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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. Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα ***II 

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: JΟΚ Philipp Albrecht (A8-0139/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία 

 

 

2. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης 

του εγκλήματος ***II 

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Marju Lauristin (A8-0138/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία 

 

 

3. Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα 

PNR) ***I 

Δεύτερη έκθεση: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής 

55 Άνω των 40 

βουλευτών 

ΟΚ - 146, 473, 13 

Σύνολο του κειμένου 

σύνολο αριθ. 1 

53 ΑΤ επιτροπή ΟΚ + 460, 173, 6 

Σύνολο αριθ. 2 1-52 επιτροπή ΟΚ ↓  

τροπολογία 53, άρθρο 

2 

53 ΑΤ επιτροπή ΟΚ + 471, 149, 25 

(τροπολογία 53, 

Άρθρο 3, σημείο 3) 

53 ΑΤ επιτροπή ΟΚ + 470, 142, 32 

Άρθρο 2, σημείο i 

(τροπολογία 53, 

Άρθρο 3, σημείο 9) 

53 ΑΤ επιτροπή ΟΚ + 481, 144, 17 

58 Verts/ALE ΟΚ ↓  

Άρθρο 4, § 1 

(τροπολογία 53, 

Άρθρο 6, § 1) 

59 Verts/ALE ΟΚ - 130, 491, 22 

53 ΑΤ επιτροπή ΟΚ + 490, 130, 26 

(τροπολογία 53, 

Άρθρο 6, § 9) 

53 ΑΤ επιτροπή ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 572, 67, 7 

2/ΟΚ + 484, 147, 13 

(τροπολογία 53, 

Άρθρο 8, § 1) 

53 ΑΤ επιτροπή ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 558, 47, 42 

2/ΟΚ + 476, 147, 20 

Άρθρο 7, § 1 

(τροπολογία 53, 

Άρθρο 9, § 1) 

54 ALDE ΟΚ - 163, 457, 29 

53 ΑΤ επιτροπή ΟΚ + 496, 147, 8 

Άρθρο 9 (τροπολογία 

53, Άρθρο 12) 

53 ΑΤ επιτροπή ΟΚ + 467, 175, 7 

60 Verts/ALE ΟΚ ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά το άρθρο 16 61 Verts/ALE ΟΚ - 154, 491, 7 

(τροπολογία 53, 

Άρθρο 19, § 3) 

53 ΑΤ επιτροπή ΟΚ + 502, 142, 8 

Αιτιολογική σκέψη 10 53 ΑΤ επιτροπή ΟΚ + 475, 157, 22 

56 Verts/ALE ΟΚ ↓  

Αιτιολογική σκέψη 32 

(τροπολογία 53, 

Αιτιολογική σκέψη 

37) 

53 ΑΤ επιτροπή ΟΚ + 469, 176, 9 

57 Verts/ALE ΟΚ ↓  

Ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 463, 174, 16 

Ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 461, 179, 9 

 

Ατήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογία 55 

Verts/ALE: τροπολογίες 1-52 (ψηφοφορία εν συνόλω), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

πρόταση της Επιτροπής 

PPE: τροπολογίες 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Ατήματα χωριστής ψηφοφορίας 

Verts/ALE: Άρθρο 2 της τροπολογίας 53· άρθρο 3, σημείο 3 της τροπολογίας 53· άρθρο 19, § 3 

της τροπολογίας 53 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

Άρθρο 6, § 9 της τροπολογίας 53 

1ο μέρος "Οι συνέπειες των προβλεπόμενων στην παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος 

άρθρου αξιολογήσεων των επιβατών δεν θίγουν το δικαίωμα εισόδου προσώπων 

που απολαύουν του ενωσιακού δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στο έδαφος 

του οικείου κράτους μέλους, όπως προβλέπει η οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου." 

2ο μέρος "Επιπροσθέτως, εφόσον διενεργούνται αξιολογήσεις σε σχέση με πτήσεις εντός της 

ΕΕ μεταξύ κρατών μελών όπου εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι συνέπειες των αξιολογήσεων 

αυτών πρέπει να συνάδουν με τον εν λόγω κανονισμό." 
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Άρθρο 8, § 1 της τροπολογίας 53 

1ο μέρος "Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 

οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν με τη μέθοδο της «προώθησης» τα δεδομένα PNR, 

όπως ορίζονται στο Παράρτημα I, στο μέτρο που οι αερομεταφορείς αυτοί έχουν 

ήδη συγκεντρώσει τα δεδομένα αυτά κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών τους, 

