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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 

άρθ. άρθρο 

αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Ρύθμιση με την Ελβετική Συνομοσπονδία σχετικά με τις λεπτομέρειες 

συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο *** 

Σύσταση: Roberta Metsola (A8-0345/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 505, 49, 14 

 

 

 

2. Συμφωνία ΕΕ - Κοινοπολιτείας του Δομίνικου σχετικά με την απαλλαγή από 

την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** 

Σύσταση: Mariya Gabriel (A8-0322/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 531, 60, 18 

 

 

 

3. Συμφωνία ΕΕ - Βανουάτου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση 

θεώρησης για βραχεία διαμονή *** 

Σύσταση: Mariya Gabriel (A8-0329/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 550, 61, 22 

 

 

 

4. Συμφωνία ΕΕ - Τρινιδάδ και Τομπάγκο σχετικά με την απαλλαγή από την 

υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** 

Σύσταση: Mariya Gabriel (A8-0323/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 560, 65, 24 

 

 

 

5. Συμφωνία ΕΕ - Σαμόα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση 

θεώρησης για βραχεία διαμονή *** 

Σύσταση: Mariya Gabriel (A8-0320/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 571, 64, 24 

 

 

 

6. Συμφωνία ΕΕ - Γρενάδας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση 

θεώρησης για βραχεία διαμονή *** 

Σύσταση: Mariya Gabriel (A8-0326/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 578, 66, 24 

 

 

 

7. Συμφωνία ΕΕ - Ανατολικού Τιμόρ σχετικά με την απαλλαγή από την 

υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** 

Σύσταση: Mariya Gabriel (A8-0327/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 581, 66, 23 
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8. Συμφωνία ΕΕ - Σάντα Λουσία σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση 

θεώρησης για βραχεία διαμονή *** 

Σύσταση: Mariya Gabriel (A8-0321/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 584, 66, 24 

 

 

 

9. Συμφωνία ΕΕ - Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδίνων σχετικά με την 

απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** 

Σύσταση: Mariya Gabriel (A8-0325/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 588, 66, 26 

 

 

 

10. Συμφωνία ΕΕ - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή 

από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** 

Σύσταση: Mariya Gabriel (A8-0324/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 537, 80, 59 

 

 

 

11. Mνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της 

εσωτερικής αγοράς και της Eurojust * 

Έκθεση: Kώστας Χρυσόγοος (A8-0353/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 571, 59, 56 

 

 

12. Μέθοδοι και διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των 

ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα 

αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών * 

Έκθεση: Gérard Deprez et Janusz Lewandowski (A8-0357/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 559, 85, 43 

 

 

13. Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου 

Έκθεση: Evelyn Regner (A8-0358/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  +  

 

 

14. Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου 

Έκθεση: Pavel Svoboda (A8-0356/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση απόφασης  +  
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15. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση - Αίτηση από τη Φινλανδία – EGF/2015/005 FI/Computer 

Programming 

Έκθεση: Marco Zanni (A8-0362/2015) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 597, 83, 13 

 

 

16. Εμπορικό σήμα ΕΕ ***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Cecilia Wikström (A8-0354/2015) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης 

της θέσης του 

Συμβουλίου 

1 EFDD ΟΚ - 142, 516, 36 

Θέση του Συμβουλίου Έγκριση χωρίς ψηφοφορία 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογία 1 
 

 

17. Νομοθεσίες των κρατών μελών περί σημάτων ***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Cecilia Wikström (A8-0355/2015) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης 

της θέσης του 

Συμβουλίου 

1 EFDD ΟΚ - 88, 577, 29 

Θέση του Συμβουλίου Έγκριση χωρίς ψηφοφορία 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογία 1 
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18. Σύστημα ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στα αλιεύματα του 

Βορειοανατολικού Ατλαντικού ***I 

Έκθεση: Ole Christensen (A8-0294/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση της 

Επιτροπής 

 +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 659, 28, 9 

 

 

 

19. Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I 

Έκθεση: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 14rev επιτροπή  +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 534, 128, 36 

 

 

 

20. Στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών 

εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών 

Εμιράτων και της Ευρωπόλ * 

Έκθεση: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: Σχέδιο απόφασης 

εκτέλεσης του Συμβουλίου 

ΗΨ + 491, 164, 41 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 490, 159, 44 
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21. Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση 

Έκθεση: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 1 58 GUE/NGL ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 2 13 ENF ΟΚ - 46, 617, 32 

61 S&D  +  

§ 3 55 ECR ΗΨ + 379, 307, 3 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 5 62 S&D ΟΚ - 280, 403, 10 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 6 63 S&D, ALDE ΟΚ + 351, 336, 12 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

μετά την § 6 14 ENF  -  

§ 7 47 EFDD  -  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 357, 238, 99 

μετά την § 9 81 άνω των 40 

βουλευτών 

 +  

§ 12 15 ENF  -  

μετά την § 12 16 ENF  -  

§ 14 18 ENF  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 15 56 ECR  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 19 20 ENF ΟΚ - 45, 617, 32 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 548, 121, 26 

§ 20 48 EFDD  -  

§ 21 21 ENF ΟΚ - 63, 622, 9 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 535, 143, 18 

2/ΟΚ + 578, 109, 7 

3/ΟΚ + 526, 155, 4 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 25 64 S&D ΗΨ - 324, 362, 10 

49 EFDD  -  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 28 59 GUE/NGL ΟΚ - 205, 356, 136 

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 507, 164, 25 

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 45 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 47 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 48 26 ENF  -  

