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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. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks 

Έκθεση: Victor Negrescu (A8-0077/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των ψηφισάντων) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μοναδική ψηφοφορία OK + 585, 82, 7 

 

 

2. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/000 TA 2016/Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία 

της Επιτροπής 

Έκθεση: Αndrey Novakov (A8-0078/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των ψηφισάντων) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μοναδική ψηφοφορία OK + 534, 106, 49 

 

 

3. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016: Νέο μέσο για την παροχή 

στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης 

Έκθεση: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 4 1 EFDD  -  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη E § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 584, 64, 33 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: § 5, Αιτιολογική σκέψη E 
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4. Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Samo Jereb 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0060/2016) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 182 παράγραφος 1 του Κανονισμού)) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Διορισμός του Samo Jereb  + 404, 222, 70 

 

 

 

5. Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Mihails Kozlovs 

Έκθεση: Igor Šoltes (A8-0059/2016) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 182 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού)) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Διορισμός του Mihails Kozlovs  + 386, 123, 186 

 

 

 

6. Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - JΟΚ Gregor 

Έκθεση: Igor Šoltes (A8-0057/2016) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 182 παράγραφος 1 του 

Κανονισμού)) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Διορισμός του Jan Gregor  + 382, 256, 57 
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7. Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Ladislav Balko 

Έκθεση: Igor Šoltes (A8-0055/2016) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 182 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού)) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Διορισμός του Ladislav Balko  + 328, 317, 52 

 

 

 

8. Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Janusz Wojciechowski 

Έκθεση: Igor Šoltes (A8-0061/2016) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 182 παράγραφος 1 του 

Κανονισμού)) 

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Διορισμός του Janusz 

Wojciechowski 

 - 288, 358, 48 

 

 

 

9. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: ανανέωση της έγκρισης για τη 

δραστική ουσία γλυφοσάτ 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0439/2016 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0439/2016  

(επιτροπή ENVI) 

§ 1 44 ECR ΟΚ - 152, 527, 25 

9 PPE ΟΚ - 219, 477, 7 

Μετά την § 1 32 Verts/ALE, 

EFDD 

ΟΚ + 401, 297, 8 

33 Verts/ALE, 

EFDD 

ΟΚ + 396, 299, 6 
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

34 Verts/ALE, 

EFDD 

ΟΚ + 388, 318, 2 

35 Verts/ALE, 

EFDD 

ΟΚ - 252, 324, 128 

§ 2 10 PPE ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 463, 231, 9 

3/ΟΚ + 489, 187, 27 

4/ΟΚ + 515, 175, 17 

5 +  

6/ΟΚ + 508, 192, 2 

7/ΟΚ + 499, 201, 4 

8/ΟΚ + 500, 198, 4 

9/ΟΚ + 477, 221, 1 

45 ECR ψ.τμ.   

1/ΟΚ ↓  

2/ΟΚ ↓  

§ 3 11 PPE ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 294, 278, 134 

2/ΟΚ + 559, 130, 13 

20 ALDE ΟΚ ↓  

46 ECR ΟΚ - 295, 394, 15 

§ 4 47Δ ECR ΟΚ - 282, 392, 30 

36 Verts/ALE, 

EFDD 

ΗΨ + 564, 113, 20 

Μετά την § 4 12 PPE ΗΨ + 478, 196, 30 

48 ECR ΟΚ + 592, 88, 23 
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 49 ECR ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 327, 331, 47 

2/ΟΚ + 554, 112, 42 

Μετά την § 5 37 Verts/ALE, 

EFDD 

ΗΨ - 343, 357, 5 

38 Verts/ALE, 

EFDD 

 -  

§ 6 50 ECR  -  

Μετά την § 6 13 PPE ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 547, 140, 19 

§ 7 51Δ ECR  -  

14 PPE  +  

Μετά την § 7 19 ENF ΟΚ - 110, 556, 42 

Μετά την αιτιολογική 

αναφορά 4 

21 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

Αιτιολογική σκέψη A 1 PPE  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη A 

