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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 

αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Εξουσιοδότηση της Αυστρίας να υπογράψει και να κυρώσει, και της Μάλτας 

να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965*** 

Σύσταση: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 566, 14, 65 

 

 

 

2. Συμφωνία ΕΕ-Αγίου Μαρίνου σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών * 

Έκθεση: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 607, 22, 18 

 

 

3. Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης * 

Έκθεση: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 599, 26, 26 

 

 

4. Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, πρόσβαση των εργαζομένων σε 

υπηρεσίες κινητικότητας και περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας ***I 

Έκθεση: Heinz K. Becker (A8-0224/2015) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1  

177ΑΤ επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1-176 επιτροπή  ↓  

μετά το άρθρο 13 181= 

183= 

EFDD, ENF ΟΚ - 77, 567, 6 

άρθρο 14, παρ. 1, 

εισαγωγικό μέρος 

178 EFDD ΟΚ - 62, 580, 6 

άρθρο14, § 1, στοιχείο 

α (άρθρο 17, § 1, 

στοιχείο α της τροπ. 

177) 

179Δ EFDD ΟΚ - 56, 581, 9 

177ΑΤ επιτροπή  +  

άρθρο 16 (άρθρο 19 

της τροπ. 177) 

180Δ EFDD ΟΚ - 58, 586, 5 

177ΑΤ επιτροπή  +  

μετά την αιτ. σκ. 13 182 ENF  -  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 576, 56, 21 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογίες 178, 179, 180, 181 

ENF: τροπολογίες 181, 183 
 

 

5. Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία ***I 

Έκθεση: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής 

16 άνω των 40 

βουλευτών 

ΟΚ - 114, 528, 9 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-3 επιτροπή  +  

άρθρο 1, § 1 13 άνω των 40 

βουλευτών 

ΗΨ - 175, 455, 17 

5= 

12= 

EFDD  

άνω των 40 

βουλευτών 

ΟΚ + 432, 176, 43 

άρθρο 2, § 1 6 EFDD  -  

άρθρο 4, § 1 7= 

14= 

EFDD  

άνω των 40 

βουλευτών 

ΟΚ - 188, 434, 29 

άρθρο 5, § 1 8 EFDD  -  

μετά το άρθρο 5 17 GUE/NGL  -  

4 επιτροπή  +  

άρθρο 6, μετά την § 1 9 EFDD  -  

άρθρο 7, § 2 10 EFDD ΟΚ - 92, 513, 47 

Αιτιολογική σκέψη 9 11= 

15= 

άνω των 40 

βουλευτών  

PPE 

ΗΨ + 424, 191, 34 

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 475, 126, 35 

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ η ψηφοφορία αναβάλλεται  

άρθρο 61, παράγραφος 2 του 

Κανονισμού 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογίες 5, 7, 10, 16 

ENF: τροπολογία 16, πρόταση της Επιτροπής 
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6. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass - Βέλγιο 

Έκθεση: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των ψηφισάντων) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 558, 83, 4 

 

 

 

7. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια 

επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 

Έκθεση: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 6 ALDE ΟΚ - 136, 469, 45 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 1 4 VERTS/ALE ΟΚ - 148, 483, 17 

§ 2 25 GUE/NGL  -  

μετά την § 2 5 VERTS/ALE ΟΚ - 91, 538, 18 

§ 3 26 GUE/NGL  -  

§ 5 27 GUE/NGL  -  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 7 12 EFDD ΟΚ - 160, 461, 23 

§ 8 7 ALDE ΟΚ - 138, 481, 30 

28 GUE/NGL  -  



P8_PV-(2016)02-25(VOT)_EL.doc 6 PE 578.054 
 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 10 13 EFDD ΟΚ - 68, 561, 22 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

μετά την § 10 14 EFDD  -  

§ 11 15 EFDD ΟΚ - 121, 496, 32 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 13 29 GUE/NGL  -  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 16 8 ALDE ΟΚ - 167, 460, 26 

16 EFDD ΟΚ - 177, 442, 27 

30 GUE/NGL ΟΚ - 148, 448, 41 

§ 18 31 GUE/NGL  -  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 20 32 GUE/NGL  -  