στη βάση δεδομένων της ΜΣΕ του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου θα 

προσγειωθεί και/ή από το έδαφος του οποίου θα απογειωθεί το αεροσκάφος. Όταν η 

πτήση εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή περισσοτέρων αερομεταφορέων, η 

υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων PNR όλων των επιβατών της πτήσης 

βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση. Όταν μια πτήση εκτός της ΕΕ 

περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ενδιάμεσες στάσεις στα αεροδρόμια διαφορετικών 

κρατών μελών, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR όλων των 

επιβατών στις ΜΣΕ όλων των ενδιαφερομένων κρατών μελών. " 

2ο μέρος "Αυτό ισχύει επίσης και όταν μια πτήση εντός της ΕΕ περιλαμβάνει μία ή 

περισσότερες ενδιάμεσες στάσεις στα αεροδρόμια διαφορετικών κρατών μελών, 

αλλά μόνον όσον αφορά κράτη μέλη τα οποία συλλέγουν δεδομένα PNR για πτήσεις 

εντός της ΕΕ." 
 

 

4. Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016, B8-0467/2016, 
B8-0468/2016, B8-0466/2016 

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-B8-0466/2016  

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

Μετά την § 12 2 Verts/ALE  +  

Μετά την § 13 1 Verts/ALE  -  

§ 16 4 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη ΙΒ 

3 GUE/NGL  -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0466/2016  EFDD  ↓  

B8-0467/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2016  S&D  ↓  

B8-0471/2016  PPE  ↓  

B8-0474/2016  ECR  ↓  

B8-0475/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2016  ALDE  ↓  

 

 

 

5. Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016, 

B8-0470/2016, B8-0469/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0469/2016  

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

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/HΨ + 421, 205, 22 

3 +  

Αιτιολογική σκέψη A § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Ι § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0469/2016  ECR  ↓  

B8-0470/2016  EFDD  ↓  

B8-0472/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0473/2016  S&D  ↓  

B8-0477/2016  PPE  ↓  

B8-0480/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2016  ALDE  ↓  
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Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

PPE: 

§ 9 

1ο μέρος "θεωρεί ότι οι δραστηριότητες των Ευρωπαίων επενδυτών πρέπει να πλαισιώνονται 

από μια ουσιαστική δέσμη πολιτικών για περιβαλλοντικές και κοινωνικές 

διασφαλίσεις· " 

2ο μέρος "υποστηρίζει ένθερμα την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Αρχών των ΗΕ για τις 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με σαφείς απαιτήσεις δέουσας 

επιμέλειας, διασφαλίσεις διαχείρισης κινδύνου και παροχή των απαραίτητων 

ένδικων μέσων όπου απαιτείται·;" 

3ο μέρος "χαιρετίζει το γεγονός ότι τόσο η FMO όσο και η Finnfund καταδίκασαν δημόσια τη 

δολοφονία της Berta Cáceres και ζήτησαν την πλήρη διερεύνησή της, και ότι στις 16 

Μαρτίου 2016, μετά τις ειδήσεις για τη δολοφονία του Nelson Garcias, η FMO 

ανέστειλε όλες τις δραστηριότητές της·" 

 
Αιτιολογική σκέψη A 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "αυθαίρετες κρατήσεις" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη Γ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα προαναφερθέντα, η Ονδούρα έχει πλέον γίνει μια 

από τις πιο επικίνδυνες χώρες στην περιοχή για υπερασπιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· ότι η Ονδούρα είναι μια από τις πιο βίαιες χώρες στον κόσμο " 

2ο μέρος "για περιβαλλοντικούς ακτιβιστές, τουλάχιστον 109 από τους οποίους 

δολοφονήθηκαν μεταξύ 2010 και 2015·" 

 
Αιτιολογική σκέψη Ι 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η δολοφονία, στις 24 Ιανουαρίου 2016, της Paola Barraza, 

υπερασπίστριας των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, τρανς γυναίκας και μέλους της 

οργάνωσης Arcoiris, καταδεικνύει τον αυξανόμενο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η 

κοινότητα ΛΟΑΔΜ στην Ονδούρα·" 

2ο μέρος "ότι η δολοφονία της είναι η τελευταία σε μια σειρά βίαιων θανάτων ενεργών μελών 

οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ τους τελευταίους 11 μήνες, 