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 52 27 ENF  -  

§ 53 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 56 29 ENF  -  

§ 57 76 ALDE  +  

§ 58 68 Verts/ALE  -  

μετά την § 59 69 Verts/ALE ΗΨ + 408, 271, 20 

μετά την § 60 30 ENF  -  

§ 65 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 69 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 72 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 74 50 EFDD  -  

§ 77 77 EFDD  -  

70 Verts/ALE  -  

33 ENF  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 401, 285, 11 

§ 80 51 EFDD  -  

§ 83 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3 +  

§ 86 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 87 34 ENF  -  

§ 89 65 S&D, ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

ΟΚ + 359, 335, 5 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

μετά την § 90 35 ENF  -  

§ 96 52Δ EFDD  -  

§ 98 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 107 71 Verts/ALE ΗΨ + 356, 331, 8 

§ 108 53 EFDD ΟΚ - 88, 600, 8 

§ 109 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 111 38 ENF  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 112 39 ENF ΟΚ - 107, 585, 6 

72 Verts/ALE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 122 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 128 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 130 42 ENF  -  

§ 133 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 134 60 GUE/NGL ΗΨ - 146, 411, 136 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 597, 67, 34 

2/ΟΚ + 365, 300, 28 

§ 135 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 136 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 137 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 138 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 139 73 Verts/ALE ΟΚ - 278, 392, 27 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 382, 270, 44 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 140 78Δ EFDD ΟΚ + 308, 306, 76 

§ 141 79Δ EFDD ΟΚ - 268, 391, 35 

74 Verts/ALE ΟΚ - 279, 378, 36 

§ 142 80Δ EFDD ΟΚ - 238, 399, 57 

75 Verts/ALE ΟΚ - 261, 392, 37 

§ 143 54 EFDD  -  

§ 147 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

υπότιτλος 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 150 66 S&D  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 163 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4/ΗΨ + 388, 295, 9 

5 +  

§ 166 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 172 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 174 57 ECR  -  

§ 175 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την αιτ. αναφ. 40 67 Verts/ALE  +  

αιτ. σκ. Δ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 367, 321, 5 

αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

αιτ. σκ. Η 45 EFDD  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Θ 2 ENF  -  

αιτ. σκ. Ι 3 ENF  -  

αιτ. σκ. ΙΒ 46 EFDD  -  

4 ENF  -  

αιτ. σκ. ΙΖ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 398, 109, 187 

αιτ. σκ. ΙΗ 7 ENF  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. ΚΓ 9 ENF  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΚΔ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΚΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΛΑ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΛΕ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 316, 328, 47 

αιτ.σκ. ΛΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΛΘ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Μ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΜΑ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΜΓ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 403, 177, 117 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογίες 13, 21, 39, αιτιολογική σκέψη ΙΖ (2ο μέρος) 

Verts/ALE: τροπολογίες 20, 62, 73, 74, 75, 78, 80, §§ 19, 134 

S&D: τροπολογίες 53, 62, 63, 65 

GUE/NGL: §§ 21, 32, τροπολογία 59 

EFDD: τροπολογίες 78, 79, 80 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ENF: αιτιολογικές σκέψεις ΚΣΤ, ΛΣΤ, ΛΗ, ΛΘ, Μ, ΜΒ, §§ 3, 6, 17, 44, 45, 51, 69, 98, 

109, 136, 137, 138 

ALDE: §§ 122, 139 

PPE: αιτιολογική σκέψη Δ, § 8 

Verts/ALE: § 32 

ECR: §§ 14, 111, 135 

S&D: αιτιολογική σκέψη ΜΓ, §§ 136, 137, 139 

GUE/NGL: §§ 17, 23, 47, 139, αιτιολογικές σκέψεις Η, ΙΖ, ΙΗ, ΚΓ, ΛΣΤ 

EFDD: αιτιολογική σκέψη ΜΓ, §§ 136, 138 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ENF: 

αιτιολογική σκέψη Ε 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για την ανάπτυξη της Ενεργειακής Ένωσης και 

την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 πρέπει να 

λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας και να 

επικεντρώνονται σε συνέργειες και στην περαιτέρω ενοποίηση της αγοράς η οποία 

θα συμβάλει στη μείωση του συνολικού κόστους και στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία 

στήριξη των πολιτών και της βιομηχανίας" εκτός από τις λέξεις "και την επίτευξη 

των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια" και "και στην περαιτέρω ενοποίηση της 

αγοράς" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

3ο μέρος ”λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, όλες οι απαραίτητες εκτιμήσεις των 

επιπτώσεων πρέπει να συνυπολογίζουν πλήρως το υφιστάμενο και μελλοντικό 

αφανές και μη ανακτήσιμο κόστος που απορρέει από μια επιχείρηση στο πλαίσιο 

μιας συνήθους ενεργειακής πολιτικής” 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΖ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές ενέργειας 

από τη Ρωσία" 

2ο μέρος "η οποία έχει αποδειχθεί αναξιόπιστος εταίρος και χρησιμοποιεί τον ενεργειακό 

εφοδιασμό ως πολιτικό όπλο" 

 
αιτιολογική σκέψη ΛΑ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ στον τομέα των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, πολλές από τις οποίες είναι ΜΜΕ, απασχολούν 1,2 εκατομμύρια 