15 ENF ΟΚ - 115, 553, 34 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Γ 

16 ENF ΟΚ - 53, 600, 51 

Αιτιολογική σκέψη Δ 39Δ ECR ΟΚ - 90, 616, 2 

2 PPE ΟΚ - 296, 386, 27 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Δ 

17 ENF ΟΚ - 106, 555, 42 

Αιτιολογική σκέψη E 40Δ ECR ΟΚ - 116, 583, 7 

3 PPE ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 334, 366, 8 
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ + 543, 140, 22 

Αιτιολογική σκέψη Ι 4 PPE ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 301, 399, 9 

41 ECR  ↓  

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ 5 PPE ΟΚ - 290, 386, 31 

Αιτιολογική σκέψη ΙΗ 42Δ ECR ΟΚ - 298, 404, 6 

6 PPE ΟΚ - 256, 439, 13 

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΑ 

43Δ ECR ΟΚ - 91, 608, 8 

7 PPE ΟΚ - 278, 419, 7 

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΓ 

8 PPE  +  

18 ENF ΟΚ - 78, 599, 29 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη ΚΓ 

22 Verts/ALE, 

EFDD 

ΟΚ + 350, 326, 29 

23 Verts/ALE, 

EFDD 

ΟΚ + 343, 329, 29 

24 Verts/ALE, 

EFDD 

ΗΨ + 343, 328, 30 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη ΚΔ 

25 Verts/ALE, 

EFDD 

ΟΚ + 345, 343, 13 

26 Verts/ALE, 

EFDD 

ΗΨ + 346, 313, 33 

27 Verts/ALE, 

EFDD 

ΗΨ + 343, 318, 40 

28 Verts/ALE, 

EFDD 

ΟΚ + 348, 314, 43 

29 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

30 Verts/ALE, 

EFDD 

ΗΨ - 329, 345, 31 
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

31 Verts/ALE, 

EFDD 

ΗΨ + 338, 335, 25 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 374, 225, 102 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογίες 5, 6, 7, 9, 10 (3ο μέρος, 6ο μέρος, 8ο μέρος), 11 (1ο μέρος), 20, 23, 25, 

28, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 47 

ECR: τροπολογίες 11, 20, 22, 42, 44, 45, 46, 48, 49· τελική ψηφοφορία 

GUE/NGL: τροπολογίες 2, 3, 9, 10 (2ο μέρος, 4ο μέρος, 7ο μέρος, 9ο μέρος), 11, 20, 39, 40, 42, 

43, 44, 45 (1ο μέρος, 2ο μέρος), 46, 47· τελική ψηφοφορία 

ENF: τροπολογίες 15, 16, 17, 18, 19, τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

τροπολογία 11 

1ο μέρος "3. καλεί την Επιτροπή να ανανεώσει την έγκριση του glyphosate για 7 έτη· 

υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η Επιτροπή 

μπορεί να ανακαλέσει την έγκριση μιας δραστικής ουσίας κατά τη διάρκεια της 

περιόδου για την οποία έχει λάβει έγκριση, αν δεν πληροί πλέον τα κριτήρια για την 

έγκρισή της·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις εργασίες τους για την 

κατάρτιση καταλόγου βοηθητικών ουσιών που δεν επιτρέπεται να περιέχονται σε 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα· επιδοκιμάζει την απαγόρευση της χρήσης της ουσίας 

POE-tallowamine σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν glyphosate· " 

 
τροπολογία 13 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "την έρευνα και την καινοτομία όσον 

αφορά" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 49 

1ο μέρος "5. καλεί την Επιτροπή και την EFSA, στο μέτρο του δυνατού εντός του νομικού και 

κανονιστικού πλαισίου και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, να επιτρέψουν πρόσβαση στις επιστημονικές 

μελέτες και στα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη θετική ταξινόμηση του 

glyphosate και την προτεινόμενη επανέγκριση· " 

2ο μέρος "καλεί επιπλέον την Επιτροπή να καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για 

