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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. Σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, τις εξουσίες, τον αριθμό των μελών και τη διάρκεια της 

θητείας της 

Πρόταση απόφασης : B8-1424/2015 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόφασης B8-1424/2015  

(Διάσκεψη των προέδρων) 

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 354, 229, 35 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τελική ψηφοφορία 
 

 

2. Πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, 
B8-1407/2015, B8-1408/2015 

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 κοινού ψηφίσματος RC-B8-1402/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALLE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 566, 11, 46 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1402/2015  EFDD  ↓  

B8-1403/2015  ECR  ↓  

B8-1404/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1405/2015  ALDE  ↓  

B8-1406/2015  PPE  ↓  

B8-1407/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1408/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 5 
 

Διάφορα 

Η Barbara Spinelli (ομάδα GUE/NGL) συνυπέγραψε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-

1402/2015. 
 

 

3. Κατάσταση στις Μαλδίβες 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, 
B8-1419/2015, B8-1421/2015 

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 κοινού ψηφίσματος RC-B8-1409/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 548, 21, 56 

μετά την αιτ. σκ. ΙΒ 1 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 563, 31, 32 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1409/2015  EFDD  ↓  

B8-1410/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1411/2015  ALDE  ↓  

B8-1414/2015  ECR  ↓  

B8-1417/2015  PPE  ↓  

B8-1419/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1421/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: § 11 

PPE: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 11 
 

Διάφορα 

Η Barbara Spinelli και ο Younous Omarjee (ομάδα GUE/NGL) συνυπέγραψαν επίσης την κοινή 

πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1409/2015. 
 

 

4. Μαλαισία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1412/2015,  B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, 
B8-1420/2015, B8-1422/2015  

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 κοινού ψηφίσματος RC-B8-1412/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 8 3 GUE/NGL  -  

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 540, 41, 35 

μετά την § 12 2 GUE/NGL  -  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 515, 55, 51 

§ 16 1 Verts/ALE  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1412/2015  EFDD  ↓  

B8-1413/2015  ECR  ↓  

B8-1415/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1416/2015  ALDE  ↓  

B8-1418/2015  PPE  ↓  

B8-1420/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1422/2015  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: §§ 12, 14 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 12, 14 
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5. Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ 

(Πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Δημοκρατίας της 

Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) *** 

Σύσταση: Sandra Kalniete (A8-0340/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 533, 51, 46 

 

 

 

6. Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ 

(έγκριση) *** 

Σύσταση: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 523, 56, 48 

 

 

 

7. Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ 

(ψήφισμα) 

Έκθεση: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 14 1 Verts/ALE  -  

4 PPE, S&D  +  

§ 16 2 Verts/ALE  -  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 30 3 Verts/ALE  +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 45 5 PPE, S&D  +  

αιτ. σκ. Θ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 475, 64, 95 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: § 33 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

αιτ. σκ. Θ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της μεταρρυθμιστικής πολιτικής «doi moi» 

και τα βήματα που έχουν γίνει προς την ανάπτυξη μιας οικονομίας της αγοράς έχουν 

επίσης συμβάλει στη διεύρυνση του χάσματος της φτώχειας," 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμαρτυρίες για τις εκτάσεις γης και τα ακίνητα που 

κατάσχονται από την κυβέρνηση έχουν ενταθεί, λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η 

παγκόσμια ύφεση έπληξε τις βιετναμέζικες εξαγωγές και ότι το 2014 καταγράφηκε 

ένας από τους βραδύτερους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ από το τέλος της ασιατικής 

οικονομικής κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ αντιμετωπίζει την 

πρόκληση ενός εργατικού δυναμικού που αυξάνεται κατά πάνω από ένα 

εκατομμύριο ετησίως·" 
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§ 26 

1ο μέρος "εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το Βιετνάμ είναι ένα από τα κράτη από τα 

οποία προέρχονται τα περισσότερα θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για τις 

καταγγελίες ότι πάρα πολλά παιδιά, ιδίως αγόρια που δεν προστατεύονται από τον 

νόμο κατά της ασέλγειας, πέφτουν θύματα παιδικής πορνείας, εμπορίας ή 

κακομεταχείρισης· καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να αναπτύξει ισχυρούς και 

αποτελεσματικούς νόμους για την προστασία των παιδιών, που να προστατεύουν 

όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως του φύλου τους· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει το 

Βιετνάμ στην ενίσχυση των ικανοτήτων του στον τομέα των μεταναστευτικών 

πολιτικών και της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και του οργανωμένου 

εγκλήματος, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της εργασιακής και μεταναστευτικής 

πολιτικής του·" 

2ο μέρος "εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τις καταγγελίες σχετικά με τους 

βιετναμέζους και τις βιετναμέζες, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, που πέφτουν 

θύματα εμπορίας ανθρώπων στα κράτη μέλη·" 

3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επειγόντως την πλήρη εφαρμογή των βασικών 

μέτρων προστασίας που ορίζονται στη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 

εμπορίας ανθρώπων· παροτρύνει την κυβέρνηση του Βιετνάμ και την Επιτροπή να 

εξετάσουν τη δυνατότητα σύστασης υποεπιτροπής ή ειδικής ομάδας εργασίας για το 

ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο της συμφωνίας συνολικής εταιρικής 

σχέσης και συνεργασίας·" 
 

 

8. Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1347/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1347/2015  

(επιτροπή ECON) 

§ 1 17Δ GUE/NGL  -  

5 EFDD ΟΚ - 168, 445, 19 

μετά την § 1 1 Verts/ALE  -  

§ 2 18Δ GUE/NGL  -  

6 EFDD ΟΚ - 128, 485, 12 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 2 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL ΟΚ - 122, 496, 12 