ανθρώπους στην Ευρώπη και κατέχουν μερίδιο 40% του παγκόσμιου συνόλου των 

ευρεσιτεχνιών για τις τεχνολογίες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

αναδεικνύοντας την ΕΕ σε παγκόσμια ηγέτιδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηγετική 

θέση πρέπει να διατηρηθεί μελλοντικά" 

2ο μέρος "με μια συνεκτική στρατηγική της ΕΕ για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές" 

 
§ 5 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με 

την ουσιαστική αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως επίσης μια 

πανενωσιακή αγορά άνθρακα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 18 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "να δημιουργήσει μια ομάδα υψηλού επιπέδου ..., 

με σκοπό" και "και της σχέσης μεταξύ ενέργειας και ανθρώπινων δικαιωμάτων·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 23 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "υποδείγματα συμβάσεων και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 24 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "και να κοινοποιούνται σε τακτική βάση στις 

αρμόδιες αρχές προκειμένου να συλλέγονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από τις ίδιες τις αρμόδιες αρχές όσο και από τις 

επιχειρήσεις στο πλαίσιο μελλοντικών διαπραγματεύσεων, με παράλληλη 

προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ευαίσθητων πληροφοριών·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 53 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει τη σημασία του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας, όπως προτείνεται 

στην τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει σε ποιον βαθμό οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 

επιβάλλουν τους όρους που περιγράφονται στις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής για 

την πιστοποίηση των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς" 

 
§ 65 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "στο επίπεδο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της 

ΕΕ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 72 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια δομή μακροπεριφερειακής διακυβέρνησης για 

συνεργασία στην αγορά όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια 

αναλαμβάνουν επίσης έναν ρόλο·" 

2ο μέρος "σημειώνει ότι αυτή η περιφερειακή διακυβέρνηση θα πρέπει να στηρίζεται σε 

περιφερειακές και γεωγραφικές οντότητες και οντότητες της αγοράς προκειμένου να 

επιτευχθεί η υψηλότερη μεγιστοποίηση του κόστους, και συγκεκριμένα: i) στο 

σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής (ΒΕΜΙΡ)· ii) 

σε πρωτοβουλίες συντονισμού της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης· iii) σε διευρυμένο 

Πενταμερές Φόρουμ· iv) στην πρωτοβουλία υπεράκτιου δικτύου της Βόρειας 

Θάλασσας·" 

3ο μέρος "τονίζει ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του ACER" 

 
§ 83 

1ο μέρος "τονίζει ότι πρέπει να αναδειχθούν οι βέλτιστες τοπικές πρακτικές και να ευνοηθεί η 

διάδοσή τους στην Ένωση, να συντονιστούν καλύτερα οι τοπικές πρωτοβουλίες με 

τις ευρωπαϊκές πολιτικές και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τοπικής αποδοχής 

των ενεργειακών έργων" εκτός από τις λέξεις "με τις ευρωπαϊκές πολιτικές" 

2ο μέρος "με τις ευρωπαϊκές πολιτικές" 

3ο μέρος "προτείνει να δημιουργηθεί ένα «ευρωπαϊκό φόρουμ περιοχών»" 
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§ 89 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "υπενθυμίζει τα σχετικά ψηφίσματα του 

Κοινοβουλίου· αναγνωρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να λάβει υπόψη τον στόχο 

του 30% κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση·" και 

"υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 

διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της ΕΕ για 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με οικονομικά αποδοτικό τρόπο· 

επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τη δέσμευσή της όσον αφορά τον 

άνευ όρων στόχο της για μείωση των εκπομπών κατά 40% τουλάχιστον μέχρι το 

2030·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 128 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "σστόχοι της ΕΕ για τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου, τους πόρους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή 

απόδοση," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 147 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ενιαία," και "η οποία το 2012 έπληττε 

έναν στους τέσσερις πολίτες της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση 

σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη, η οποία να συνοδεύεται από 

σχέδιο δράσης για την καταπολέμησή της και να περιλαμβάνει ορισμό και δείκτες 

για την ενεργειακή φτώχεια·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Υπότιτλος 6 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "χωρίς ανθρακούχες εκπομπές" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 150 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "όσο και για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου", "ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τα πρότυπα για τις 

εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά, για την περίοδο μετά το 

2020" και "στην ηλεκτροκίνηση με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 172 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "ιδίως όσον αφορά εκείνες που συμβάλλουν στην 

παγκόσμια μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την επίτευξη των στόχων 

της ΕΕ για το 2030·", "για το κλίμα" και "και το περιβάλλον" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 175 

1ο μέρος "υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν 6.000 ευρωπαϊκές πόλεις να καταλάβουν 

ηγετική θέση στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης κυρίως μέσω του Συμφώνου 

των Δημάρχων·" 

2ο μέρος "παροτρύνει την Επιτροπή να κινητοποιήσει πλήρως το δίκτυό της, καθώς και 

λοιπές πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες», και 

«Ενεργειακές πόλεις» και να τους παράσχει τους οικονομικούς πόρους και το 

ανθρώπινο δυναμικό για την περαιτέρω ανάπτυξή τους· θεωρεί ότι στα 

συμβαλλόμενα μέρη του Συμφώνου των Δημάρχων θα πρέπει να δίνεται πρόσβαση 

κατά προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση" 

 
ALDE: 

αιτιολογική σκέψη ΛΕ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά λιανικής της ΕΕ δεν λειτουργεί σωστά, δεδομένου 