να διευκολύνει την πλήρη γνωστοποίηση των επιστημονικών στοιχείων που 

χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ενωσιακής διαδικασίας αξιολόγησης·" 
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GUE/NGL: 

τροπολογία 45 

1ο μέρος "2. υποστηρίζει την έγκριση, από τα κράτη μέλη, ενός εκτελεστικού κανονισμού που 

να βασίζεται στη διαδικασία αδειοδότησης για δραστικές ουσίες, όπως αυτή 

ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1141/2010 (τον δεύτερο κανονισμό περί 

ανανέωσης)· " 

2ο μέρος "παρατηρεί ότι σε συνέχεια οποιασδήποτε επανέγκρισης, τα κράτη μέλη είναι 

υποχρεωμένα να αξιολογήσουν εκ νέου όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην 

αγορά και περιέχουν glyphosate, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών ουσιών 

του, και να εξασφαλίσουν ότι εξακολουθούν να ικανοποιούν τα σύγχρονα πρότυπα 

ασφαλείας·" 

 
S&D: 

τροπολογία 3 

1ο μέρος Διαγράφονται οι λέξεις "κυρίως μέσω της διαμονής κοντά σε ψεκαζόμενες περιοχές, 

μέσω της οικιακής χρήσης και μέσω της διατροφής·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις του glyphosate και των συνηθέστερων 

βοηθητικών ουσιών του στην ανθρώπινη υγεία πρέπει να παρακολουθούνται 

τακτικά·" 

 
τροπολογία 4 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

τροπολογία 10 

1ο μέρος "2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νέο σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού για 

την καλύτερη διαχείριση της χρήσης των ζιζανιοκτόνων " 

2ο μέρος "που περιέχουν glyphosate·" 

3ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τα κράτη μέλη, ιδίως, να περιορίσουν ή να 

απαγορεύσουν την πώληση του glyphosate σε μη επαγγελματίες χρήστες·"  

4ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει αξιολόγηση από κοινού με 

εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη," 

5ο μέρος "προκειμένου να αξιολογηθεί η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων από μη 

επαγγελματίες," 

6ο μέρος "και να υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση της κατάρτισης " 

7ο μέρος "και της εξουσιοδότησης " 

8ο μέρος "των επαγγελματιών χρηστών," 

9ο μέρος "να παράσχει βελτιωμένες πληροφορίες για τη χρήση του glyphosate, και να 

θεσπίσει αυστηρά μέτρα για τη χρήση των προϊόντων που περιέχουν τη δραστική 

ουσία glyphosate πριν τη συγκομιδή·" 
 

 

10. Η ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον - ένας πιο συνδεδεμένος, 

αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος 

Έκθεση: Sandra Kalniete (A8-0069/2016) 

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 

Μετά την § 3 1 + 76 

βουλευτές 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 261, 374, 41 

3 +  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 538, 138, 16 

2/ΟΚ + 503, 171, 24 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 407, 266, 28 

2/ΟΚ + 444, 222, 30 

3/ΟΚ + 488, 191, 14 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 454, 227, 19 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 463, 205, 35 

2/ΟΚ + 382, 273, 42 

3/ΟΚ + 423, 253, 25 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 436, 251, 13 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 451, 221, 26 

2/ΟΚ + 508, 144, 42 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 461, 202, 38 

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 454, 204, 39 

§ 45 2 + 76 

βουλευτές 

 +  

Αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Υπότιτλος μετά την 

αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 307, 345, 50 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 427, 232, 43 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: §§ 5 (2ο μέρος), 6 (1ο μέρος), 9, 10 (1ο μέρος, 2ο μέρος), 11, 12, 27 

S&D: § 10 

GUE/NGL: §§ 5, 6, 10, 11, 12, 26, 27 

EFDD: §§ 6 (2ο μέρος, 3ο μέρος), 10 (1ο μέρος, 3ο μέρος), 27 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

τροπολογία 1 

1ο μέρος "3α. πιστεύει ότι η ΕΕ, ως παγκόσμιος παράγοντας, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 