μεταξύ των οποίων οι δολοφονίες των: Angy Ferreira, Violeta Rivas, Gloria 

Carolina Hernández Vásquez (γνωστή επίσης ως Génesis Hernández), Jorge Alberto 

Castillo, Estefanía Zúniga, Henry Matamoros και Josselin Janet Aceituno Suazo· ότι 

235 άτομα ΛΟΑΔΜ αναφέρεται ότι έχουν δολοφονηθεί από το 1994 στην Ονδούρα 

και ότι μόνο 48 υποθέσεις οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη· ότι ο εθνικός επίτροπος 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει καταγγείλει ότι το 92% των εγκλημάτων δεν 

διερευνήθηκαν σωστά και κατά συνέπεια δεν έχουν διαλευκανθεί·" 
 

Διάφορα 

Η Marijana Petir (ομάδα PPE) απέσυρε την υπογραφή της από την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-

B8-0469/2016. 
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6. Νιγηρία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, 
B8-0486/2016, B8-0478/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0478/2016  

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

Μετά την § 9 1 GUE/NGL ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 15 2 GUE/NGL  -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0478/2016  EFDD  ↓  

B8-0479/2016  ECR  ↓  

B8-0481/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0483/2016  S&D  ↓  

B8-0484/2016  PPE  ↓  

B8-0485/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0486/2016  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας 

ECR: § 11 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

PPE: 

τροπολογία 1 

1ο μέρος "ζητεί να διενεργηθεί διεθνής έρευνα, υπό την αιγίδα των ΗΕ, για να καθοριστεί η 

ευθύνη των τρίτων χωρών όσον αφορά την οργάνωση και τη χρηματοδότηση 

τρομοκρατικών ομάδων στην περιοχή, όπως  η Boko Haram, " 

2ο μέρος "και την ευθύνη των πολυεθνικών και των κυβερνήσεων στην αποθησαύριση του 

πλούτου και την εμβάθυνση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής έντασης, 

μεταξύ άλλων μέσω της φορολογικής απάτης·" 
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Διάφορα: 

Η Anna Záborská (ομάδα PPE) απέσυρε την υπογραφή της από την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-

B8-0478/2016. 
 

 

7. Προστασία του εμπορικού απορρήτου από την παράνομη απόκτηση, χρήση 

και αποκάλυψή του ***I 

Έκθεση: Constance Le Grip (A8-0199/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής 

3 άνω των 40 

βουλευτών 

ΟΚ - 129, 509, 14 

Σύνολο του κειμένου - 

σύνολο αριθ. 1 

2 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1 επιτροπή  ↓  

Ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

Ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 503, 131, 18 

 

Ατήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογία 3 
 

 

8. Προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 

οικονομικό έτος 2017 

Έκθεση: Indrek Tarand (A8-0131/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 6 8 PPE HΨ + 362, 235, 46 

§ 7 16 EFDD ΟΚ - 213, 407, 24 

§ 21 9 PPE  -  

§ 22 6 S&D  -  

10 PPE HΨ - 280, 361, 7 

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/HΨ + 419, 200, 21 

2 +  

§ 25 11 PPE HΨ + 315, 288, 39 

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 546, 44, 58 

§ 27 17 EFDD  -  

§ 28 27 GUE/NGL  -  

Μετά την § 28 18 EFDD  -  

§ 29 3 Verts/ALE ΟΚ + 332, 292, 21 

§ 31 1 ENF ΟΚ - 130, 481, 20 

§ 32 12 PPE HΨ - 238, 374, 30 

Μετά την § 32 28 GUE/NGL ΟΚ + 438, 200, 8 

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 474, 118, 50 

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 569, 49, 26 

Μετά την § 38 29 GUE/NGL  -  

§ 39 19 EFDD  -  

Μετά την § 39 30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 40 20 EFDD  -  

Μετά την § 40 32 GUE/NGL  -  

§ 41 15 PPE HΨ - 268, 305, 69 

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 42 7 Verts/ALE  -  

§ 46 33 GUE/NGL  R  

13 PPE  R  

2 ENF ΟΚ - 70, 542, 18 

21 EFDD  -  

§ 48 22 EFDD ΟΚ + 330, 277, 39 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 49 14= 

23= 

PPE 

EFDD 

 +  

Μετά την § 49 4 Verts/ALE ΟΚ - 114, 477, 56 

5 Verts/ALE ΟΚ - 245, 335, 62 

§ 52 24 EFDD ΟΚ - 128, 498, 17 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 52 25 EFDD  -  

§ 53 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 55 26 EFDD  -  

34 GUE/NGL  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 56 35 GUE/NGL HΨ + 350, 219, 71 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 409, 221, 13 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