23 GUE/NGL ΟΚ - 117, 493, 15 

24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL ΟΚ - 101, 513, 8 

27 GUE/NGL ΟΚ - 74, 521, 31 

28 GUE/NGL ΟΚ - 64, 518, 40 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL ΟΚ - 181, 437, 6 

31 GUE/NGL ΟΚ - 112, 484, 16 

32 GUE/NGL ΟΚ - 97, 520, 7 

33 GUE/NGL ΟΚ - 115, 482, 26 

34 GUE/NGL ΟΚ - 127, 470, 28 

35 GUE/NGL ΟΚ - 129, 453, 42 

§ 3 36 GUE/NGL ΟΚ - 113, 492, 12 

μετά την § 3 2 Verts/ALE  -  

7 EFDD ΟΚ - 136, 477, 13 

§ 4 37 GUE/NGL  -  

§ 5 38Δ GUE/NGL  -  

μετά την § 5 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  



P8_PV(2015)12-17(VOT)_EL.doc 10 PE 573.977 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 6 43Δ GUE/NGL  -  

μετά την § 6 44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

§ 7 47 GUE/NGL  -  

§ 8 48 GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. Α 3 EFDD ΟΚ - 166, 447, 18 

14 GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. σκ. Α 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. Β 15Δ GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. σκ. Β 16 GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. σκ. Γ 4 EFDD ΟΚ - 160, 456, 15 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογίες 3, 4, 5, 6, 7 

GUE/NGL: τροπολογίες 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 2 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "επιμένει στην εφαρμογή των διατάξεων 

του «εξάπτυχου» και του «δίπτυχου», τονίζοντας ταυτόχρονα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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9. Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον 

κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό 

Έκθεση: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 445, 153, 31 

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 468, 115, 48 

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 46 3 PPE  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  



P8_PV(2015)12-17(VOT)_EL.doc 12 PE 573.977 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 ↓  

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 493, 38, 98 

2/ΟΚ + 515, 100, 15 

3 +  

μετά την § 54 7 GUE/NGL  -  

μετά την § 55 4 GUE/NGL  -  

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 546, 29, 57 

2/ΟΚ + 498, 94, 32 

μετά την § 57 8 GUE/NGL  -  

μετά την § 63 9 GUE/NGL  -  

§ 65 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 67 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 67 10 GUE/NGL  -  

μετά την § 69 11 GUE/NGL  -  

§ 70 12 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 455, 109, 62 

§ 71 13 GUE/NGL  -  

§ 73 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 505, 120, 7 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ + 313, 281, 13 

§ 74 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Titre, après le § 74 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 324, 246, 59 

μετά την § 77 6 GUE/NGL ΗΨ + 258, 251, 116 

§ 84 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 525, 53, 37 

§ 85 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 522, 47, 42 

§ 87 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 540, 56, 34 

2/ΟΚ + 540, 41, 32 

§ 91 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 92 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 513, 63, 53 

2/ΟΚ + 482, 97, 46 

3/ΟΚ + 393, 154, 69 

§ 93 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 98 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 563, 17, 49 

2/ΟΚ + 498, 45, 63 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 103 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 104 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 497, 101, 26 

§ 105 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 403, 189, 27 

§ 106 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 483, 113, 20 

§ 108 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 111 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 497, 54, 76 

2/ΟΚ + 398, 149, 63 

3/ΟΚ + 407, 145, 61 

§ 114 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 346, 190, 80 

2/ΟΚ + 291, 232, 81 

3/ΟΚ + 379, 175, 62 

4/ΟΚ + 307, 235, 77 

§ 119 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 120 5 GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. ΚΑ 1 PPE  +  

αιτ. σκ. ΑΒ 2 PPE  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 421, 86, 116 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: §§ 56, 70, 73, 85, 92, 98, 111, 114 

ECR: §§ 73, 84, 54 (1ο και 2ο μέρος), 56 (2ο μέρος), 87, 92 (2ο μέρος), 98 (2ο μερος), 

104 (2ο μέρος), 105 (2ο μέρος), 106 (2ο μέρος), 111 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: § 114 

ECR: §§ 5, 74, 93, 103 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE: 

§ 6 

1ο μέρος "εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του στην προσάρτηση, στην κατάληψη και στον 

εποικισμό των εδαφών" 

2ο μέρος "και τονίζει το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών·" 

 
ECR: 

§ 7 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 22 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "επισημαίνει, ως εκ τούτου, με έμφαση 

ότι τα κράτη μέλη οφείλουν, χωρίς εξαίρεση, να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη 

όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και του στρατηγικού πλαισίου της 

ΕΕ και να τα χρησιμοποιούν ως δικά τους σχέδια στρατηγικής στο πλαίσιο της 

προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, τόσο σε διμερή όσο 

και σε πολυμερή βάση·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 27 

1ο μέρος "επικροτεί την παράταση της εντολής του ΕΕΕΕ έως τον Φεβρουάριο του 2017" 

2ο μέρος "και επαναλαμβάνει το αίτημά του να καταστεί η εντολή αυτή μόνιμη· ζητεί, ως εκ 

τούτου, την αναθεώρηση της εντολής προκειμένου να εκχωρηθεί στον ΕΕΕΕ η 

εξουσία ανάληψης ιδίας πρωτοβουλίας, επαρκές προσωπικό και επαρκείς 

οικονομικοί πόροι, η δυνατότητα της δημόσιας τοποθέτησης, της υποβολής 

εκθέσεων σχετικά με τα επιτεύγματα των επισκέψεων σε τρίτες χώρες και της 

προβολής της θέσης της ΕΕ σχετικά με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε 

να ενισχύσει το ρόλο του ΕΕΕΕ βελτιώνοντας την προβολή και την 

αποτελεσματικότητά του·" 
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§ 33 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "πιστεύει ότι το έργο των σημείων επαφής 

για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται από το 

διπλωματικό προσωπικό των κρατών μελών·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 37 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "μεταξύ άλλων απέναντι στους ΛΟΑΔΜ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 54 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει τη στήριξή του όσον αφορά τη συστηματική εισαγωγή ρητρών για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων 

χωρών, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου 

και των προτύπων της ΔΟΕ·" εκτός από τις λέξεις "του ευρωπαϊκού κοινωνικού 

διαλόγου και" 

2ο μέρος οι λέξεις "του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου και" 

3ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αξιολογεί αποτελεσματικά και 

συστηματικά την εφαρμογή των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να 

ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στις χώρες εταίρους· επικροτεί την συστηματικότερη επιβολή 

περιοριστικών μέτρων από το Συμβούλιο προς τις τρίτες χώρες που παραβιάζουν 

εσκεμμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, κάθε φορά που 

σημειώνεται κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτη χώρα με 

την οποία έχει συναφθεί συμφωνία, να προβαίνει η ΕΕ σε συγκεκριμένα διαβήματα 

για την επιβολή των κατάλληλων μέτρων που ορίζονται στις ρήτρες περί 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων·" 

 
§ 56 

1ο μέρος "θεωρεί ότι το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να συμβαδίζουν, και 

ότι η επιχειρηματική κοινότητα έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 

προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· πιστεύει ότι η 

προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία 

μεταξύ κυβέρνησης και ιδιωτικού τομέα· επιβεβαιώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι 

ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν 

ότι οι δραστηριότητές τους σε τρίτες χώρες σέβονται τα πρότυπα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· επιβεβαιώνει επιπλέον τη σημασία που έχει για την ΕΕ η προώθηση 

της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η ανάληψη 

ηγετικού ρόλου στην προαγωγή των διεθνών προτύπων για τις επιχειρήσεις και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί επιπλέον την ΕΕ να αναλάβει ενεργό ρόλο στην 12η 

σύνοδο της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

διεθνικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων, και να στηρίξει τις προσπάθειες για 

εναρμόνιση των πολιτικών τους με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις·" 

2ο μέρος "συνιστά στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν στη συζήτηση σχετικά 

με ένα νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών·" 
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§ 67 

1ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για το έγγραφο καθοδήγησης για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας, που συντάχθηκε από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή και εγκρίθηκε 

από το Συμβούλιο, με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, μαζί με τρίτες χώρες, 

υποστηρικτικών έργων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ζητεί από την 

ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του 

εγγράφου, ξεκινώντας από την ευρεία διάδοσή του· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι ο 

σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών αποτελεί το θεμέλιο των 

επιτυχών πολιτικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης 

της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών παρακολούθησης·" 

2ο μέρος "υποστηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες τερματισμού των παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από το ISIS/Da’esh·" 

 
§ 87 

1ο μέρος "ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει τις επαφές της με τις χώρες που εφαρμόζουν τη 

θανατική ποινή, αξιοποιώντας όλα τα διπλωματικά εργαλεία και τα εργαλεία 

συνεργασίας που διαθέτει, για την επίτευξη της κατάργησής της·" 

2ο μέρος "απευθύνει εκ νέου έκκληση προς την ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί τις 

συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται οι εκτελέσεις στις χώρες που 

εφαρμόζουν ακόμα τη θανατική ποινή·" 

 
§ 98 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ του 2014 απονεμήθηκε στον Δρα. Denis 

Mukwege για το δυναμικό έργο του υπέρ των θυμάτων σεξουαλικής βίας και τη 

συνεχή προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, που οδήγησε στην 

ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη χρήση βίας και τον γεννητικό ακρωτηριασμό 

γυναικών, κοριτσιών και παιδιών ως πράξη πολέμου· καταδικάζει απερίφραστα όλες 

τις μορφές κακομεταχείρισης και βίας εναντίον γυναικών, κοριτσιών και παιδιών, 

και ιδίως τη σεξουαλική βία ως πολεμικό όπλο, καθώς και τον γεννητικό 

ακρωτηριασμό των γυναικών, τους παιδικούς, πρόωρους ή καταναγκαστικούς 

γάμους, τη σεξουαλική δουλεία, τον βιασμό από σύζυγο και άλλες παραδοσιακές 

μορφές άσκησης βίας· τονίζει την ανάγκη οι γυναίκες, τα κορίτσια και τα παιδιά που 

κακοποιούνται στη διάρκεια συγκρούσεων να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική 

περίθαλψη και ψυχολογική φροντίδα, όπως επιβάλλει το διεθνές δίκαιο· σημειώνει, 

στο πλαίσιο αυτό, την επιστολή της ΑΕ/ΥΕ σχετικά με την πολιτική ανθρωπιστικής 

βοήθειας, και ιδίως όσον αφορά την πρόληψη της σεξουαλικής βίας και την παροχή 

στις γυναίκες της κατάλληλης βοήθειας και πρόσβασης υγειονομικής περίθαλψης 

και ψυχολογικής φροντίδας σε περιπτώσεις βιασμού στη διάρκεια συγκρούσεων·" 

2ο μέρος "καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να υπογράψουν και 

να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας·" 

 
§ 104 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "μέσω της ενσωμάτωσης της ισότητας 

των φύλων" και "των φύλων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 106 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "να καταρτιστούν προγράμματα στον 

τομέα της εκπαίδευσης στην ισότητα των φύλων για επαγγελματίες εκπαιδευτές σε 

τρίτες χώρες και να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης στερεοτύπων 

μέσω του διδακτικού υλικού" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 108 

1ο μέρος "ενθαρρύνει την ΕΕ να εξακολουθήσει να ενσωματώνει την υποστήριξη των 

γυναικών και των κοριτσιών στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ και στην ειρηνευτική 

αρχιτεκτονική του ΟΗΕ και να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την 

εφαρμογή και την ενίσχυση των ψηφισμάτων 1325(2000)(50) και 1820(2008)(51) 

του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την 

ασφάλεια· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να υποστηρίξει σε διεθνές επίπεδο την 

αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας που έχει η συμμετοχή των γυναικών στην 

πρόληψη και την επίλυση διενέξεων, καθώς και στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, την 

ανθρωπιστική βοήθεια, την ανασυγκρότηση μετά τη λήξη των συγκρούσεων και τη 

διαδικασία μετάβασης στη δημοκρατία, με στόχο διαρκείς και σταθερές πολιτικές 

λύσεις· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία που έχει η εξασφάλιση όλων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις γυναίκες " 

