
P8_PV(2016)02-04(VOT)_EL.doc 1 PE 576.684 

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 

αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία, ιδίως των Τατάρων της 

Κριμαίας 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0173/2016, B8-0190/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, 

B8-0186/2016, B8-0188/2016  

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0173/2016  

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

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 472, 79, 33 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0173/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0182/2016  ECR  ↓  

B8-0183/2016  EFDD  ↓  

B8-0184/2016  S&D  ↓  

B8-0186/2016  PPE  ↓  

B8-0188/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0190/2016  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 16, 17 
 



P8_PV(2016)02-04(VOT)_EL.doc 3 PE 576.684 

Διάφορα 

Ο Andrej Plenković προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 7 της κοινής 

πρότασης ψηφίσματος RC-B8-0173/2016: 

"7. καλεί τις αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τις ντε φάκτο αρχές της Κριμαίας οι οποίες 

δεσμεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

να επιτρέψουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση στην Κριμαία για τους διεθνείς οργανισμούς και τους 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του ΟΑΣΕ· των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

καθώς και για οποιαδήποτε ΜΚΟ του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ειδησεογραφικό μέσο 

επιθυμεί να επισκεφθεί, να εκτιμήσει την κατάσταση στην Κριμαία και να αναφέρει σχετικά· καλεί το 

Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να ασκήσουν πιέσεις στην κατεύθυνση αυτή στη Ρωσία· χαιρετίζει την 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης να αποστείλει τον Ειδικό 

Εντεταλμένο του για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Κριμαία, που ήταν η πρώτη επίσκεψη μετά τη 

ρωσική προσάρτηση και αναμένεται να οδηγήσει σε νέα εκτίμηση της κατάστασης επιτόπου· 

αναμένει να πληροφορηθεί τα πορίσματά του· τονίζει ότι οποιαδήποτε διεθνής παρουσία επί του 

εδάφους θα πρέπει να συντονίζεται με την Ουκρανία·» 
 

 

2. Μπαχρέιν: η περίπτωση του Mohammed Ramadan  

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, 
B8-0197/2016, B8-0198/2016  

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 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0174/2016  

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

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την αιτ. σκ. ΙΒ 1 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0174/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2016  EFDD  ↓  

B8-0194/2016  S&D  ↓  

B8-0195/2016  PPE  ↓  

B8-0196/2016  ECR  ↓  

B8-0197/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0198/2016  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: αιτιολογική σκέψη A 

PPE: § 3, αιτιολογική σκέψη ΙΕ 
 

Διάφορα 

Η Mara Bizzotto συνυπέγραψε την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0174/2016. 
 

 

3. Η περίπτωση των αγνοούμενων εκδοτών βιβλίων στο Χονγκ Κονγκ 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0185/2016, 

B8-0187/2016, B8-0193/2016  

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 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0175/2016  

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

Μετά την § 7 1 GUE/NGL OK - 278, 322, 11 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0175/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0176/2016  EFDD  ↓  

B8-0185/2016  S&D  ↓  

B8-0187/2016  PPE  ↓  

B8-0189/2016  ECR  ↓  

B8-0191/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0193/2016  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογία 1 
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4. Έκθεση προόδου του 2015 για τη Σερβία 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0166/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0166/2016  

(επιτροπή AFET) 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 12 2 Verts/ALE OK + 291, 233, 97 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 27 1 ALDE  +  

Μετά την § 27 3 Verts/ALE  +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 498, 66, 70 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογία 2 

ENF, ECR: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ENF: §§ 1, 7, 18, 21, 23 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 30 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "4 000" και "που μαστίζουν επί του 

παρόντος τη γη και το λαό της Σερβίας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR: 

§ 18 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "επιδοκιμάζει την επιτυχή «πορεία 

υπερηφάνειας» της 20 Σεπτεμβρίου 2015· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι διακρίσεις 

και η βία κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ εξακολουθούν να αποτελούν ζήτημα 