ότι σε πολλά κράτη μέλη οι καταναλωτές έχουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες 

επιλογής μεταξύ προμηθευτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα 

συγκεντρώσεων στην αγορά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την πολιτική 

ανταγωνισμού της ΕΕ, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να αλλάζουν 

προμηθευτή, εντείνοντας έτσι τον ανταγωνισμό και συμπιέζοντας τις τιμές· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή στον κίνδυνο, οι λιγότερο 

ενημερωμένοι πολίτες που είναι λιγότερο πιθανό να συγκρίνουν και να αλλάζουν 

προμηθευτές, να μένουν εγκλωβισμένοι σε μη ανταγωνιστικά και παρωχημένα 

τιμολόγια" 

2ο μέρος "πριμοδοτώντας έτσι ακούσια τους πλέον συνειδητούς και ενημερωμένους 

καταναλωτές" 

 
Verts/ALE: 

§ 137 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "ή ακόμη και την εκμηδένιση " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
S&D: 

τροπολογία 58 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "τον δημόσιο έλεγχο" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 112 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "τεχνολογικά ουδέτερες" "πολιτικές" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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GUE/NGL: 

§ 15 

1ο μέρος "θεωρεί ότι η Ενεργειακή Ένωση συνεπάγεται τη λήψη ενιαίας θέσης στις 

διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση της καταλληλότητας και της δυνητικής 

διάρθρωσης ενός εθελοντικού μηχανισμού συλλογικών προμηθειών και του 

αντίκτυπου του μηχανισμού αυτού στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού 

αερίου και στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, καθώς και της συμβολής του στη 

διασφάλιση του εφοδιασμού με αέριο· επισημαίνει ότι η πληθώρα μοντέλων των 

μηχανισμών συλλογικών προμηθειών ωθεί σε περαιτέρω προσπάθειες για τον 

προσδιορισμό του βέλτιστου αγορακεντρικού μοντέλου για τις περιφέρειες της ΕΕ 

και τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και για τους όρους υπό τους οποίους θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί ένας εθελοντικός μηχανισμός συλλογικών προμηθειών· 

θεωρεί ότι ο συντονισμός των θέσεων και η συλλογική προμήθεια φυσικού αερίου 

θα πρέπει να ξεκινούν σε περιφερειακό επίπεδο" 

3ο μέρος "συνιστά στο μεταξύ να στηρίξουν η Επιτροπή και η Γραμματεία της Ενεργειακής 

Κοινότητας τα κράτη μέλη και τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας 

που επιθυμούν να διαπραγματευτούν τις ενεργειακές συμβάσεις σε εθελοντική βάση 

σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την εσωτερική αγορά και με τους 

κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και να 

μεριμνήσουν για την προστασία των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών· 

υπογραμμίζει ότι οι ενεργειακές συμβάσεις πρέπει να βασίζονται στις τιμές της 

αγοράς και στον ανταγωνισμό" 

 
§ 21 

1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στις συμφωνίες που αφορούν 

ενεργειακά θέματα, που θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης του ρόλου 

της Επιτροπής στις ενεργειακές διαπραγματεύσεις μεταξύ ενός ή περισσοτέρων 

κρατών μελών και τρίτων χωρών, ιδίως με τη θέσπιση απαίτησης για συμμετοχή της 

Επιτροπής ως παρατηρήτριας σε όλες τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 

ενισχυθεί η θέση των επιμέρους κρατών μελών έναντι προμηθευτών τρίτων χωρών 

που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και να μετριαστούν έτσι οι κίνδυνοι 

κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από έναν προμηθευτή· σημειώνει, επιπλέον, ότι η 

Επιτροπή θα πρέπει να διεξάγει εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις, 

με πλήρη τήρηση του εμπορικού απορρήτου, και να καταρτίσει έναν θετικό και έναν 

αρνητικό κατάλογο ρητρών, όπως ρητρών απαγόρευσης εξαγωγών, ρητρών 

προορισμού και ρητρών πάγιας υποχρέωσης, ρητρών αναπροσαρμογής των τιμών 

του φυσικού αερίου βάσει της αξίας του πετρελαίου ή ρητρών που απαγορεύουν σε 

τρίτα μέρη να εξαρτούν την προμήθεια ενέργειας από την απόκτηση προτιμησιακής 

πρόσβασης στην υποδομή μεταφοράς ενέργειας της ΕΕ·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 στοιχείο α) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010, κατά τη σύναψη νέων διακυβερνητικών 

συμφωνιών με τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη των 

υποδομών και των προμηθειών αερίου, τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν 

την Επιτροπή ώστε να καταστήσουν εφικτή την αξιολόγηση της ασφάλειας του 

εφοδιασμού σε επίπεδο Ένωσης·" 

3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην αναθεώρηση του κανονισμού για την 

ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο αυστηρές διατάξεις σχετικά με εκ των προτέρων 

αξιολογήσεις στις εμπορικές συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου" 
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EFDD: 

§ 166 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "και πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 28 

1ο μέρος "θεωρεί ότι η Ένωση μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή της ασφάλεια και να 

μειώσει την εξάρτησή της από συγκεκριμένους προμηθευτές και καύσιμα 

αυξάνοντας την ενεργειακή της απόδοση και μεγιστοποιώντας τη χρήση των 

εγχώριων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για την ενεργειακή 

ασφάλεια, το περιβάλλον και το κλίμα καθώς και με τη νομοθεσία για την υγεία και 

την ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους κρατών μελών 

σε σχέση με τα ενεργειακά τους μίγματα, αποφεύγοντας την περιττή 

γραφειοκρατική επιβάρυνση και τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας·" 