2ο μέρος "και η συμβολή στη χειραφέτησή τους, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 

θεματολογίου για την περίοδο μετά το 2015 και μέσω της υποστήριξης για την 

πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· εκφράζει 

την ικανοποίησή του για την υποστήριξη, εκ μέρους της ΕΕ, των ψηφισμάτων των 

Ηνωμένων Εθνών για θέματα φύλου, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο της ελευθερίας 

έκφρασης και γνώμης στη χειραφέτηση των γυναικών· επικροτεί τα συμπεράσματα 

της 59ης συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση των γυναικών·" 

 
§ 119 

1ο μέρος "επικροτεί την ενεργό συνεργασία της ΕΕ με διάφορους ειδικούς εισηγητές των 

Ηνωμένων Εθνών που εργάζονται στον τομέα των οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών δικαιωμάτων (ΟΚΠΔ)," 

2ο μέρος "συμπεριλαμβανομένων του ειδικού εισηγητή σχετικά με το ανθρώπινο δικαίωμα σε 

ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση, του ειδικού εισηγητή σχετικά με το δικαίωμα 

στην εκπαίδευση, του ειδικού εισηγητή σχετικά με το δικαίωμα στη διατροφή, του 

ειδικού εισηγητή σχετικά με την άκρα ένδεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα και του 

ειδικού εισηγητή για μια κατάλληλη στέγαση· εκφράζει την ικανοποίησή του για το 

γεγονός ότι η προώθηση των ΟΚΠΔ έχει ενισχυθεί στο ενδεικτικό πολυετές 

πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου για την περίοδο 2014-2017, το οποίο στοχεύει, μεταξύ άλλων, να 

συνεισφέρει στην ενίσχυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στην αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με μισθολογικά ζητήματα, στην προστασία της εδαφικής 

κληρονομιάς, στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω της οικονομικής 

χειραφέτησης και στη μείωση των οικονομικών διακρίσεων και της βίας στον χώρο 

εργασίας·" 

 
PPE: 

§ 46 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "που αποφασίστηκε από την Επιτροπή 

Juncker" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 65 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ταυτότητας ή" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 73 

1ο μέρος "ζητεί από την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση σχετικά με τη χρήση του 

όρου «κλιματικός πρόσφυγας», συμπεριλαμβανομένου του πιθανού νομικού 

ορισμού του στο διεθνές δίκαιο " 

2ο μέρος "ή σε οποιαδήποτε νομικώς δεσμευτική διεθνή συμφωνία·" 

 
Τίτλος, μετά την § 74 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 91 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
S&D: 

§ 74 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "παροτρύνει εκ νέου την ΕΕ να 

απαγορεύσει την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων 

που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη 

παρέμβαση·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR, PPE: 

§ 92 

1ο μέρος "πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση του 

σεβασμού των δικαιωμάτων των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλόφιλων, 

των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές της ΕΕ για το θέμα αυτό· συνιστά την εφαρμογή των κατευθυντηρίων 

γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε τρίτες 

χώρες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία διώκεται ακόμη 

ποινικά σε 75 χώρες, μεταξύ των οποίων 8 την τιμωρούν με θανατική ποινή, και 

πιστεύει ότι οι πράξεις βίας εναντίον ανθρώπων στη βάση του γενετήσιου 

προσανατολισμού τους δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητες· υποστηρίζει το 

συνεχιζόμενο έργο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

εναντίον αυτών των νόμων που εισάγουν διακρίσεις, καθώς και το έργο άλλων 

οργανισμών του ΟΗΕ στον τομέα αυτόν·" 

2ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για τους περιορισμούς των θεμελιωδών ελευθεριών 

αυτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και καλεί την 

ΕΕ να εντείνει την προς αυτούς υποστήριξή της· σημειώνει ότι είναι πιθανότερος ο 

σεβασμός των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν πρόσβαση σε 

νομικούς θεσμούς," 

3ο μέρος "ενδεχομένως μέσω της καταχωρημένης συμβίωσης ή του γάμου·" 
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§ 105 

1ο μέρος " εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ισότητας στον κόσμο της πολιτικής· 

υπενθυμίζει ότι γυναίκες και άνδρες είναι ίσοι και πρέπει να είναι σε θέση να 

ασκούν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες και θεωρεί επίσης λυπηρή τη 

χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στις διαδικασίες λήψης οικονομικών, 

κοινωνικών και πολιτικών αποφάσεων· υπογραμμίζει ότι χρειάζονται 

αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την προστασία των υπερασπιστριών των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων·" 

2ο μέρος "συνιστά τη θέσπιση ενός συστήματος ποσοστώσεων για την προώθηση της 

συμμετοχής των γυναικών σε πολιτικά όργανα και στη δημοκρατική διαδικασία, 

κυρίως ως υποψηφίων·" 

 
§ 111 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις " και για την προστασία των σεξουαλικών 

και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων", "και των δικαιωμάτων" και "και την ασφαλή 

άμβλωση" 

2ο μέρος "και για την προστασία των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων" και 

"και των δικαιωμάτων" 

3ο μέρος "και την ασφαλή άμβλωση" 

 
ECR, Verts/ALE: 

§ 114 

1ο μέρος "καταδικάζει την πρακτική της παρένθετης μητρότητας που υπονομεύει την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια της γυναίκας, δεδομένου ότι το σώμα και οι 

αναπαραγωγικές λειτουργίες του χρησιμοποιούνται ως εμπόρευμα·  θεωρεί ότι η 

πρακτική της παρένθετης κύησης που συνεπάγεται την αναπαραγωγική 

εκμετάλλευση και" χωρίς τις λέξεις "της παρένθετης μητρότητας που υπονομεύει 

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια της γυναίκας, δεδομένου ότι το σώμα και οι 

αναπαραγωγικές λειτουργίες του χρησιμοποιούνται ως εμπόρευμα·  θεωρεί ότι η 

πρακτική της παρένθετης κύησης" 