ανησυχίας· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την κυβέρνηση να εφαρμόσει τη 

σύσταση CM/Rec (2010) της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 

προς τα κράτη μέλη· 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

5. Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0167/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0167/2016  

(επιτροπή AFET) 

§ 4 1 ALDE  +  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

§ 8 4 GUE/NGL  -  

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 26 2 PPE OK + 331, 250, 58 

Μετά την § 26 7 Verts/ALE  +  

§ 36 6 Verts/ALE  +  

Αιτιολογική αναφορά 

2 

3 GUE/NGL ΗΨ - 131, 450, 54 

Αιτιολογική σκέψη Β 5 Verts/ALE  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 403, 130, 104 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τελική ψηφοφορία 

PPE: τροπολογία 2 

ECR: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ENF: 10, 14, 17, 20, 23 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 10 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 

προσπάθειές της για τη διαδικασία ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων του 

Κοσσυφοπεδίου· είναι διατεθειμένο να εγκρίνει, και καλεί το Συμβούλιο να το 

πράξει σύντομα, το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για το 

Κοσσυφοπέδιο, μόλις η Επιτροπή καθορίσει έγκαιρα ότι έχουν πληρωθεί όλα τα 

τεχνικά κριτήρια·" και "προτρέπει όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως την 

Επιτροπή, να επιταχύνουν τη διαδικασία ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων 

για το Κοσσυφοπέδιο, καθώς και τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να εκπληρώσουν τις 

δεσμεύσεις τους και να εφαρμόσουν τα εναπομείναντα κριτήρια αναφοράς, με στόχο 

να εισέλθει το Κοσσυφοπέδιο στο καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση 

θεώρησης ως το τέλος του 2016, γεγονός χάρη στο οποίο οι πολίτες του 

Κοσσυφοπεδίου θα έλθουν πιο κοντά στην ΕΕ·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη διαδικασία ελευθέρωσης 

του καθεστώτος θεωρήσεων του Κοσσυφοπεδίου· είναι διατεθειμένο να εγκρίνει, 

και καλεί το Συμβούλιο να το πράξει σύντομα, το καθεστώς απαλλαγής από την 

υποχρέωση θεώρησης για το Κοσσυφοπέδιο, μόλις η Επιτροπή καθορίσει έγκαιρα 

ότι έχουν πληρωθεί όλα τα τεχνικά κριτήρια·" 

3ο μέρος "προτρέπει όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως την Επιτροπή, να επιταχύνουν τη 

διαδικασία ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων για το Κοσσυφοπέδιο, καθώς 

και τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους και να 

εφαρμόσουν τα εναπομείναντα κριτήρια αναφοράς, με στόχο να εισέλθει το 

Κοσσυφοπέδιο στο καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης ως το τέλος 

του 2016, γεγονός χάρη στο οποίο οι πολίτες του Κοσσυφοπεδίου θα έλθουν πιο 

κοντά στην ΕΕ·" 

 
§ 14 

1ο μέρος "χαιρετίζει επίσης την έγκριση του νόμου για την προστασία από τις διακρίσεις, τον 

Μάιο του 2015, και την εντολή που δόθηκε στον διαμεσολαβητή να λειτουργεί ως 

θεματοφύλακας της ισότητας· εξακολουθεί να ανησυχεί για το χαμηλό επίπεδο 

επεξεργασίας και διερεύνησης υποθέσεων ρητορικής μίσους, ιδιαίτερα εκείνων που 

στρέφονται κατά των κοινοτήτων ΛΟΑΔΜ και των μειονοτικών κοινοτήτων·" 

2ο μέρος "ενθαρρύνει τη συμβουλευτική και συντονιστική ομάδα για τα δικαιώματα της 

κοινότητας ΛΟΑΔΜ να παρακολουθήσει ενεργά τις υποθέσεις αυτές και τις σχετικές 

ανησυχίες·" 
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Διάφορα 

Η Ulrike Lunacek προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 6: 