2ο μέρος "τονίζει ότι κανένα καύσιμο ή τεχνολογία που συμβάλλει στους στόχους της 

ενεργειακής ασφάλειας και του κλίματος δεν πρέπει κατ’ αρχήν να υφίσταται 

διακρίσεις" 

 
ECR, S&D: 

§ 29 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, για την προσέλκυση επενδύσεων σε έργα 

βασικής ενεργειακής υποδομής, έρευνα και καινοτομία στον τομέα της ενεργειακής 

απόδοσης, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ανάπτυξη της εγχώριας 

ικανότητας της Ευρώπης με σκοπό την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την 

ενέργεια για το 2030, βάσει μιας προσέγγισης κόστους οφέλους" 

2ο μέρος "που είναι τεχνολογικά ουδέτερη" 

3ο μέρος "και δίνει προτεραιότητα στην εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους·" 

 
ALDE, S&D: 

§ 77 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ορυκτά καύσιμα εξοπλισμένους με τεχνολογία δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, 

νέους πυρηνικούς σταθμούς (στα κράτη μέλη που το επιθυμούν) ως καίριας 

σημασίας πηγή ενέργειας βασικού φορτίου χαμηλών εκπομπών άνθρακα," 

2ο μέρος "σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα εξοπλισμένους με 

τεχνολογία δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα," 

3ο μέρος "νέους πυρηνικούς σταθμούς (στα κράτη μέλη που το επιθυμούν) ως καίριας 

σημασίας πηγή ενέργειας βασικού φορτίου χαμηλών εκπομπών άνθρακα," 

 
PPE, ENF: 

§ 86 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "η ενθάρρυνση και προώθηση καθεστώτων μαζικής 

αλλαγής προμηθευτή, η απαίτηση να περιλαμβάνουν οι λογαριασμοί ενέργειας 

συγκρίσεις με τους ανταγωνιστές βάσει των προηγούμενων προτύπων 

κατανάλωσης, η απαίτηση να τοποθετούν οι προμηθευτές αυτόματα τους πελάτες 

τους στο πιο προνομιακό διαθέσιμο τιμολόγιο και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές εκτός από "η απαίτηση να περιλαμβάνουν οι λογαριασμοί ενέργειας 

συγκρίσεις με τους ανταγωνιστές βάσει των προηγούμενων προτύπων 

κατανάλωσης" 

3ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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Verts/ALE, EFDD: 

§ 133 

1ο μέρος "αναγνωρίζει ότι οι ευρωπαϊκές τεχνολογίες για την ενέργεια και την απόδοση, όπως 

η συμπαραγωγή, θα μπορούσαν να συμβάλουν καθοριστικά στην ενεργειακή 

ασφάλεια της ΕΕ και στην επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου·" 

2ο μέρος "θεωρεί, εν προκειμένω, ότι η Ενεργειακή Ένωση πρέπει να αντανακλά το δικαίωμα 

των κρατών μελών για αξιοποίηση όλων των ασφαλών και βιώσιμων πηγών 

ενέργειας χαμηλών εκπομπών που διαθέτουν·" εκτός από τις λέξεις "χαμηλών 

εκπομπών" 

3ο μέρος "χαμηλών εκπομπών" 

 
PPE, ECR: 

§ 134 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "αναγνωρίζει, ακόμη, ότι το γεγονός ότι τα μη 

συμβατικά καύσιμα προσφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για την κάλυψη της 

μελλοντικής ζήτησης ενέργειας της ΕΕ, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος επένδυσης 

και εκμετάλλευσης, καθιστά αμφίβολη τη βιωσιμότητα της τεχνολογίας της 

υδραυλικής ρωγμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ENF, Verts/ALE, EFDD: 

§ 163 

1ο μέρος "τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να διερευνηθούν όλες οι χρηματοδοτικές 

δυνατότητες της ΕΕ για την προώθηση ασφαλών και βιώσιμων ενεργειακών 

τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ενεργειακή απόδοσης, ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, έξυπνων δικτύων, αποκεντρωμένης παραγωγής, ευέλικτης 

παραγωγής, αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτροκίνησης του 

συστήματος μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις ερευνητικές της 

προσπάθειες και την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών προκειμένου να εκπληρώσει 

τους στόχους της για το 2020, το 2030 και πιο μακροπρόθεσμα, να βελτιώσει την 

ενεργειακή της ασφάλεια και να διευκολύνει την οικονομική ανάκαμψη· αναμένει 

ότι η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζοντας 

2020» θα αντανακλά αυτές τις προτεραιότητες· υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή 

πρόκληση του «Ορίζοντας 2020» έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη της μετάβασης 

σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα με κύριες 

προτεραιότητες την ενεργειακή απόδοση, τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα και τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες" 

2ο μέρος "με χαμηλές εκπομπές άνθρακα" 

3ο μέρος "τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα" 

4ο μέρος το υπόλοιπο εκτός από τις λέξεις "πρόκειται να δαπανάται σε τομείς μη ορυκτών 

καυσίμων, στο πλαίσιο του οποίου τουλάχιστον το 15% του συνολικού 

προϋπολογισμού της ενεργειακής πρόκλησης" 

5ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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ENF, GUE/NGL: 

αιτιολογική σκέψη ΚΔ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ήδη δυνατή η εκ των υστέρων αξιολόγηση και 

επαλήθευση της συμμόρφωσης όλων των συμφωνιών ενέργειας με τη νομοθεσία της 

ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω των κανονισμών για τον ανταγωνισμό και την ενέργεια·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπαρκείς εκ των προτέρων έλεγχοι της συμμόρφωσης 

σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο οδηγούν σε σημαντικές στρεβλώσεις της αγοράς· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει αυτές τις αδυναμίες και έχει 

δεσμευτεί να ενισχύσει τις διατάξεις για εκ των υστέρων αξιολογήσεις των 

εμπορικών συμβάσεων προμήθειας αερίου" 
 

Διάφορα 

Οι τροπολογίες 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44 

αποσύρθηκαν. 
 