μετά την § 20 33 GUE/NGL ΟΚ - 115, 475, 54 

§ 21 34 GUE/NGL  -  

9 ALDE ΟΚ - 129, 495, 27 

§ αρχικό ψ.τμ.   
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1 +  

2/ΟΚ + 390, 205, 48 

μετά την § 21 3 VERTS/ALE ΟΚ - 83, 506, 52 

§ 24 18 EFDD  -  

10 ALDE ΟΚ - 120, 505, 19 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 25 35 GUE/NGL  -  

μετά την § 25 19 EFDD ΟΚ - 123, 506, 21 

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 26 1 VERTS/ALE ΟΚ - 122, 509, 18 

2 VERTS/ALE ΟΚ - 78, 508, 57 

20 EFDD ΟΚ - 94, 510, 39 

§ 27 11 ALDE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 28 36 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 457, 168, 24 

2/ΟΚ + 463, 161, 9 

3/ΟΚ + 462, 171, 7 

μετά την § 28 21 EFDD ΟΚ - 175, 464, 7 

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 32 22 EFDD ΟΚ - 159, 473, 16 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Υπότιτλος πριν την § 

33 

37 GUE/NGL ΟΚ - 118, 516, 13 

§ 33 38 GUE/NGL ΟΚ - 111, 529, 8 

§ 34 39 GUE/NGL  -  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 37 40 GUE/NGL ΟΚ - 161, 470, 18 

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 45 41 GUE/NGL  -  

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 47 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 508, 98, 47 
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 48 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 51 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Α 23 GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. σκ. Η 24 GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. Θ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 395, 203, 50 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 30, 33, 37, 38, 40 

EFDD: τροπολογίες 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 

Verts/ALE: τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5 

ALDE: τροπολογίες 6, 7, 8, 9, 10 

ECR: §§21 (2ο μέρος), 47 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: §§ 1, 7, 9, 12, 19, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51, αιτιολογική 

σκέψη Θ 

Verts/ALE: § 1 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 10 

1ο μέρος "έχει επίγνωση της τρέχουσας διαδικασίας απομόχλευσης στον ιδιωτικό τομέα· 

τονίζει ότι το επίπεδο των επενδύσεων είναι πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με την 

περίοδο πριν από την κρίση·" 

2ο μέρος "επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία της ταχείας εφαρμογής της Τραπεζικής 

Ένωσης και της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης των τραπεζών" 

3ο μέρος "καθώς και τη σημασία της προώθησης επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου σε ΜΜΕ 

μέσω της Ένωσης κεφαλαιαγορών" 

4ο μέρος: "ζητεί τη μέγιστη αξιοποίηση του ΕΤΣΕ και του COSME προκειμένου να βελτιωθεί 

η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση· θεωρεί ότι η μεγαλύτερη κανονιστική 

προβλεψιμότητα στην ενιαία αγορά θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών·" 
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§ 15 

1ο μέρος "υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης τόσο των πόρων όσο και της ενεργειακής 

απόδοσης, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης μιας πραγματικής ενεργειακής 

ένωσης βασισμένης στην αλληλεγγύη, την αποτελεσματικότητα και την 

πολυμορφία, χωρίς να παραβλέπονται οι εγχώριες πηγές ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή 

να συμπεριλάβει αυτά τα ζητήματα στις συστάσεις ανά χώρα, όπου έχουν 

μεγαλύτερη σημασία για την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη·" 

 
§ 30 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι οι μισθοί πρέπει να καθορίζονται με ανεξάρτητη συλλογική 

διαπραγμάτευση, " 

2ο μέρος "και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξασφαλίσουν ότι η εξέλιξη των μισθών θα 

χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα και συμβατότητα με την ανάπτυξη και θα 

αντικατοπτρίζει αυξήσεις στην παραγωγικότητα· καλεί, ειδικότερα, τα 

ενδιαφερόμενα μέρη στις χώρες με ελλειμματικό ή σχεδόν ισοσκελισμένο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση της 

παραγωγικότητας και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας· ταυτόχρονα, καλεί τα 

ενδιαφερόμενα μέρη στις χώρες με υψηλά πλεονάσματα να χρησιμοποιούν τις 

πλεονάζουσες εξοικονομήσεις για τη στήριξη της εγχώριας ζήτησης και των 

επενδύσεων·" 

 
ECR: 

§ 21 

1ο μέρος "επιμένει στην εφαρμογή του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης " 

2ο μέρος "με ταυτόχρονη πλήρη αξιοποίηση των υφισταμένων ρητρών ευελιξίας, σύμφωνα με 

την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015 (COM(2015)0012), 

μεταξύ άλλων για την υποστήριξη μεγαλύτερων επενδυτικών και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των απειλών εναντίον της ασφάλειας και των 