υπεράσπιση των αρχών της διεθνούς νομοθεσίας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 

ιδίως των αρχών της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· πιστεύει, συνεπώς, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ενταχτούν 

με ουσιαστικό τρόπο στη νέα παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ, " 

2ο μέρος "κάτι που θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για την αντιμετώπιση της σημερινής 

έλλειψης συστηματικής ενσωμάτωσης της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα σε όλες τις δραστηριότητές της, αλλά και της επείγουσας ανάγκης για 

πολιτική υποστήριξη στο υψηλότερο επίπεδο " 

3ο μέρος "με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ, των 

κατευθυντήριων γραμμών της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του σχεδίου δράσης 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· επισημαίνει εν προκειμένω την 

ανάγκη να ζητείται πάντα η γνώμη της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ, 

κρατών μελών και τρίτων χωρών, ώστε να γίνει δυνατό να χρησιμοποιηθεί η πείρα 

και η εμπειρογνωμοσύνη των επαγγελματιών του τομέα και των υπερασπιστών των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ενημέρωση και την ενίσχυση της εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν ότι η εξωτερική πολιτική της ΕΕ θα υιοθετήσει μια στρατηγική 

προσέγγιση  για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα δίνει έμφαση σε συγκεκριμένες 

δράσεις και αποτελέσματα και θα προσφέρει συνεκτικότητα στη δράση της ΕΕ 

σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διάφορες χώρες και περιφέρειες, 

ανεξαρτήτως των επιμέρους ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας, της 

εξωτερικής πολιτικής, του εμπορίου, της ενέργειας, της παροχής βοήθειας και 

άλλων·" 

 
Verts/ALE: 

§ 5 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "σημειώνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 

της θα πρέπει να είναι πιο ενωμένα και προετοιμασμένα να αναλάβουν μεγαλύτερο 

μερίδιο ευθύνης για τη συλλογική ασφάλεια και την υπεράσπιση του εδάφους τους, 

βασιζόμενα λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως στη γειτονική περιοχή της 

ΕΕ·", "συνεπώς" και "να αναβαθμίσουν τις αμυντικές ικανότητές τους, ώστε να " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
υπότιτλος μετά την αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "κρατών, κοινωνιών και αξιών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
S&D: 

§ 17 

1ο μέρος "τονίζει ότι η επίδραση των τεχνολογιών θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται 

στην παγκόσμια στρατηγική, καθώς και σε πρωτοβουλίες ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο, " 

2ο μέρος "ενώ η βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να ενσωματωθεί και να 

αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος όλων των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ, 

κατά περίπτωση, προκειμένου να προωθηθεί η προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, η προάσπιση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της χρηστής 

διακυβέρνησης και η ειρηνική επίλυση των διενέξεων·" 
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EFDD: 

§ 12 

1ο μέρος "τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, που θα πρέπει να 

εξασφαλίζει τον συντονισμό μεταξύ επιχειρήσεων, και υποστηρίζει τη δημιουργία 

ευρωπαϊκών ικανοτήτων που θα ενισχύουν το ΝΑΤΟ στον τομέα της υπεράσπισης 

του εδάφους και θα είναι σε θέση να διεξάγουν αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης 

πέραν των συνόρων της ΕΕ· τονίζει ότι η ΚΠΑΑ θα πρέπει να ενισχύει τον 

ευρωπαϊκό άξονα του ΝΑΤΟ και να διασφαλίζει ότι τα ευρωπαϊκά μέλη της 

συμμαχίας ανταποκρίνονται πράγματι στις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ· 

εισηγείται τον συνδυασμό των εννοιών των μάχιμων μονάδων της ΕΕ και της 

δύναμης αντίδρασης του ΝΑΤΟ·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει ότι οι στρατιωτικές συνεισφορές θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή 

της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ·" 

 
§ 23 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη Γ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις " οι προσπάθειες αναθεωρητικών 

δυνάμεων να επαναχαράξουν βίαια τα σύνορα, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, και 