 

22. Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 

2020 

Έκθεση: Peter Eriksson (A8-0330/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 1 3 άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ - 313, 343, 34 

4 άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ - 252, 406, 36 

5 άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ - 247, 392, 41 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΟΚ + 572, 90, 30 

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 34 1 εισηγητής  +  

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 630, 45, 20 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογίες 3, 4, 5 

ENF: § 31 (3ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ENF: §§ 12, 23 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ENF: 

§ 2 

1ο μέρος "αναγνωρίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ... και νέος σχεδιασμός της 

αγοράς·" εκτός από τις λέξεις "οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,", "βιώσιμο", "που 

οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας", "βιώσιμο" και "νέος σχεδιασμός της αγοράς" 

2ο μέρος "οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,", "βιώσιμο", "που οδηγεί σε εξοικονόμηση 

ενέργειας", "βιώσιμο" και "νέος σχεδιασμός της αγοράς" 

3ο μέρος το υπόλοιπο εκτός από τις λέξεις "η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος", "μείζονα 

" και "της Ενεργειακής Ένωσης" 

4ο μέρος: οι λέξεις αυτές 

 
§ 3 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "θα συμβάλει στην επίτευξη των 

κλιματικών στόχων μας", "συντονισμένης " και "με παράλληλο σεβασμό των 

μακροπρόθεσμων κλιματικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ·" 

2ο μέρος "θα συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων μας" και "με παράλληλο 

σεβασμό των μακροπρόθεσμων κλιματικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ·" 

3ο μέρος "συντονισμένης " 

 
§ 14 

1ο μέρος "τονίζει ότι τα οφέλη της αύξησης του επιπέδου διασύνδεσης είναι αδύνατο να 

επιτευχθούν χωρίς υψηλό επίπεδο σύζευξης της αγοράς και των διαχειριστών 

συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ)·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 

αποτρέψει την πραγματοποίηση της διασύνδεσης σε επίπεδο ομάδας κρατών μελών 

και να προωθήσει τη διασύνδεση σε επίπεδο ΕΕ, στην οποία θα περιλαμβάνονται 

όλα τα κράτη μέλη και οι γειτονικές χώρες, ιδίως οι χώρες που συμμετέχουν στην 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας" 

 
§ 18 

1ο μέρος "καλεί την Ευρωπαϊκή να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με 

την υλοποίηση των ΕΚΕ και την πορεία επίτευξης του στόχου του 10 %," 

2ο μέρος "στο πλαίσιο του ετήσιου απολογισμού που προβλέπει το στρατηγικό πλαίσιο για 

την ενεργειακή ένωση" 

 
§ 22 

1ο μέρος "τονίζει ότι η εφαρμογή της προσέγγισης «ενιαίου σημείου επαφής» συμβάλλει στη 

συντόμευση της διαδικασίας αδειοδότησης· υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός ΔΕΔ-Ε 

απαιτεί από κάθε κράτος μέλος να ορίσει μια Εθνική Αρμόδια Αρχή που θα είναι 

υπεύθυνη για τη διευκόλυνση, τη συντόμευση και τον συντονισμό της διαδικασίας 

αδειοδότησης σε εθνικό επίπεδο· " 

2ο μέρος "χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό, την αξιολόγηση της προσέγγισης «ενιαίου σημείου 

επαφής» που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή το 2017 και ενθαρρύνει την Επιτροπή 

στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει το δυναμικό της ενός και μόνου «ενιαίου σημείου 

επαφής» σε επίπεδο ΕΕ" 
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§ 24 

1ο μέρος "τονίζει τη σημασία της ειδικής στελέχωσης των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 

ενέργειας, με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση και ανεξαρτησία·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο, το αργότερο 

μέχρι τα τέλη του 2016, για τις διαθέσιμες πηγές και τον βαθμό ανεξαρτησίας που 

έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής από όλες τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας, 

καθώς και σε προσδιορισμό των συστάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης" 

 
§ 25 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τον 

υπολογισμό των διασυνοριακών δυνατοτήτων που διατίθενται στην αγορά και τη 

συχνότητα, το μέγεθος και τους λόγους της περικοπής των διασυνδέσεων· στο 

πλαίσιο αυτό, εκφράζει τις αμφιβολίες του όσον αφορά την επάρκεια της 

αντιμετώπισης των περισσοτέρων από τις σημαντικές περικοπές·" 

2ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στον ACER τις κατάλληλες αρμοδιότητες και 