2ο μέρος "της παρένθετης μητρότητας που υπονομεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια της 

γυναίκας, δεδομένου ότι το σώμα και οι αναπαραγωγικές λειτουργίες του 

χρησιμοποιούνται ως εμπόρευμα·  θεωρεί ότι η πρακτική της παρένθετης κύησης 

3ο μέρος "τη χρήση του ανθρώπινου σώματος για τον προσπορισμό οικονομικού ή άλλου 

οφέλους, ιδίως στην περίπτωση των ευάλωτων γυναικών στις αναπτυσσόμενες 

χώρες," 

4ο μέρος: "πρέπει να απαγορευτεί και να αντιμετωπίζεται ως θέμα άμεσης προτεραιότητας 

στις νομικές πράξεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα·" 
 

 

10. Εικοστή επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015,  B8-1396/2015, 

B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015 

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 

Προτάσεις ψηφίσματος πολιτικής ομάδας 

B8-1350/2015  ENF  -  

Πρόταση κοινού ψηφίσματος RC-B8-1362/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 3 ECR ΗΨ + 310, 265, 29  

τροποποιήθηκαν 

προφορικά 

§ αρχικό 

κείμενο 

 ↓  

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 503, 74, 25 

§ 6 4 ECR  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2/ΟΚ ↓  

μετά την § 6 1 ENF  -  

2 ENF  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 525, 42, 39 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1362/2015  ECR  ↓  

B8-1363/2015  ALDE  ↓  

B8-1364/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1396/2015  PPE  ↓  

B8-1397/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1398/2015  EFDD  ↓  

B8-1401/2015  S&D  ↓  
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τελική ψηφοφορία 

ENF: §§ 5, 6 (2ο μέρος), τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ENF: § 4 
 

Διάφορα 

Ο Cristian Dan Preda προτείνει την εξής προφορική τροπολογία στην τροπολογία 3: 

"3. χαιρετίζει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί όσον αφορά την επιστροφή των προσφύγων και 

των εσωτερικά εκτοπισμένων, την ανοικοδόμηση και την επιστροφή ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παραρτήματος VII της Συμφωνίας του Ντέιτον· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό την 

υποχρέωση να τεθεί σε εφαρμογή το παράρτημα VII και η συναφής στρατηγική προκειμένου να 

εξασφαλιστεί μόνιμη επάνοδος και επίσης δίκαιες, ολοκληρωμένες και βιώσιμες λύσεις για τους 

εσωτερικά εκτοπισμένους, τους πρόσφυγες και άλλα πρόσωπα που έχουν πληγεί από συγκρούσεις· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για βιώσιμη επάνοδο Κροατών, Βοσνίων και άλλων στη 

Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· τονίζει την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος στη 

βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης όσων έχουν επιστρέψει· ζητεί καλύτερο 

συντονισμό των προσπαθειών σε όλα τα επίπεδα και να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους πιο 

ευάλωτους εκτοπισμένους, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά και των γυναικών που έχουν πέσει 

θύματα βίας· υπογραμμίζει την ανάγκη για τοπική ενσωμάτωση όσων δεν έχουν μπορέσει να 

επιστρέψουν στις περιοχές προέλευσής τους· επισημαίνει με λύπη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή 

Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, υπάρχουν ακόμη περίπου 7 000 αγνοούμενοι, των οποίων η τύχη 

παραμένει άγνωστη·" 
 

 

 

11. Εξαγωγές όπλων: Εφαρμογή της κοινής θέσης για τις εξαγωγές όπλων 

2008/944/CFSP 

Έκθεση: Bodil Valero (A8-0338/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3 +  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 277, 259, 41 

4 +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 294, 268, 18 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 309, 245, 22 

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 292, 276, 12 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ - 239, 310, 29 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2 -  

3/ΗΨ + 361, 203, 10 

4 -  

5/ΗΨ + 309, 254, 6 

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 369, 202, 1 

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

3 +  

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 465, 95, 11 

2/ΟΚ + 436, 82, 42 

3/ΟΚ + 463, 56, 37 

4/ΟΚ + 480, 59, 16 

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  



P8_PV(2015)12-17(VOT)_EL.doc 26 PE 573.977 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 57 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 58 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 294, 237, 15 

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 288, 249, 3 

αιτ. σκ. Δ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 292, 218, 24 

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

αιτ. σκ. Η § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 249, 164, 128 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 29, 43 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: Αιτ. σκ. Ζ, §§ 20, 26, 28, 29, 35, 40, 58, 59 

GUE/NGL: §§ 7, 8 

ECR: §§ 9, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 44, 57, 58, 59 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

αιτ. σκέψη Δ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξέλεγκτη εξάπλωση των όπλων συνιστά σοβαρό 

κίνδυνο για την ειρήνη και την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε λεπτό πεθαίνει ένας άνθρωπος σε κάποιο μέρος του 

κόσμου λόγω της ένοπλης βίας και κατασκευάζονται 15 νέα όπλα·" 
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§ 24 

1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για την επίπτωση που μπορεί να έχει η –πραγματική ή 

υπαινισσόμενη– απειλή ορισμένων εταιρειών κρατών μελών ότι θα προσφύγουν στη 

δικαιοσύνη όταν εξετάζονται οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών εξαγωγών· " 

2ο μέρος "υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η αυστηρή και σχολαστική εφαρμογή των οκτώ 

κριτηρίων συνιστά την απαραίτητη νομική βάση για την άρνηση χορήγησης 

αδειών·" 

 
EFDD: 

§ 8 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "υποστηρίζει την προμήθεια αμυντικών 

όπλων στις περιπτώσεις νόμιμης αυτοάμυνας·" και "και την Ουκρανία" 

2ο μέρος "υποστηρίζει την προμήθεια αμυντικών όπλων στις περιπτώσεις νόμιμης 

αυτοάμυνας·" 

3ο μέρος "και την Ουκρανία" 

 
ECR: 

αιτιολογική σκέψη Ζ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ εξήγαγαν όπλα συνολικής αξίας 

36,7 δισ. ευρώ το 2013, εκ των οποίων 26 δισ. ευρώ προς τρίτες χώρες·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγκριτικά, ο συνολικός προϋπολογισμός του 

Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 15,4 δισ. 