προσφυγικών ροών·" 

 
§ 47 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει την ανάγκη για ένα φορολογικό πλαίσιο που θα ανταμείβει τις 

βιώσιμες πολιτικές και θα είναι σύμφωνο με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», 

στέλνοντας έτσι τα σωστά μηνύματα για επενδύσεις στην αποδοτική χρήση των 

πόρων, τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών και την κατασκευή πιο 

επιδιορθώσιμων και μακροβιότερων προϊόντων·" 

2ο μέρος "επαναλαμβάνει την ανάγκη για σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων για το 

περιβάλλον επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων, και για 

μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία προς την 

περιβαλλοντική ρύπανση·" 

 
Verts/ALE: 

§ 27 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ότι για πολλά κράτη μέλη αυτό 

συνεπάγεται την επιδίωξη δημοσιονομικής εξυγίανσης συμβατής με την ανάπτυξη· 

επισημαίνει, ωστόσο " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 



P8_PV-(2016)02-25(VOT)_EL.doc 11 PE 578.054 
 

§ 28 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "θετική" και "έχει επίγνωση του 

γεγονότος ότι το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ορισμένων 

κρατών μελών συνοδεύεται από θετικές δευτερογενείς συνέπειες κατά μήκος της 

αλυσίδας αξίας, οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν κάποια άλλα κράτη μέλη, με 

διάφορους τρόπους·" 

2ο μέρος "θετική" 

3ο μέρος "έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών ορισμένων κρατών μελών συνοδεύεται από θετικές δευτερογενείς 

συνέπειες κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν κάποια 

άλλα κράτη μέλη, με διάφορους τρόπους·" 
 

Διάφορα 

Η τροπολογία 17 αποσύρεται. 

Ο João Pimenta Lopes (Ομάδα GUE/NGL) απέσυρε την υπογραφή του από την τροπολογία 25. 

Ο Δημήτριος Παπαδημούλης (Ομάδα GUE/NGL) συνυπογράφει επίσης την τροπολογία 35. 
 

 

8. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: 

απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 

2016 

Έκθεση: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 1 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 448, 170, 22 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/ΟΚ + 522, 103, 18 



P8_PV-(2016)02-25(VOT)_EL.doc 12 PE 578.054 
 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 303, 272, 64 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 485, 116, 38 

§ 20 2 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 478, 136, 30 

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 198, 379, 68 

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 390, 235, 16 

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 432, 210, 1 
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 -  

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 464, 174, 4 

2 +  

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 52 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 53 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 58 3 GUE/NGL  -  

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 62 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 357, 245, 42 

§ 63 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 402, 180, 51 

§ 64 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 469, 121, 46 

2/ΟΚ + 443, 169, 11 

3/ΟΚ + 456, 154, 26 

4/ΟΚ + 510, 119, 5 

§ 69 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 70 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 450, 182, 2 

αιτ. σκ. Α § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 458, 180, 0 

αιτ. σκ. Θ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 404, 201, 35 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: §§ 3, 14 (5ο μέρος), 20 (2ο μέρος), 42 (1ο μέρος), 63, 64, 70 

ALDE: §§ 19, 64 (3ο μέρος) 

S&D: § 62 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 17, 41, 62 

GUE/NGL: §§ 2, 34, 39, 52, 63 

ALDE: §§ 27, 62 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

EFDD: 

§ 16 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις " αποτελεσματική δημοσιονομική 

εξυγίανση" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 20 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "πολλά κράτη μέλη προχώρησαν σε 

μεταρρυθμίσεις που έδωσαν ορατά θετικά αποτελέσματα π.χ. στην αύξηση των 

ποσοστών απασχόλησης, εκφράζει τη λύπη του όμως" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 42 

1ο μέρος "επικροτεί την ανάπτυξη του ΕΤΣΕ κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του, και τον 

ρόλο του για την στήριξη των καλύτερων έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το ΕΤΣΕ καθιστά δυνατή τη βελτίωση της 

κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης των κρατών μελών και των περιφερειών 

τους στο εσωτερικό της ΕΕ και ότι όλα τα κράτη μέλη θα αξιοποιήσουν τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό το ταμείο σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής 

της συνοχής· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να ελέγχει τις επενδύσεις 

στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ· πιστεύει ότι θα πρέπει εκδίδεται μια έκθεση για να ελέγχει 