να αμφισβητήσουν τη διατήρηση μιας παγκόσμιας τάξης στη βάση κανόνων," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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Verts/ALE, EFDD: 

§ 6 

1ο μέρος "παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη 

συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την 

άμυνα στον κυβερνοχώρο, μέσω της συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των πόρων 

και μέσω άλλων συνεργατικών σχεδίων, ώστε να επιτύχει τον συλλογικό στόχο της 

δαπάνης του 2% του αμυντικού προϋπολογισμού στην έρευνα, και να δρομολογήσει 

ένα χρηματοδοτούμενο από την ίδια πρόγραμμα αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας, 

στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)· πιστεύει ότι ο ρόλος του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) πρέπει να ενισχυθεί και οι πόροι του να 

αυξηθούν, ώστε να μπορέσει να δράσει πιο αποτελεσματικά· πιστεύει επίσης ότι τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ανάπτυξη 

επειγόντως αναγκαίων ευρωπαϊκών ικανοτήτων και τη συμβολή στη στρατηγική 

αυτονομία της ΕΕ, να αυξήσουν τις δαπάνες τους για αμυντική έρευνα μέσω του 

ΕΟΑ και να ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση στον 

τομέα της Άμυνας (EDTIB), καθώς και την ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα της 

άμυνας· ζητεί τη διαφανέστερη και πιο υπεύθυνη χρήση των προϋπολογισμών για 

την ασφάλεια και την άμυνα από τα κράτη μέλη·"  

εκτός από τις λέξεις "ώστε να επιτύχει τον συλλογικό στόχο της δαπάνης του 2% 

του αμυντικού προϋπολογισμού στην έρευνα, και να δρομολογήσει ένα 

χρηματοδοτούμενο από την ίδια πρόγραμμα αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας, στο 

επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)·" 

2ο μέρος "ώστε να επιτύχει τον συλλογικό στόχο της δαπάνης του 2% του αμυντικού 

προϋπολογισμού στην έρευνα, και να δρομολογήσει ένα χρηματοδοτούμενο από την 

ίδια πρόγραμμα αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας, στο επόμενο πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)· " 

3ο μέρος " καλεί επίσης τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση κατάλληλων 

δυνατοτήτων για την εκπλήρωση των καθηκόντων που περιγράφονται στο άρθρο 43 

της ΣΕΕ, μεταξύ άλλων και για τις συναφείς ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ· 

πιστεύει επιπλέον, ότι πρέπει να βελτιωθούν οι ανταλλαγές μεταξύ των ευρωπαϊκών 

υπηρεσιών πληροφοριών και να αναπτυχθεί μια πραγματικά ευρωπαϊκή ικανότητα 

στον τομέα των πληροφοριών και των προβλέψεων, υπό κατάλληλους μηχανισμούς 

εποπτείας " 

 
§ 10 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "προς μόνιμες κοινές πολυεθνικές 

στρατιωτικές μονάδες, κοινές αμυντικές δυνάμεις και προς τη διαμόρφωση μιας 

κοινής αμυντικής πολιτικής που θα πρέπει τελικά να οδηγήσει σε μια Ευρωπαϊκή 

Αμυντική Ένωση·" και "τη δημιουργία ενός μόνιμου στρατιωτικού αρχηγείου της 

ΕΕ " 

2ο μέρος "προς μόνιμες κοινές πολυεθνικές στρατιωτικές μονάδες, κοινές αμυντικές δυνάμεις 

και προς τη διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής πολιτικής που θα πρέπει τελικά να 

οδηγήσει σε μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση·" 

3ο μέρος "τη δημιουργία ενός μόνιμου στρατιωτικού αρχηγείου της ΕΕ " 
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11. Εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας 

Έκθεση: Tamás Meszerics (A8-0051/2016) 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 124, 542, 26 

§ 65 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 89 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 90 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 544, 142, 11 

§ 110 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 312, 372, 13 

§ 149 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 372, 305, 21 

§ 145 1 εισηγητής  +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 605, 66, 25 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: § 90 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 149 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