ευρώ·" 

3ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιπροσώπευαν το 30% των 

συνολικών εξαγωγών προς τρίτες χώρες·" 

4ο μέρος: "και ότι είναι δύσκολο να προβληθεί ο ισχυρισμός ότι οι εμπορικές αυτές ροές 

εξυπηρετούν τα άμεσα συμφέροντα ασφάλειας της ΕΕ·" 

 
αιτιολογική σκέψη Η 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ είναι ένα νομικά 

δεσμευτικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει οκτώ κριτήρια για την εξαγωγή συμβατικών 

όπλων, τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά τη λήψη 

αποφάσεων αδειοδότησης·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η κοινή αυτή θέση, 

στο πλαίσιο κυρίως της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα της άμυνας 

και μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 

άμυνας·" 

 
§ 5 

1ο μέρος "σημειώνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι σημαντικοί εξαγωγείς όπλων σε 

παγκόσμια κλίμακα, δεδομένου ότι αντιπροσώπευαν 36,711 δισ. ευρώ σε 

παγκόσμιες εξαγωγές κατά το 2013, εκ των οποίων 10,735 δισ. μεταξύ των κρατών 

μελών και 25,976 δισ. ευρώ προς τρίτες χώρες, σύμφωνα με τη 16η ετήσια έκθεση·" 

2ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι στο άρθρο 10 της κοινής θέσης ορίζεται ότι παράμετροι σχετικά 

με τα οικονομικά, εμπορικά και βιομηχανικά συμφέροντα των κρατών μελών δεν 

πρέπει να επηρεάζουν την εφαρμογή των οκτώ κριτηρίων που ρυθμίζουν τις 

εξαγωγές όπλων· " 
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§ 7 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η αμυντική βιομηχανία θα πρέπει να χρησιμεύει ως μέσο για την 

επιβολή της άμυνας και της ασφάλειας των κρατών μελών, διασφαλίζοντας 

καθεστώς ασφάλειας του εφοδιασμού στην ΕΕ" 

2ο μέρος "και συμβάλλοντας παράλληλα στην εφαρμογή μιας ενισχυμένης ΚΕΠΠΑ και 

ΚΠΑΑ, δεδομένου ότι αυτό είναι σημαντικό για την κατοχύρωση της παγκόσμιας 

σταθερότητας και ασφάλειας·" 

3ο μέρος "αναγνωρίζει ότι οι εξαγωγές όπλων διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην 

ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης της 

ευρωπαϊκής άμυνας, κάτι που είναι σημαντικό για ένα ευρύ φάσμα καινοτομίας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης·" 

 
§ 11 

1ο μέρος "τονίζει ότι οι έλεγχοι στις εξαγωγές όπλων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ και πρέπει να διέπονται από 

τις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ, ιδίως την προαγωγή της 

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και τη διαφύλαξη της ειρήνης, την πρόληψη 

των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα 

μεταξύ των εξαγωγών όπλων και της αξιοπιστίας της ΕΕ ως υπέρμαχου για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμια κλίμακα·" 

3ο μέρος "εκφράζει τη βαθιά του πεποίθηση ότι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των οκτώ 

κριτηρίων της κοινής θέσης θα συνέβαλλε σημαντικά στην ανάπτυξη τόσο της 

ΚΕΠΠΑ όσο και της ΚΠΑΑ·" 

4ο μέρος: "ζητεί η νέα παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την 

πολιτική ασφάλειας να εξετάσει δεόντως τα ζητήματα των εξαγωγών όπλων 

λαμβάνοντας υπόψη το αλλαγμένο περιβάλλον ασφάλειας και τις συναφείς απειλές 

και κινδύνους για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας·" 

 
§ 14 

1ο μέρος "επικροτεί την επιτυχία της πρώτης διάσκεψης των συμβαλλόμενων κρατών που 

πραγματοποιήθηκε στο Κανκούν από τις 24 έως τις 27 Αυγούστου 2015, 

επισημαίνει όμως ότι δεν υπήρξε συμφωνία όσον αφορά το πρότυπο που θα 

χρησιμοποιηθεί για τις ετήσιες εκθέσεις·" 

2ο μέρος "πιστεύει ότι η Συνθήκη θα είναι πραγματικά επιτυχής μόνο εάν καταφέρει να 

προωθήσει την καθολική της ισχύ και εάν θεσπιστούν δεσμευτικοί μηχανισμοί ή 

μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων για περιπτώσεις μη εφαρμογής των κανόνων που 

έχουν θεσπιστεί·" 

 
§ 32 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 258/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου των 

Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και 

διακίνησης πυροβόλων όπλων αποσκοπεί στον αποτελεσματικό έλεγχο των 

μεταφορών πυροβόλων όπλων για μη στρατιωτική χρήση· αναγνωρίζει τη 

νομιμότητα της εξαγωγής θηρευτικών και αθλητικών όπλων που προορίζονται για 

μη στρατιωτική χρήση δυνάμει του κανονισμού· " 

2ο μέρος "χαιρετίζει την επανεξέταση της νομοθεσίας της ΕΕ περί πυροβόλων όπλων (μεταξύ 

άλλων σε ό,τι αφορά την απενεργοποίηση, τις διοικητικές κυρώσεις και τα όπλα 

σηματοδότησης) και την πρόθεση για ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας με τις 

γειτονικές χώρες στο θέμα του λαθρεμπορίου όπλων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την 

Επιτροπή να ενισχύσει τις ικανότητες της Ευρωπόλ·" 
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§ 40 

1ο μέρος "είναι της άποψης ότι οι ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις εξαγωγές όπλων αποτελούν 

σημαντικά εργαλεία για την προώθηση της διαφάνειας στον τομέα του εμπορίου 

όπλων·" 