και να μετρά τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των επενδύσεων σε 

πραγματικούς όρους·" 

 
PPE: 

§ 22 

1ο μέρος "επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τις επενδύσεις σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο με στόχο την αποκατάσταση των επιπέδων απασχόλησης και βιώσιμης 

ανάπτυξης,  αλλά εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι οι δημόσιες 

δαπάνες για εκπαίδευση έχουν σημειώσει από το 2010 πτώση ύψους 3,2 %, με 

μειώσεις τα τελευταία χρόνια σε έντεκα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία (2013)·" 

2ο μέρος "τονίζει ότι προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, οι μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει 

να εστιάζουν στα προγράμματα σπουδών των μαθητών και στον δημόσιο τομέα·" 

 
GUE/NGL: 

αιτ. σκέψη Α 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2013, το ποσοστό ανεργίας 

μειώνεται αργά, όχι όμως με ρυθμό ικανό να αναχαιτίσει την ανεργία και τη 

φτώχεια, παρά την εφαρμογή ορισμένων υποστηρικτικών μακροοικονομικών 

πολιτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η 

ανεργία εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα σε πολλά κράτη 

μέλη, πλήττοντας επί του παρόντος το 9,9 % των ενεργών πολιτών, ήτοι 23 

εκατομμύρια Ευρωπαίους, εκ των οποίων οι μισοί είναι μακροχρόνια άνεργοι, με 

ένα ποσοστό άνω του 10 % στη ζώνη του ευρώ, επίπεδα πολύ ανώτερα από τα 

αντίστοιχα του 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή δείχνει ότι είναι 

απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι ειδικές μικροοικονομικές συνθήκες" 

2ο μέρος "καθώς και την ανάγκη για περαιτέρω κοινωνικά δίκαιες διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις, ο κοινωνικός αντίκτυπος των οποίων πρέπει να αξιολογηθεί πριν 

από την εφαρμογή τους·" 

 
§ 6 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "να ανταποκρίνεται στη δημογραφική 

αλλαγή κατά τρόπον ώστε να προσαρμοσθούν καλύτερα τα συστήματα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης των κρατών μελών στις ανάγκες της αγοράς εργασίας·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 25 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τη συνολική ανταγωνιστικότητα, ενώ 

παράλληλα θα εξασφαλίζεται " και "παροτρύνει τα κράτη μέλη να μειώσουν τη 

γραφειοκρατία προκειμένου να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα των νέων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 43 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ή ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου 

ή την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς·" και "των 

αναμενόμενων κοινωνικών και οικονομικών αποτελεσμάτων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 59 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ενδοενωσιακή 

εργασιακή κινητικότητα σε ολόκληρη την Ένωση, ως μέσο για τη δημιουργία νέων 

ευκαιριών απασχόλησης τόσο για τους εργαζόμενους όσο και τις εταιρείες·" 

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν και να προωθούν τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά 

εργαλεία για τη διευκόλυνση της εν λόγω εργασιακής κινητικότητας, και ιδιαίτερα 

το ευρωπαϊκό δίκτυο για την απασχόληση EURES· στις παραμεθόριες περιοχές 

όπου η εργασιακή κινητικότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

αναπτύξουν διασυνοριακές συμπράξεις EURES προκειμένου να βοηθούν τους 

εργαζόμενους στα σχέδιά τους για κινητικότητα" 

 
§ 69 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "όλα τα στάδια του Εξαμήνου", "στο 

πλαίσιο αυτό" και "και την ορθολογική προσέγγιση που εισήχθη στην ετήσια 

επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015· ωστόσο, επισημαίνει ότι σε πολλά κράτη 

μέλη η κατάσταση παρουσιάζει αδυναμίες σε εθνικό επίπεδο·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ALDE: 

§ 29 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και να φροντίσουν να εφαρμόσουν 

ευνοϊκότερη φορολογική διαφοροποίηση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών στο 

εκάστοτε νοικοκυριό·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 41 

1ο μέρος "υπογραμμίζει την υψηλή κοινωνική και οικονομική αξία των επενδύσεων στην 

κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών·" 

2ο μέρος "δηλώνει ότι στις εν λόγω κοινωνικές επενδύσεις πρέπει να παρέχεται μεγαλύτερη 

ευελιξία στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, 

ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό τα κράτη μέλη να επενδύουν σε κοινωνικές 