εξουσίες για να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με κάθε 

διασυνοριακή ικανότητα μεταφοράς ώστε να καταστεί δυνατή η από μέρους του 

ACER αποτελεσματική εκπλήρωση των υποχρεώσεων παρακολούθησης· ζητεί οι εν 

λόγω πληροφορίες να παρέχονται στον ACER μαζί με τις απαραίτητες συναφείς 

πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του εθνικού δικτύου· 

χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό την ταχεία ολοκλήρωση των κωδίκων δικτύου για την 

ηλεκτρική ενέργεια· σημειώνει τις προθέσεις της Επιτροπής για επέκταση της 

εντολής, των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του ACER, καθώς και τους 

προβληματισμούς της σχετικά με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις, όπως παρουσιάζονται 

στην πρόσφατη ανακοίνωσή της με τίτλο «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές 

ενέργειας»· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο 

αυτό, με στόχο την προώθηση της υλοποίησης μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας· σημειώνει ότι οι νέες ευθύνες που ανατίθενται στον ACER θα πρέπει να 

συνοδεύονται από τους κατάλληλους πόρους" 

 
§ 31 

1ο μέρος "τονίζει ότι η Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΚΝΑΕ) διαθέτει τεράστιο - 

και σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο - δυναμικό όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας" 

2ο μέρος το υπόλοιπο εκτός από τις λέξεις "και την Τουρκία" 

3ο μέρος "και την Τουρκία" 

 
§ 33 

1ο μέρος "συνιστά στην Επιτροπή να αξιολογεί προσεκτικά τις προοπτικές των νέων 

διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου και τις αγορές της 

Νότιας Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής, με σκοπό να αυξήσει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού" 

2ο μέρος "και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στις δύο περιοχές·" 

 
§ 37 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τονίζει την ανάγκη να οριστεί ένας 

μελλοντικός στόχος διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τους 

μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους της ΕΕ, καθώς και το βιώσιμο ενεργειακό 

σύστημα που αναζητά η ΕΕ·", " λαμβάνοντας υπόψη" και "τους μακροπρόθεσμους 

κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της ΕΕ·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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GUE/NGL: 

§ 12 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "στο πλαίσιο της τρίτης ενεργειακής 

δέσμης" και "θεματοφύλακα ενός αδεσμοποίητου και προσιτού στην αγορά " 

2ο μέρος "στο πλαίσιο της τρίτης ενεργειακής δέσμης" 

3ο μέρος "θεματοφύλακα ενός αδεσμοποίητου και προσιτού στην αγορά " 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ 8 

1ο μέρος "τονίζει ότι η σταδιακή κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμών ενέργειας για τους 

καταναλωτές πρέπει να λάβει υπόψη το πραγματικό επίπεδο του ανταγωνισμού της 

αγοράς·" 

2ο μέρος υπόλοιπο εκτός από τις λέξεις "η στρατηγική της ενεργειακής ένωσης " 

3ο μέρος "η στρατηγική της ενεργειακής ένωσης " 

 

 
PPE, S&D: 

§ 9 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και δεν έχει τεκμηριωθεί με βάση 

επιστημονικά στοιχεία" και "υπενθυμίζει ότι ο στόχος του 10% διατυπώθηκε για 

πρώτη φορά το 2002 ... η διαθεσιμότητα των υφιστάμενων υποδομών διασύνδεσης ή 

της υφιστάμενης εθνικής υποδομής μεταξύ των διασυνδέσεων·", "πιστεύει, ως εκ 

τούτου, ότι ένας ενιαίος στόχος διασύνδεσης με βάση την εγκατεστημένη 

δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι αφεαυτού κατάλληλος για 

όλα τα κράτη μέλη" και "μεσοπρόθεσμη" και "σίγουρα" 

2ο μέρος "και δεν έχει τεκμηριωθεί με βάση επιστημονικά στοιχεία" 

3ο μέρος "υπενθυμίζει ότι ο στόχος του 10% διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 2002 ... η 

διαθεσιμότητα των υφιστάμενων υποδομών διασύνδεσης ή της υφιστάμενης εθνικής 

υποδομής μεταξύ των διασυνδέσεων·" 

4ο μέρος: "πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι ένας ενιαίος στόχος διασύνδεσης με βάση την 

εγκατεστημένη δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι αφεαυτού 

κατάλληλος για όλα τα κράτη μέλη" 

5ο μέρος: "μεσοπρόθεσμη" και "σίγουρα" 
 

 

Διάφορα 

Η τροπολογία 2 κρίθηκε μη παραδεκτή. 
 

 

23. Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress 

Έκθεση: Sven Schulze (A8-0331/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 502, 153, 34 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 2 PPE, S&D  +  

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 532, 132, 28 

2 +  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 655, 33, 4 

2/ΟΚ + 528, 118, 34 

3/ΟΚ + 380, 290, 8 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 556, 129, 6 

2/ΟΚ + 365, 305, 8 

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 154, 526, 11 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 45 3 PPE, S&D  +  

μετά την αιτ. αναφ. 7 1 PPE, S&D  +  

αιτ. σκ. Δ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΕ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

αιτ. σκ. ΚΔ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

αιτ. σκ. ΚΓ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 607, 68, 16 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 4 (2ο μέρος), 23 (1ο μέρος), 27, 28 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 33, αιτιολογική σκέψη Δ, E 

PPE: § 36, αιτιολογικές σκέψεις ΙΕ, ΚΔ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 4 

1ο μέρος "υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ο Μηχανισμός, ειδικά σε καιρούς κρίσης, ο 

ρόλος του οποίου είναι να καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για 

τους ανέργους και όσους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση· " 