§ 3 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι η μέχρι σήμερα στρατηγική προσέγγιση για τη διαμόρφωση των 

σχέσεων με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας έχει αποδειχθεί ελάχιστα βιώσιμη και 

επιτυχής· διαπιστώνει ότι οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών που 

καλύπτονται από τη στρατηγική της Κεντρικής Ασίας δεν γνώρισαν καμία 

σημαντική άνθηση, ότι ο στόχος της προώθησης της περιφερειακής συνεργασίας και 

ολοκλήρωσης μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ασίας μέσω της ανταλλαγής 

εμπειριών και της μεταφοράς προτύπων από την πλευρά της ΕΕ βρίσκεται σε 

τέλμα," 

2ο μέρος "και ότι η ΕΕ δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να συμβάλει καθοριστικά, με βάση 

τις αξίες της και τα κοινωνικά της πρότυπα και σχέδια, στην επίλυση των σοβαρών 

κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

κοινωνίες της Κεντρικής Ασίας ή στον εκσυγχρονισμό τους·" 

 
§ 65 

1ο μέρος "σημειώνει τα κοινά χαρακτηριστικά που απορρέουν από την παλαιότερη ιστορία, 

όπως οι δρόμοι του μεταξιού, ο εποικισμός από τουρκικά φύλα και η αποδοχή του 

Ισλάμ· σημειώνει επίσης ότι οι πέντε χώρες της περιοχής παρουσιάζουν διαφορετικά 

επίπεδα στην ανάπτυξή τους, ήτοι: το Καζακστάν αναδεικνύεται σε κομβικό 

παράγοντα της περιοχής και οι σχέσεις του με την ΕΕ σημειώνουν σταθερή πρόοδο· 

το Κιργιζιστάν και το Τατζικιστάν είναι πολύ φτωχότερες χώρες αλλά σχετικά 

ανοικτές και παρουσιάζουν έναν κάποιο βαθμό συμμετοχής της κοινωνίας των 

πολιτών· η σχέση της ΕΕ με το Ουζμπεκιστάν βρίσκεται επίσης σε ανάπτυξη· όμως 

το Τουρκμενιστάν εξακολουθεί να αποτελεί την πιο κλειστή χώρα της περιοχής, " 

2ο μέρος "η οποία δεν διαθέτει αποτελεσματική ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών·" 

 
§ 110 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
GUE/NGL: 

§ 89 

1ο μέρος "επιδοκιμάζει την αύξηση της μακρο-οικονομικής βοήθειας και " 

2ο μέρος "ζητεί να λειτουργεί αυτό το μέσο σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια σχέσης κόστους-

ωφέλειας και με βάση ακριβείς εκτιμήσεις αντικτύπου, οι οποίες θα εστιάζουν στις 

δευτερογενείς επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά σημεία των εκθέσεων 

προόδου της στρατηγικής, τονίζει τη σημασία της συμμετοχής των κρατών μελών 

στην υλοποίηση της βοήθειας εκ μέρους της ΕΕ για να επιτευχθούν ισχυρότερος 

αντίκτυπος και καλύτερα αποτελέσματα·" 
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12. Επιδημία του ιού Ζίκα 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0449/2016 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0449/2016  

(επιτροπή ENVI) 

Μετά την § 7 5 ALDE ΗΨ - 259, 328, 93 

6 ALDE  -  

Μετά την § 10 1 Verts/ALE  -  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 431, 198, 53 

4 +  

5 +  

§ 19 2 S&D  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ 4 ALDE  +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΑ 

3 ALDE  +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 33 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

§ 33 

1ο μέρος "υποστηρίζει τις εκκλήσεις των Ηνωμένων Εθνών να καταργηθούν νόμοι και 

πολιτικές που περιορίζουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα δικαιώματα 

σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, κατά παράβαση των διεθνών προτύπων, " 

2ο μέρος "και επαναλαμβάνει τη βούλησή του να διασφαλίζει ότι οι ενέργειες στον τομέα της 