υπηρεσίες που στοχεύουν στη θετική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη·" 

 
53 

1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι μια θέση εργασίας δεν αποτελεί 

πλέον, από μόνη της, εγγύηση για την έξοδο από τη φτώχεια ή το καλύτερο μέσο για 

την εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης, καθώς διαπιστώνουμε ότι  το 12,7 % του 

ενεργού πληθυσμού δοκιμάζεται από τη φτώχεια στην εργασία το 2014, μια αύξηση 

ύψους 11 % το 2009· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ολοκληρωμένη στρατηγική 

για την καταπολέμηση της φτώχειας στην ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο 

πολυδιάστατος χαρακτήρας της φτώχειας για όλες τις ομάδες, ιδίως τις πλέον 

ευάλωτες, καθώς και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργό ένταξη, η οποία θα 

βασίζεται στο δικαίωμα σε ποιοτική κοινωνική προστασία" 

2ο μέρος "καλεί λοιπόν ξανά την Επιτροπή να προτείνει μια πρωτοβουλία με σκοπό να 

προωθηθεί η καθιέρωση ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη χωρίς παράβαση 

της αρχής της επικουρικότητας·" 
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αιτ. σκ. Θ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι 

πρακτικές βασίζονται στον ψυχολογικό στιγματισμό που συνδέεται με την ανεργία, 

και οι εργοδότες μπορεί να θεωρούν τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους 

υποψηφίους ως λιγότερο ικανούς και λιγότερο κατάλληλους για την απασχόληση 

από τους υποψηφίους που είναι εργαζόμενοι·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
EFDD, GUE/NGL, ALDE 

§ 14 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "σημειώνει ότι η ΕΕ συνολικά και πολλά 

από τα κράτη μέλη της εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα 

τα οποία πρέπει να επιλυθούν άμεσα·" "εκφράζει την ανησυχία του για τις 

κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής που 

επικεντρώνονται στις περικοπές των δαπανών, και" "και στις από οικονομική και 

κοινωνική άποψη ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις" και "και να 

προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η υπεύθυνη δημοσιονομική εξυγίανση 

(λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα του χρέους, τον οικονομικό κύκλο και το κενό 

επενδύσεων),"  

2ο μέρος "σημειώνει ότι η ΕΕ συνολικά και πολλά από τα κράτη μέλη της εξακολουθούν να 

αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν άμεσα·" 

3ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για τις κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών 

δημοσιονομικής προσαρμογής που επικεντρώνονται στις περικοπές των δαπανών, 

και" 

4ο μέρος: "και στις από οικονομική και κοινωνική άποψη ισορροπημένες διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις" 

5ο μέρος: "και η υπεύθυνη δημοσιονομική εξυγίανση (λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα 

του χρέους, τον οικονομικό κύκλο και το κενό επενδύσεων),"  

 
GUE/NGL, ALDE 

§ 64 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τα στοιχεία α, β και γ 

2ο μέρος στοιχείο α 

3ο μέρος στοιχείο β 

4ο μέρος: στοιχείο γ 
 

 

9. Διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

2016 

Έκθεση: Catherine Stihler (A8-0017/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 24 1 άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ - 222, 370, 39 

§ 27 2 άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ - 229, 353, 48 

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 46 3 άνω των 76 

βουλευτών 

ΟΚ + 498, 94, 45 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ ↓  

§ 52 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 462, 166, 7 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: § 46, τροπολογία 3 

Verts/ALE: § 46, τροπολογίες 1, 2, 3 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 12 

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

των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 35 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί 

σύμφωνα με τα υφιστάμενα νομικά πρότυπα και τα πρότυπα όσον αφορά την 

προστασία των καταναλωτών, καθώς και σύμφωνα με τους κανόνες περί ίσων όρων 

ανταγωνισμού·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 52 

1ο μέρος "είναι της άποψης ότι πρέπει να ενισχυθούν, να συνδεθούν αποτελεσματικότερα και 

να στελεχωθούν κατάλληλα οι αρχές εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ενιαίας 

αγοράς ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές προκλήσεις, και ιδιαίτερα στις 

προκλήσεις που αφορούν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό·  προτρέπει τις εθνικές αρχές 

εποπτείας της αγοράς να εντείνουν τη συνεργασία τους και να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

διαφόρων μορφών αθέμιτου ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, μεταξύ άλλων του 