«6. λαμβάνει γνώση της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με την ίδρυση της 

Ένωσης Σερβικών Δήμων· ζητεί την πλήρη και συνεπή εφαρμογή των επιτευχθεισών συμφωνιών· 

ζητεί το σεβασμό του κράτους δικαίου και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δυνάμεις της 

αντιπολίτευσης δεν επωφελήθηκαν από αυτή την αναστολή για να επαναλάβουν τον κοινοβουλευτικό 

διάλογο και ενθαρρύνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις να ενεργήσουν εποικοδομητικά προς το συμφέρον 

της χώρας τους, των δημοκρατικών θεσμών και των πολιτών της· θεωρεί τον πλήρη σεβασμό των 

κανόνων της δημοκρατίας, του πολιτικού διαλόγου και των ανεμπόδιστων κοινοβουλευτικών 

εργασιών, βασική συνιστώσα για την εκτέλεση όλων των πτυχών του μεταρρυθμιστικού 

προγράμματος για το Κοσσυφοπέδιο· καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη παρακώλυση του έργου της 

Συνέλευσης, ζητεί την πρόληψη στο εξής των βίαιων διαμαρτυριών στη Συνέλευση, και τονίζει ότι 

στη Συνέλευση οι εκλεγμένοι βουλευτές του Κοινοβουλίου θα πρέπει όλοι να προσέρχονται και να 

συζητούν με πλήρη σεβασμό του θεσμού· τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να σέβεται τα ψηφίσματα 

και τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και να υποβάλλει έκθεση, όπως απαιτείται από το νομοθετικό 

σώμα, πριν αποφασίσει να υπογράψει συμφωνίες με άλλα κράτη· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 

καλά προετοιμασμένη πρόταση της 20ής Νοεμβρίου 2015, δύο βουλευτών του Κοσσυφοπεδίου του 

κυβερνητικού συνασπισμού και της αντιπολίτευσης αντίστοιχα, καλεί όλους τους πολιτικούς 

παράγοντες να επαναλάβουν τον πολιτικό διάλογο προκειμένου να τεθεί τέρμα στο αδιέξοδο και να 

βρεθεί βιώσιμη λύση που θα αποκαθιστά την ομαλή λειτουργία της Συνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου· 

καλεί όλους τους ηγέτες του Κοσσυφοπεδίου να προσεγγίσουν την κατάσταση με επίγνωση του ότι 

είναι ύψιστης σημασίας και να ενεργήσουν υπεύθυνα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνέλευση εκλέγεται 

από τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου· ανησυχεί έντονα για την 

επανάληψη πράξεων βίας και καλεί τις αρχές επιβολής της τάξης να εκτελούν τα καθήκοντά τους σε 

πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές διαδικασίες· σημειώνει με ανησυχία τα γεγονότα που οδήγησαν 

στη σύλληψη ορισμένων μελών του Κοινοβουλίου και ζητεί τη διενέργεια έρευνας σχετικά με πιθανά 

φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας κατά τη διάρκεια των συλλήψεων· προτρέπει τη Συνέλευση του 

Κοσσυφοπεδίου να διευκρινίσει τους κανόνες που αφορούν την άρση ασυλίας των μελών της· 

σημειώνει το αίτημα του διαμεσολαβητή προς την εισαγγελία της Πρίστινας να κινήσει έρευνα για 

την επέμβαση της αστυνομίας στις 28 Νοεμβρίου 2015·» 
 

 

6. Κατάσταση στη Λιβύη 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0146/2016, B8-0181/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, 

B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016  

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0146/2016  

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

Μετά την § 1 4 GUE/NGL  -  

§ 5 8 EFDD  -  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 506, 123, 12 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 489, 132, 16 

2/ΟΚ + 422, 176, 31 

§ 12 6 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

OK + 477, 131, 32 

Μετά την § 13 1 ENF OK - 169, 432, 34 

Μετά την § 15 9 EFDD  -  

Αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Β 2 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτ. σκ. Β 3 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτ. σκ. ΙΑ 7 EFDD  -  

