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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. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας 

οχημάτων (ΑΚΟ) στη Λετονία* 

Έκθεση: Claude Moraes (A8-0370/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 590, 35, 74 

 

 

2. Τεκμήριο αθωότητας και δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου στη 

δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας***I 

Έκθεση: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1  

52 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1-51 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 577, 48, 86 

 

 

3. Μέσα ατομικής προστασίας***I 

Έκθεση: Vicky Ford (A8-0148/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1  

158 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1-157 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 606, 53, 50 
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4. Συσκευές αερίου***I 

Έκθεση: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1  

203 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1-202 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 629, 63, 16 

 

 

5. Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα***I 

Έκθεση: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1  

148 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1-147 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 639, 69, 2 

 

6. Αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού για την εφαρμογή 

συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0044/2016 (απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης 

ψηφίσματος) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0044/2016 (GUE/NGL) 

ψηφοφορία: ψήφισμα  

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ - 125, 530, 53 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τελική ψηφοφορία 
 

7. Αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού όσον αφορά τις ειδικές 

απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τις μεταποιημένες 

τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0067/2016 (απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης 
ψηφίσματος) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0067/2016  

(επιτροπή ENVI) 

μετά το άρθρο 4 2 Verts/ALE ΟΚ + 352, 276, 73 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 212, 456, 31 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 8 3 S&D  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

αιτ. σκ. Γ 1 Verts/ALE ΟΚ + 355, 308, 44 

αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. ΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

αιτ. σκ. Ι § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 393, 305, 12 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογίες 1, 2, τελική ψηφοφορία 
 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ENF: §§ 3, 4 

S&D: §§ 3, 4, αιτιολογικές σκέψεις Ζ, Ι 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

§ 8 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να καθυστερήσει την έκδοση της παρούσας κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης έως ότου δημοσιευθεί η δική της έκθεση σχετικά με τα 

παρασκευάσματα για μικρά παιδιά και έως ότου η EFSA δημοσιεύσει την 

αναθεώρησή της όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία για τη ζάχαρη και την πρώιμη 

κατανάλωση μεταποιημένων τροφίμων σε συνάρτηση με τις συστάσεις σχετικά με 

τη βέλτιστη διατροφή των βρεφών και των μικρών παιδιών," 

2ο μέρος "και ειδικότερα όσον αφορά την υπονόμευση του θηλασμού και την όξυνση του 

φαινομένου της παιδικής παχυσαρκίας" 

 
αιτιολογική σκέψη Ε 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "συνιστά τα βρέφη να θηλάζουν 

αποκλειστικά κατά τους πρώτους 6 μήνες της ζωής τους και " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη ενέκριναν τον διεθνή κώδικα εμπορίας 

υποκατάστατων μητρικού γάλακτος που εγκρίθηκε από την Παγκόσμια Συνέλευση 

Υγείας (ΠΣΥ) το 1981 (‘Διεθνής Κώδικας’) και τα 16 μεταγενέστερα σχετικά 

ψηφίσματα της ΠΣΥ" 

2ο μέρος "στόχος των οποίων είναι να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι γονείς και τα άτομα που 

παρέχουν φροντίδα θα λαμβάνουν αντικειμενική και πραγματικά ανεξάρτητη 

πληροφόρηση, να αρθούν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν τον θηλασμό και να 

εξασφαλιστεί ότι, εάν χρειάζεται, θα χρησιμοποιούνται ασφαλή υποκατάστατα 

μητρικού γάλακτος" 
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8. Η ειρηνευτική διαδικασία για την Κολομβία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, 

B8-0061/2016, B8-0062/2016  

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0041/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0041/2016  PPE  ↓  

B8-0042/2016  ECR  ↓  

B8-0053/2016  ALDE  ↓  

B8-0054/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0055/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0061/2016  S&D  ↓  

B8-0062/2016  EFDD  ↓  

 

Διάφορα 

Ο Igor Šoltes (ομάδα Verts/ALE) συνυπέγραψε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-

0041/2016.  

 
 