μεγάλου αριθμού παράνομων και μη συμμορφούμενων προϊόντων ο οποίος 

συνεπάγεται υψηλό κόστος για τις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται και 

δημιουργεί υψηλούς κινδύνους για τους καταναλωτές, ιδίως για τους πλέον 

ευάλωτους· εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση που σημειώνει το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την έγκριση της δέσμης μέτρων 

για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, διότι η καθυστέρηση 

αυτή εκθέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των προϊόντων στην ΕΕ·"  

2ο μέρος "ζητεί την άμεση έγκριση της εν λόγω δέσμης από το Συμβούλιο·"  
 

 

 

10. Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-

Τυνησίας 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0255/2016 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0255/2016  

(επιτροπή INTA) 

§ 2 12 GUE/NGL  -  

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 6 13 GUE/NGL  -  

μετά την § 6 14 GUE/NGL  -  

μετά την § 10 8 VERTS/ALE  -  

15 GUE/NGL  -  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 16 4 S&D ΗΨ - 303, 311, 13 

16 GUE/NGL  -  

§ 17 5 S&D ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 317, 286, 16 

2 -  

μετά την § 21 6 S&D  -  

§ 23 17 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 25 7 S&D ΗΨ - 297, 318, 19 

§ 29 1 EFDD  -  

μετά την § 42 9 VERTS/ALE ψ.τμ.   

1 -  

2 ↓  

18 GUE/NGL  -  

§ 44 2 EFDD  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 46 3 EFDD ΟΚ - 144, 467, 20 

§ 50 10 VERTS/ALE  -  

§ 57 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 58 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 545, 67, 20 

3 +  

μετά την αιτ. σκ. ΙΓ 11 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 479, 123, 31 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογία 3 

ENF: § 59 (2ο μέρος), τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 58 

ENF: § 3 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

EFDD: 

§ 11 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 13 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
S&D: 

§ 23 

1ο μέρος "παροτρύνει με θέρμη την Επιτροπή και την τυνησιακή κυβέρνηση να θεσπίσουν 

σαφή και ευκρινή διαδικασία για τη συμμετοχή της τυνησιακής κοινωνίας των 

πολιτών και της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα στάδια της 

διαπραγμάτευσης και να επιδείξουν καινοτόμο διάθεση· εκφράζει σχετικά την 

ικανοποίησή του για τον ρόλο που διαδραμάτισε η τυνησιακή κοινωνία των πολιτών 

στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων και ζητεί ανοικτές και διαφανείς 

διαβουλεύσεις που λαμβάνουν ακόμη περισσότερο υπόψη την ποικιλομορφία των 

παραμέτρων που συναπαρτίζουν την τυνησιακή κοινωνία των πολιτών," 

2ο μέρος "κάνοντας χρήση των εκείνων βέλτιστων πρακτικών που έχουν αναδειχθεί στο 

πλαίσιο παρόμοιων διαπραγματεύσεων·" 
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§ 44 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τυνησία μόνο 

οφέλη έχουν να αποκομίσουν από μία καλύτερη αμοιβαία πρόσβαση στις γεωργικές 

αγορές τους και " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 9 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR: 

τροπολογία 5 

1ο μέρος "ζητεί εντούτοις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και από τα κράτη μέλη της, από 

την ΕΤΕπ και από την ΕΤΑΑ να συνεχίσουν να παραμένουν στο πλευρό των 

Τυνήσιων και να εντείνουν τα προγράμματα ενισχύσεων και συνδρομής, μεταξύ 

άλλων μέσω της εφαρμογής έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων και μέσω της 

ενδεχόμενης επαναδιαπραγμάτευσης δανείων σε περίπτωση ανισορροπίας του 

ισοζυγίου πληρωμών, προκειμένου να μην αφεθεί μόνη της η Τυνησία στην 

προσπάθεια εδραίωσης της δημοκρατικής διαδικασίας της· εκφράζει την 

ικανοποίησή του διότι ορισμένα κράτη μέλη συμμετέχουν σε «συμπράξεις για τον 

μετασχηματισμό» της Τυνησίας· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει το 

πρόγραμμά της για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στον τομέα της 

πρόσβασης στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στην Τυνησία·" 

2ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προτίθεται να 

προτείνει μέτρα για τη μείωση μέρους του χρέους της Τυνησίας, χρέους που κυρίως 

προήλθε από το παλαιό καθεστώς·" 

 
§ 57 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο κείμενο της συμφωνίας τη ρήτρα για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα " 