Μετά την αιτ. σκ. ΙΕ 10 EFDD  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 478, 81, 81 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0146/2016  ECR  ↓  

B8-0169/2016  ALDE  ↓  

B8-0170/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0177/2016  PPE  ↓  

B8-0178/2016  S&D  ↓  

B8-0179/2016  ENF  ↓  

B8-0180/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0181/2016  EFDD  ↓  
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: § 11 

EFDD § 12 

ENF: τροπολογία 1, τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Verts/ALE: § 12 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

EFDD: 

§ 6 

1ο μέρος "καταδικάζει τις αποσταθεροποιητικές τρομοκρατικές επιθέσεις που 

πραγματοποίησε ο Daesh εναντίον του λαού της Λιβύης, συμπεριλαμβανομένων των 

μειονοτήτων, και εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην al-Sidra και στο 

Ra's Lanuf, καθώς και οποιαδήποτε απόπειρα διακοπής της διαδικασίας 

σταθεροποίησης της χώρας·" 

2ο μέρος "καλεί το διεθνή συνασπισμό να επιλύσει το πρόβλημα της αυξανόμενης παρουσίας 

του Daesh στην Λιβύη, η οποία αποσταθεροποιεί την χώρα και απειλεί όχι μόνο τις 

γειτονικές χώρες του Σαχέλ και της Σαχάρας, αλλά και την ΕΕ·" 

 
§ 11 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "το ΝΑΤΟ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Verts/ALE: 

αιτιολογική σκέψη A 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "για τα κινήματα της αντιπολίτευσης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

Η Marie-Christine Vergiat (Ομάδα GUE/NGL) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος B8-

0180/2016. 

Η Alessia Maria Mosca (Ομάδα S&D) συνυπέγραψε την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-

0146/2016.  

Η Marlene Mizzi απέσυρε την υπογραφή της από την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0146/2016. 
 

 

7. Νησιωτικότητα 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0165/2016 

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 ψηφίσματος B8-0165/2016  

(επιτροπή REGI) 

§ 3 11 PPE  +  

§ 5 12 PPE  +  

Μετά την § 5 1 GUE/NGL OK + 495, 119, 25 

§ 10 3 ECR ΗΨ + 341, 249, 47 

§ 12 4 ECR  -  

§ 13 5 ECR  -  

§ 16 6Δ ECR  -  

Αιτιολογική σκέψη Α 7 PPE  +  

Αιτιολογική σκέψη Ε 8 PPE  +  

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 9 PPE  +  

Αιτιολογική σκέψη Η 2 ECR  +  

Αιτιολογική σκέψη Ι 10 PPE  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογία 1 
 

 

8. Ο ρόλος των τοπικών και περιφερεικών αρχών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0171/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0171/2016  

(επιτροπή REGI) 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 2 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ότι οποιοσδήποτε 

επαναπρογραμματισμός των ΕΔΕΤ πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες του 

ΚΚΔ και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

9. Συστηματική μαζική εξόντωση θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016, 
B8-0162/2016, B8-0149/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0149/2016  

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

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 470, 131, 26 

§ 14 2 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0149/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0154/2016  ECR  ↓  

B8-0156/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0157/2016  ALDE  ↓  

B8-0159/2016  S&D  ↓  

B8-0161/2016  PPE  ↓  

B8-0162/2016  EFDD  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: § 10 
 

Διάφορα 

Ο Bas Belder (Ομάδα ECR) συνυπέγραψε την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0149/2016 και την 

πρόταση ψηφίσματος B8-0154/2016. 

Οι Alessia Maria Mosca (Ομάδα S&D), Mara Bizzotto και Mario Borghezio συνυπέγραψαν την κοινή 

πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0149/2016. 

Η Marijana Petir (Ομάδα PPE) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος B8-0161/2016. 

 


