγελματική κατάρτιση·" 

 
§ 56 

1ο μέρος "τονίζει ότι η ... μηχανισμούς λήψης αποφάσεων· " 

2ο μέρος "και (ε) την εξάλειψη δομών και πρακτικών που διαιωνίζουν τις διακρίσεις λόγω 

φύλου·" 

 
EFDD, ECR, ALDE, PPE: 

§ 13 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη ... την άδεια μητρότητας·" 

2ο μέρος "καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ... έγκυες εργαζόμενες, λεχώνες και θηλάζουσες· " 

3ο μέρος "καλεί το Συμβούλιο να θεσπίσει, ... συναφών μέτρων·" 

 
EFDD, PPE: 

§ 16 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη ... και άλλων μορφών αδείας·" 

2ο μέρος "πιστεύει ότι στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει επίσης να προβλέπεται ένα σύστημα 

κυρώσεων,... ώστε να παρέχονται προσβάσιμες υπηρεσίες " εκτός από τις λέξεις 

"πιστεύει ότι στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει επίσης να προβλέπεται ένα σύστημα 

κυρώσεων, αλλά"  

3ο μέρος "να προβλέπεται ένα σύστημα κυρώσεων,αλλά " 

4ο μέρος: "αλλά με βασικό στόχο την πρόληψη, ... εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ·" εκτός 

από τις λέξεις"ώστε να παρέχονται ... της οικογένειας·" 

5ο μέρος: "ώστε να παρέχονται προσβάσιμες ...της οικογένειας;" 

 
ECR, PPE, ENF: 

§ 28 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή ... πρόσβασης σε θέσεις εργασίας," 

2ο μέρος "και να εξασφαλίσουν ότι οι εργοδότες παρέχουν σε όλο το προσωπικό κατάρτιση 

σχετικά με την ισότητα και την πολυμορφία " 

3ο μέρος "και ότι οι επιχειρήσεις επιλέγουν ... επιδέχονται παρερμηνεία" 
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ALDE, PPE: 

§ 31 

1ο μέρος "επισημαίνει με ... μισθωτούς εργαζομένους·" 

2ο μέρος "ζητεί από τα κράτη μέλη να ... και στα συνταξιοδοτικά συστήματα·" 

 
§ 53 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι οι ειδικές ...μεταξύ των φύλων, " 

2ο μέρος "καταπολέμησης των διακρίσεων ... των αρχών σχετικά με την ίση μεταχείριση·" 

 
Αιτιολογική σκέψη Η 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "λόγω, μεταξύ άλλων, ... συλλογικών 

διαπραγματεύσεων," 

2ο μέρος "μεταξύ άλλων" 

3ο μέρος "λόγω" και "των πολιτικών της αγοράς εργασίας ... των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων,"  

 
EFDD, ECR: 

§ 34 

1ο μέρος "υπογραμμίζει το γεγονός ... που αντκαθιστά την "«αναδιατυπωμένη οδηγία»" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι μόνο μια ... ως βασική ευρωπαϊκή ελευθερία" 

 
EFDD, ECR, PPE: 

§ 45 

1ο μέρος "τονίζει τη σημασία της θέσπισης ... πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι η χρήση ...  επίτευξη του εν λόγω στόχου·" 

 
 