2ο μέρος "δυνάμει της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναστείλει μονομερώς την 

εφαρμογή της συμφωνίας σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

εκ μέρους του άλλου συμβαλλόμενου μέρους" 

 
Verts/ALE, ENF: 

§ 59 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "συμφωνίας για την διευκόλυνση της 

έκδοσης θεωρήσεων" και "μιας συμφωνίας επανεισδοχής" 

2ο μέρος "συμφωνίας για την διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων και" 

3ο μέρος "μιας συμφωνίας επανεισδοχής" 
 

 

 

11. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 

Έκθεση: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 1 VERTS/ALE  +  

§ 7 4 GUE/NGL  -  

§ 10 5 GUE/NGL  -  

§ 11 6 GUE/NGL  -  

§ 17 7 GUE/NGL  -  

§ 22 8 GUE/NGL  -  

§ 23 9 GUE/NGL ψ.τμ.   

1 -  

2 -  

§ 26 2 VERTS/ALE  +  

μετά την § 26 3 VERTS/ALE  +  

§ 29 10Δ PPE ΗΨ - 231, 393, 4 

§ 31 11Δ PPE  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 526, 46, 55 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

τροπολογία 9 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν τέλος στις πτήσεις επιστροφής, 

συμπεριλαμβανομένων όσων γίνονται από τη Frontex, καθώς και στο σύνολο της 

πολιτικής κοινών επιχειρήσεων επιστροφής" 

2ο μέρος "επικροτεί την έκκληση που απηύθυνε η Διαμεσολαβήτρια στη Frontex σχετικά με 

τη δημιουργία μηχανισμού ατομικών καταγγελιών για πιθανές παραβιάσεις των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων με τις μέγιστες δυνατές νομικές εγγυήσεις· καλεί τη 

Διαμεσολαβήτρια να ερευνήσει περαιτέρω το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της 

υφιστάμενης κατάστασης του αυξανόμενου αριθμού προσφύγων στα σύνορα της ΕΕ 

και των καταγγελιών κατά της Frontex για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

κατά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της 

Ένωσης·" 
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12. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014 

Έκθεση: Notis Marias (A8-0012/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 6 6Δ ENF  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 315, 303, 4 

μετά την § 7 1 VERTS/ALE  -  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 10 2 VERTS/ALE  -  

§ 11 7 ENF  -  

μετά την § 14 12 άνω των 40 

βουλευτών 

ΟΚ - 224, 370, 36 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 321, 268, 29 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 307, 292, 22 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 25, υπό-§ 1 9 ECR  -  

μετά την § 25 3 VERTS/ALE  -  

μετά την § 32 10 ECR ΟΚ - 229, 387, 4 

§ 34 8 ENF  -  

11 S&D  -  

μετά την αιτ. σκ. Γ 4 ENF  -  

αιτ. σκ. Δ 5 ENF  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 400, 169, 59 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογία 12 

ECR: τροπολογία 10 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 6 

1ο μέρος "αναμένει από την ΕΚΤ να συμβάλει στις γενικές οικονομικές πολιτικές της Ένωσης 

και στην επίτευξη των στόχων τους, σύμφωνα με το άρθρο 282 ΣΛΕΕ," 

2ο μέρος "υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η βασική της αποστολή που συνίσταται 

στην εξασφάλιση σταθερότητας τιμών·" 

 
§ 8 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τη δημοσιονομική εξυγίανση" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 18 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "με την επιφύλαξη του πρωταρχικού 

στόχου για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 20 

1ο μέρος "χαιρετίζει την προσπάθεια της ΕΚΤ να αυξήσει το ποσοστό πληθωρισμού κοντά 

στο όριο του 2 %, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία και άλλων 

πολιτικών της ΕΕ και να τονώσει την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη 

και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, υπό τον όρο ότι θα συνοδευτεί 

από στοχευμένες επενδύσεις, φιλόδοξες και κοινωνικά ισόρροπες διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις " 

2ο μέρος "και δημοσιονομική εξυγίανση·" 
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Verts/ALE, ECR: 

§ 15 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που υποβάλλονται σε πρόγραμμα 

μακροοικονομικής προσαρμογής να λάβουν μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 7 

παράγραφος 9 του κανονισμού αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 21 Μαΐου 2013 προκειμένου να προβούν σε πλήρη έλεγχο των 

δημόσιων οικονομικών τους, να εκτιμήσουν, μεταξύ άλλων, τις αιτίες που οδήγησαν 

στη συσσώρευση υπερβολικού χρέους και να εντοπίσουν τυχόν παρατυπίες·" 