δημόσιας υγείας υλοποιούνται σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως σε 

σχέση με την υγεία και τα συναφή δικαιώματα·" 

 
ALDE: 

§ 13 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "θεωρεί ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει 

να περιλαμβάνει στοχοθετημένη και επαρκή δωρεάν διανομή μηχανικών 

«εμποδίων», όπως κουνουπιέρες (για να αποφεύγονται τα τσιμπήματα των 

κουνουπιών) και προφυλακτικά (για να αποφεύγεται η σεξουαλική μετάδοση)·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

1ο μέρος "επισημαίνει το γεγονός ότι ο ιός Ζίκα έφερε στην επιφάνεια τα κενά που υπάρχουν 

τόσο στις αντιδράσεις των συστημάτων δημόσιας υγείας, ιδίως σε επίπεδο 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης," 

2ο μέρος "όσο και στην παροχή υπηρεσιών αναπαραγωγικής υγείας και στα δικαιώματα των 

γυναικών και των κοριτσιών στις πληγείσες χώρες, ιδιαίτερα όσον αφορά την 

ενημέρωση και τη φροντίδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά από αυτήν, 

καθώς και την πρόληψη " 

3ο μέρος "και τον τερματισμό " 

4ο μέρος "της εγκυμοσύνης" 

5ο μέρος "ενώ οι δημόσιες αρχές στις χώρες αυτές συμβούλευσαν τις γυναίκες να αναβάλουν 

την εγκυμοσύνη έως ότου υπάρξουν περισσότερα στοιχεία για τον ιό Ζίκα· " 
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§ 19 

1ο μέρος "καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις πληγείσες χώρες στην προσπάθεια να επιτύχουν 

καθολική πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, περιλαμβανομένων 

της προγεννητικής και μεταγεννητικής φροντίδας και των διαγνωστικών δοκιμών 

για τον ιό Ζίκα, και καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις κυβερνήσεις των πληγεισών χωρών 

παρέχοντάς τους εκτενείς πληροφορίες για την σεξουαλική και αναπαραγωγική 

υγεία καθώς και σύνολο υποδείξεων υγειονομικής περίθαλψης, 

συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων οικογενειακού προγραμματισμού, με 

έμφαση στην πρόσβαση σε όλες τις αντισυλληπτικές μεθόδους υψηλής ποιότητας 

για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια, " 

2ο μέρος "και πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση με σκοπό να καταπολεμηθεί η αύξηση των μη 

ασφαλών αμβλώσεων" 

3ο μέρος "από την εκδήλωση της επιδημίας," 

4ο μέρος "και, στο πλαίσιο αυτό, να δώσει το έναυσμα για τον αναγκαίο διάλογο με τις χώρες 

εταίρους σχετικά με την αντισύλληψη και τα δικαιώματα των γυναικών και των 

κοριτσιών·" 
 

 

13. Η κατάσταση στην Πολωνία 

Πρότασεις ψηφίσματος: B8-0461/2016/αναθ., B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016 

Αντικείμενο Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0461/2016/αναθ. (PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 10 3 GUE/NGL ΗΨ - 153, 319, 219 

Μετά την § 10 4 GUE/NGL ΟΚ - 196, 273, 222 

Αιτιολογική σκέψη 

ΙΣΤ 

1 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη ΙΣΤ 

2 GUE/NGL ΟΚ - 188, 294, 206 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 513, 142, 30 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0463/2016  ENF  ↓  

B8-0464/2016  EFDD  ↓  

B8-0465/2016  ECR  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: Τελική ψηφοφορία (B8-0461/2016/αναθ.) 

GUE/NGL: τροπολογίες 2, 4 (B8-0461/2016/αναθ.) 

ECR: Τελική ψηφοφορία (B8-0461/2016/αναθ.) 
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Διάφορα 

Η Ulrike Lunacek και ο Klaus Buchner (ομάδα Verts/ALE) συνυπέγραψαν επίσης την κοινή πρόταση 

ψηφίσματος B8-0461/2016/αναθ.. 
 