2ο μέρος "θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό ότι μόνο 21 κράτη μέλη υπέβαλαν πλήρεις συμμετοχές 

στην 16η ετήσια έκθεση·" 

3ο μέρος "σημειώνει ότι πλήρης συμμετοχή σημαίνει υποβολή στοιχείων σχετικά με την 

οικονομική αξία τόσο των αδειών εξαγωγής όπλων που έχουν εκδοθεί όσο και των 

πραγματικών εξαγωγών, ανά προορισμό και κατηγορία του Στρατιωτικού 

Καταλόγου της ΕΕ·" 

4ο μέρος: "σημειώνει ότι η Ελλάδα δεν παρουσίασε καθόλου στοιχεία και η Γερμανία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο δεν παρουσίασαν στοιχεία σχετικά με τις πραγματικές εξαγωγές 

όπλων, ενώ η Γαλλία παρουσίασε έναν συνολικό αριθμό για τις εξαγωγές όπλων 

χωρίς επιμέρους ανάλυση· επισημαίνει ότι αυτές οι χώρες, με εξαίρεση την Ελλάδα, 

συνιστούν τους μεγαλύτερους εξαγωγείς και επωμίζονται το μεγαλύτερο μερίδιο 

ευθύνης για τον παγκόσμιο αντίκτυπο των εξαγωγών όπλων της ΕΕ·" 

5ο μέρος: "καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να εκπληρώσουν την υποχρέωση που υπέχουν να 

υποβάλουν ετήσια έκθεση και να παράσχουν αναδρομικά στοιχεία για την 16η 

ετήσια έκθεση και για τις προσεχείς ετήσιες εκθέσεις εγκαίρως·" 

 
§ 41 

1ο μέρος "σημειώνει ότι η έκθεση περιλαμβάνει τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις 

εκδοθείσες άδειες εξαγωγών αλλά δεν περιλαμβάνει συνολικές πληροφορίες για τις 

πραγματικές εξαγωγές όπλων· " 

2ο μέρος "παροτρύνει το Συμβούλιο και την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να εξετάσουν 

τρόπους για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων, 

καθώς και τρόπους για την αύξηση της διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου του 

πλαισίου ελέγχου των εξαγωγών, διασφαλίζοντας κυρίως ότι τα κράτη μέλη 

κοινοποιούν όλες τις εξαγωγές όπλων·" 

3ο μέρος "ζητεί την αποκατάσταση της εν λόγω έλλειψης και, συνεπώς, την υποχρέωση 

υποβολής ετήσιας έκθεσης στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά, ανά είδος και 

προορισμό, τα πραγματικά στοιχεία εξαγωγών·" 

 
§ 42 

1ο μέρος "ζητεί την καθιέρωση μιας τυποποιημένης διαδικασίας εκπόνησης και υποβολής 

εκθέσεων, και με προθεσμία, για πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές εξαγωγές 

και τα δεδομένα αδειών, η οποία θα εφαρμόζεται και θα τηρείται ομοιόμορφα σε 

όλα τα κράτη μέλη·" 

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλλουν πλήρη στοιχεία σχετικά με τις αρνήσεις 

χορήγησης αδειών, στα οποία να περιλαμβάνονται ειδικές για κάθε άδεια 

πληροφορίες σχετικά με το κράτος-αποδέκτη και τη συγκεκριμένη αρχή, περιγραφή 

και ποσότητα των προς μεταφορά ειδών σε σχέση με τις υποκατηγορίες του 

Στρατιωτικού Καταλόγου, καθώς και τον ακριβή λόγο της άρνησης·" 

3ο μέρος "προτείνει την αλλαγή της μορφής της ετήσιας έκθεσης και την εκ νέου 

δρομολόγησή της ως μιας δημόσιας, διαδραστικής βάσης δεδομένων που θα παρέχει 

δυνατότητες ηλεκτρονικής αναζήτησης·" 
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§ 43 

1ο μέρος "ζητεί ενισχυμένες διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με 

μεταφορές προς ευάλωτες και ασταθείς περιοχές ή χώρες, ιδίως δε όσες 

επιδεικνύουν επιθετική στάση έναντι των γειτονικών τους χωρών·" 

2ο μέρος "ζητεί την ενδελεχή και συστηματική επαλήθευση της εφαρμογής του καθεστώτος 

κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας στους τομείς των εξαγωγών όπλων και των 

πωλήσεων τεχνολογιών διπλής χρήσης·" 

3ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν κατάλογο προσώπων (συμπεριλαμβανομένων 

φορέων και ατόμων) που έχουν καταδικαστεί για την παραβίαση της νομοθεσίας 

σχετικά με τις εξαγωγές όπλων, καθώς και των περιπτώσεων εκτροπής που έχουν 

εντοπιστεί, καθώς και έναν κατάλογο με πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καταδικαστεί 

με δικαστική απόφαση αλλά εμπλέκονται αποδεδειγμένα σε αθέμιτες πρακτικές στο 

εμπόριο όπλων ή σε ενέργειες που συνιστούν απειλή για τη διεθνή ασφάλεια· " 

4ο μέρος: "καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις 

διαδικασίες για την ανάκληση ή την αναστολή αδειών που έχουν χορηγηθεί σε 

σχέση με χώρες που υπόκεινται σε εμπάργκο·" 

 
§ 49 

1ο μέρος "ζητεί να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική εποπτεία τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό 

επίπεδο μέσω ετήσιων εκθέσεων προς τα κοινοβούλια·" 

2ο μέρος "ζητεί όπως οι ευρωπαϊκές εξαγωγές όπλων και η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική 

στον τομέα της άμυνας συζητηθούν κατά την προσεχή διακοινοβουλευτική 

διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ·" 

 
§ 51 

1ο μέρος "θεωρεί ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν ολοένα και δυσκολότερη τη 

διάκριση μεταξύ αμιγώς στρατιωτικής και αμιγώς μη στρατιωτικής χρήσης και ότι, 

ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα «αγαθά διπλής χρήσης» (Dual 