2ο μέρος "τονίζει ότι, δεδομένης ειδικότερα της σημερινής κρίσης μετανάστευσης και 

ασύλου, η μικροχρηματοδότηση μπορεί να λειτουργήσει ως θεμελιώδης στήριξη για 

πρόσφυγες και μετανάστες που εισέρχονται στην αγορά εργασίας της ΕΕ" 
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§ 23 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον 

αφορά την πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση και να επιδιώξει ισότιμη αναλογία 

μεταξύ ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών στο μέλλον·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους ενδιάμεσους φορείς 

να εφαρμόσουν συγκεκριμένες στρατηγικές που θα στοχεύουν στις γυναίκες και θα 

αποσκοπούν στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών, μεταξύ 

άλλων, μέσω της συνεργασίας με αρμόδιες ενώσεις και οργανώσεις του τομέα" 

 
§ 24 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "γυναίκες" και "που θα απευθύνονται 

ειδικά στις γυναίκες, με στόχο την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των δύο 

φύλων όσον αφορά την πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 25 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "για τις γυναίκες" και "γυναικών " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 26 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η 

επιδιωκόμενη αναλογία μεταξύ γυναικών και ανδρών επιχειρηματιών·" και 

"ωστόσο" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
PPE: 

§ 28 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 34 

1ο μέρος "χαιρετίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ανάπτυξης ικανοτήτων των 

ενδιάμεσων φορέων μικροχρηματοδοτήσεων που υπάρχει στο πλαίσιο του EaSI και 

της παροχής τεχνικής υποστήριξης σε αυτούς τους φορείς, με σκοπό να βελτιωθούν 

ο επαγγελματισμός τους, η παροχή υπηρεσιών και η συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων, ώστε να καταστεί δυνατή η βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τον 

Μηχανισμό" 

2ο μέρος "προτείνει, για τον λόγο αυτό, τη δημιουργία ενός ιστότοπου όπου θα υπάρχει η 

δυνατότητα παρουσίασης σχεδίων και άντλησης σχετικών με αυτά πληροφοριών, 

καθώς και μιας κοινοτικής βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει πληροφορίες 

σχετικά με τις πιστώσεις και ενδεχομένως τη δυνατότητα καταγγελίας πιθανών 

εμποδίων (μεταξύ άλλων και προπαντός γραφειοκρατικού χαρακτήρα)" 

 
αιτιολογική σκέψη ΚΓ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο αυτό δεν είναι ακόμη αρκετά γνωστό στους 

δυνητικούς δικαιούχους," 

2ο μέρος "όπως καταδεικνύει ο όγκος των χορηγειθησών μικροπιστώσεων, ο οποίος 

υπολείπεται του επιδιωκόμενου στόχου·" 

 
PPE, ECR: 

§ 27 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "οι μετανάστες" και "οι πρόσφυγες" 

2ο μέρος "οι μετανάστες" 

3ο μέρος "οι πρόσφυγες" 
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24. Μια νέα ΚΑΠ: διάρθρωση τεχνικών μέτρων και πολυετών σχεδίων 

Έκθεση: Gabriel Mato (A8-0328/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 613, 20, 55 

2/ΟΚ - 303, 326, 60 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - 304, 360, 24 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 402, 258, 20 

αιτ. σκ. Β § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΗ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΘ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

αιτ. σκ. Κ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 403, 243, 36 

αιτ. σκ. ΚΑ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΚΒ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

αιτ. σκ. ΚΕ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΚΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΚΖ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΛΑ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΛΓ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΛΣΤ 1 εισηγητής  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 571, 6, 65 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§19, 21 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: § 20, αιτιολογική σκέψη Ζ 

ECR: §§ 20, 28, 34 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

§ 25 

1ο μέρος "υποστηρίζει ότι ο στόχος της διατήρησης που επιδιώκεται με τη νομοθεσία για τα 

τεχνικά μέτρα μπορεί να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά με ενέργειες που θα 

αποβλέπουν στη βελτίωση της διαχείρισης της προσφοράς και της ζήτησης " 

2ο μέρος "με τη συνδρομή οργανώσεων παραγωγών·" 

 
ECR: 

§ 19 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 21 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "όλα" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
αιτ. σκ. ΙΘ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση τεχνικών μέτρων σε περιφερειακή βάση πρέπει 

να ακολουθήσει το πρότυπο που συμφωνήθηκε από τους συννομοθέτες στο πλαίσιο 

της νέας ΚΑλΠ," 

2ο μέρος "συγκεκριμένα την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή με 

βάση τις κοινές συστάσεις των ενδιαφερόμενων κρατών μελών που 

ανταποκρίνονται στα πρότυπα και στους στόχους που αποφασίστηκαν από τους 

συννομοθέτες, ή, εάν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν υποβάλλουν κοινή σύσταση 

εντός της ορισθείσας προθεσμίας, με πρωτοβουλία της Επιτροπής· λαμβάνοντας 

ωστόσο υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αντιταχθεί σε οιαδήποτε 

κατ' εξουσιοδότηση πράξη βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας" 

 
αιτ. σκ. ΚΖ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ εισήγαγε απαιτήσεις 

εκφόρτωσης" 

2ο μέρος "και προέβλεψε ευελιξία, εξαιρέσεις και χρηματοδοτική στήριξη στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)" 

 
PPE: 

αιτ. σκ. ΚΒ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "όπως τα παρασυρόμενα δίχτυα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 