2ο μέρος "τονίζει ότι ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των 

σφαλμάτων του παρελθόντος" 

3ο μέρος "και όχι στην έναρξη ειδικής διαδικασίας αναδιάρθρωσης του χρέους που θα 

μπορούσε να αναζωπυρώσει την κρίση χρέους σε ορισμένα κράτη μέλη·" 
 

 

13. Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0250/2016 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0250/2016  

(επιτροπή INTA) 

§ 5 8 GUE/NGL ΟΚ - 135, 300, 180 

§ 6 9 GUE/NGL ΟΚ - 101, 459, 55 

μετά την § 6 2 ENF ΟΚ - 70, 506, 43 

§ 8 1 S&D ΟΚ + 479, 108, 28 

μετά την § 8 3 ENF ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 84, 490, 44 

2/ΟΚ ↓  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 10 GUE/NGL ΟΚ - 157, 336, 119 

§ 11 11 GUE/NGL ΟΚ - 151, 310, 156 

μετά την § 11 12 GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. Α 4 GUE/NGL ΟΚ - 123, 475, 18 

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Η 5 GUE/NGL  -  

αιτιολογική σκέψη ΙΑ 6 GUE/NGL ΟΚ - 150, 459, 9 

αιτ. σκ. ΙΓ 7 GUE/NGL ΟΚ - 105, 454, 50 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 479, 123, 17 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογία 1 

PPE: τροπολογίες 2, 3, 4, 6, 8, 11, τελική ψηφοφορία 

GUE/NGL: τροπολογίες 7, 9, 10, 11 

ENF: τροπολογίες 2, 3, 4, τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: αιτιολογική σκέψη Ζ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ENF: 

τροπολογία 3 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και ενδεχομένως να εξαιρέσει από τις 

διαπραγματεύσεις" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

14. Καθιέρωση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων 

συντροφιάς σε όλα τα κράτη μέλη 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016, B8-0251/2016 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος ΚΨ-B8-0251/2016  

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

μετά την § 4 4 GUE/NGL  -  

μετά την § 5 5 GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. σκ. Α 1 GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. σκ. Β 2 GUE/NGL  -  

μετά την αιτ. σκ. Γ 3 GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 289, 310, 5 

αιτ. σκ. Η § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0251/2016  ALDE  ↓  

B8-0252/2016  S&D  ↓  

B8-0253/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0254/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0256/2016  EFDD  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR, S&D: αιτιολογική σκέψη Η 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE: 

αιτιολογική σκέψη Ζ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από "πανευρωπαϊκών" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 
 

 

15. Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0147/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, 
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B8-0160/2016, B8-0151/2016 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος εξ ονόματος πολιτικής ομάδας 

B8-0147/2016  ECR  -  

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0151/2016  

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

§ 2 3 PPE ΗΨ + 304, 285, 15 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 552, 31, 18 

μετά την § 6 1 S&D, ALDE, 

Verts/ALE, 

EFDD, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 359, 212, 31 

αιτ. σκ. Β 2 PPE ΗΨ + 434, 148, 19 

αιτ. σκ. ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 556, 33, 14 

2/ΟΚ + 353, 232, 23 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 449, 36, 78 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0151/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0152/2016  VERTS/ALE  ↓  

B8-0153/2016  ALDE  ↓  

B8-0155/2016  S&D  ↓  

B8-0158/2016  PPE  ↓  

B8-0160/2016  EFDD  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: § 6, αιτιολογική σκέψη ΙΔ, τροπολογία 1, τελική ψηφοφορία 

ALDE: αιτιολογική σκέψη ΙΔ, τροπολογία 1 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ συνέχισαν να εγκρίνουν 

μεταφορές όπλων και σχετικών ειδών στη Σαουδική Αραβική και μετά την έναρξη 

του πολέμου·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω μεταφορές παραβιάζουν την κοινή θέση 

2008/944/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, η οποία αποκλείει 

ρητώς τη χορήγηση αδειών για εξαγωγές όπλων από κράτη μέλη αν υπάρχει σαφής 

κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί η εξαγόμενη στρατιωτική τεχνολογία ή εξοπλισμός για 

τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και για 

την υπονόμευση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας·" 
 

Διάφορα 

Η Catherine Bearder (Ομάδα ALDE) συνυπογράφει επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-

0151/2016. 

 