Use List) στο πλαίσιο του διακανονισμού Wassenaar· " 

2ο μέρος "καλεί την ΑΠ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι δεν θα 

υπάρχουν «παραθυράκια» στο επίπεδο του διακανονισμού Wassenaar και μεταξύ 

του Στρατιωτικού Καταλόγου και τα παραρτήματα του κανονισμού περί διπλής 

χρήσης, και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε νέες τεχνολογίες στρατηγικής 

σημασίας " 

3ο μέρος "όπως τα συστήματα τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS), η εφαρμοσμένη 

ρομποτική και η τεχνολογία επιτήρησης·" 

 
§ 54 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους για την αποτελεσματική 

εφαρμογή και επιβολή ελέγχων στις εξαγωγές, τη διαμεσολάβηση και τη 

διαμετακόμιση ειδών διπλής χρήσης·" 

2ο μέρος "χαιρετίζει τα εν εξελίξει προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων που 

χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και υποστηρίζουν τα συστήματα ελέγχου των 

εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης που εφαρμόζουν τρίτες χώρες·" 

3ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν ικανότητες κατάρτισης και στο εσωτερικό 

της ΕΕ·" 
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PPE, ECR: 

§ 1 

1ο μέρος "εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την εξάπλωση των ένοπλων συγκρούσεων, 

ιδίως στην Ουκρανία, τη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη και την Υεμένη, καθώς και για 

όλες τις διεθνείς συγκρούσεις που, σε έναν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, 

συνιστούν απειλή για την παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια και έχουν 

καθορίσει μια λιγότερο σταθερή και λιγότερο ασφαλή γειτονία για την ΕΕ·" 

2ο μέρος "σημειώνει ότι οι μεταφορές όπλων σε κράτη όπου μαίνονται συγκρούσεις ενδέχεται 

να έχουν συμβάλει στις συγκρούσεις αυτές·" 

 
§ 46 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι οι κυβερνήσεις φέρουν την πολιτική ευθύνη του αν θα προβούν ή 

όχι σε εξαγωγές στρατιωτικών ειδών ή αγαθών διπλής χρήσης·" 

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με κάθε άδεια 

που έχει χορηγηθεί, ώστε να καταστεί δυνατός ο έλεγχος, σε επίπεδο ΕΕ, των χωρών 

που δεν πληρούν τα κριτήρια της κοινής θέσης λόγω οικονομικών, πολιτικών ή 

προσωπικών συμφερόντων·" 

3ο μέρος "ζητεί από την ΕΥΕΔ/COARM να αναλάβει το έργο της εξέτασης των αδειών των 

οποίων η συμμόρφωση με τα κριτήρια της κοινής θέσης τίθεται υπό αμφισβήτηση·" 
 

Διάφορα 

Διορθωτικό: όλες οι γλώσσες. 
 

 

12. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015  

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση κοινού ψηφίσματος RC-B8-1394/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

πριν την § 1 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

ΟΚ - 166, 328, 25 

§ 1 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 2 3 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 3 4 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 4 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

ΟΚ - 222, 265, 40 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΟΚ + 379, 146, 3 

§ 5 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 413, 86, 28 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1394/2015  PPE  ↓  

B8-1395/2015  S&D  ↓  

B8-1399/2015  ECR  ↓  

B8-1400/2015  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τελική ψηφοφορία 

GUE/NGL: § 4 (3ο μέρος), τροπολογίες 1, 5 

Verts/ALE: § 4 (3ο μέρος), τροπολογίες 1, 5 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 4 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "που προέρχονται από κατ’ ουσία 

βιολογικές διεργασίες " και "τυχόν" 

2ο μέρος "που προέρχονται από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες " 

3ο μέρος "τυχόν" 
 



P8_PV(2015)12-17(VOT)_EL.doc 33 PE 573.977 

 

13. Η κατάσταση στο Μπουρούντι 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, 

B8-1356/2015, B8-1357/2015  

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση κοινού ψηφίσματος RC-B8-1348/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 1 EFDD ΟΚ - 207, 275, 15 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1348/2015  ECR  ↓  

B8-1352/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1353/2015  PPE  ↓  

B8-1354/2015  S&D  ↓  

B8-1355/2015  ALDE  ↓  

B8-1356/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2015  EFDD  ↓  
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογία 1 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 16 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 22 

1ο μέρος "ζητεί από την ΑΕ, τον ΟΗΕ και την ΕΕ να εξετάσουν σοβαρά την περιφερειακή 

διάσταση και να αποτρέψουν την περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής " 

2ο μέρος "αυξάνοντας την παρουσία τους επί τόπου," 

3ο μέρος "ιδίως μέσω της διατήρησης ενός μόνιμου πολιτικού διαλόγου μεταξύ των χωρών 

της περιοχής·" 

4ο μέρος: "παροτρύνει, εν προκειμένω, την ΑΕ να εξετάσει, σε συντονισμό με το Συμβούλιο 

Ασφαλείας του ΟΗΕ, την πραγματοποίηση μιας υπό αφρικανική ηγεσία 

ειρηνευτικής αποστολής στο Μπουρούντι, σε περίπτωση που επιδεινωθεί περαιτέρω 

η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα·" 

 
ECR: 

§ 24 

1ο μέρος "είναι της γνώμης ότι τα προβλήματα του Μπουρούντι είναι αλληλένδετα με 

διαφορές που έχουν σχέση με τον έλεγχο των γόνιμων γεωργικών γαιών, τα άνισα 

εισοδήματα και τις διακρίσεις·" 

2ο μέρος "ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να θεσπισθεί ένα υπεύθυνο κανονιστικό πλαίσιο που να 

ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 

τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·" 
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14. Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Δημοκρατία του Κονγκό 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1346/2015 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1346/2015  

(επιτροπή DEVE) 

§ 3 6 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

μετά την § 3 1 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 13 2 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 16 7 PPE ΗΨ - 178, 254, 15 

§ 20 3 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

μετά την αιτ. σκ. Η 4 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

5 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 