ECR: § 37 

ENF: τροπολογία 1, 2, 5, 16, 22, 24, 28 

GUE/NGL: §§ 26, 38 

Verts/ALE: τροπολογία 3, 4, 5 και § 37 
 

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας 

ENF: §§ 48, 53 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

S&D: 

§ 3 

1ο μέρος "επιβεβαιώνει ότι έχουν ζητηθεί έκτακτες δαπάνες που αντιστοιχούν σε αύξηση 

0,2% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016 για τη σταδιακή κατάργηση των 

μέτρων προσωρινής παρέκκλισης για τη χρήση της ιρλανδικής γλώσσας, τα οποία 

είχαν θεσπιστεί με τον κανονισμό αριθ. 1 της 15ης Απριλίου 1958" 

2ο μέρος "και σε αύξηση 2,6% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016 για τις πρόσθετες 

ανάγκες για την ασφάλεια και την κυβερνασφάλεια·" 

 
§ 5 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "σε συνέχεια της ανάλυσης που 

υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο 2016 στο Προεδρείο και συμπληρώθηκε με τον έλεγχο 

που διενεργήθηκε μετά τα περιστατικά της 22ας Μαρτίου 2016" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 23 

1ο μέρος "είναι της γνώμης ότι οι ανάγκες των βουλευτών στις εκλογικές τους περιφέρειες θα 

πρέπει να αποτιμηθούν, λαμβανομένων επίσης υπόψη των διαφορών μεταξύ 

εκλογικών περιφερειών, προκειμένου οι βουλευτές να λάβουν καλύτερη υποστήριξη 

για το έργο τους στις εκλογικές τους περιφέρειες·" 

2ο μέρος "πιστεύει ότι οι κινητοί χώροι εργασίας για τους βουλευτές και η υποστήριξη στις 

εκλογικές περιφέρειες θα πρέπει να βασίζονται σε μια αξιολόγηση των πραγματικών 

αναγκών και της χρήσης, και δεν θα πρέπει να δημιουργούν σημαντικό ή 

επαναλαμβανόμενο πρόσθετο κόστος για το Κοινοβούλιο· επιμένει ότι δεν θα πρέπει 

να παρέχεται υλικός εξοπλισμός, δεδομένου ότι η αποζημίωση γενικών εξόδων 

παρέχει επαρκείς πόρους για την αγορά συσκευών σύγχρονης τεχνολογίας· 

αμφισβητεί την ανάγκη ανάπτυξης ιδιωτικού κινητού χώρου εργασίας για 

βουλευτές, καθώς αυτό δεν φαίνεται να αντιστοιχεί στον τρόπο οργάνωσης των 

βουλευτών και των γραφείων τους·" 
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§ 42 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ιδιαίτερα όσον αφορά τις 

δραστηριότητες των διακομματικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· θεωρεί 

ότι το σύστημα προσδιορισμού του γλωσσικού προφίλ που τέθηκε σε εφαρμογή από 

τον Οκτώβριο 2014 για τις τροπολογίες στο στάδιο των επιτροπών αποτελεί 

παράδειγμα εφικτής αποτελεσματικής χρήσης των πόρων και μπορεί να αναπτυχθεί 

περαιτέρω·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ENF: 

§ 52 

1ο μέρος "αναγνωρίζει τον ρόλο των γραφείων ενημέρωσης του Κοινοβουλίου (ΓΕΕΚ) όσον 

αφορά την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες του 

Κοινοβουλίου και της Ένωσης εν γένει· πιστεύει ότι θα πρέπει να σχεδιαστούν 

μέτρα αποδοτικότητας όσον αφορά τα γραφεία ενημέρωσης του Κοινοβουλίου·" 

2ο μέρος "θεωρεί ότι τα ΓΕΕΚ θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να στεγάζονται στο ίδιο 

κτίριο και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υποστήριξης από κοινού με τις 

αντιπροσωπείες της Επιτροπής· ζητεί να αξιολογούνται οι στόχοι, τα καθήκοντα και 

οι επιδόσεις των ΓΕΕΚ, και να καθορίζονται προτεραιότητες βάσει αυτής της 

αξιολόγησης·" 
 

Διάφορα: 

Ο Πρόεδρος έκρινε μη παραδεκτό το πρώτο μέρος της τροπολογίας 18 "πιστεύει ότι οι βουλευτές θα 

πρέπει να αποτελούν παράδειγμα για τους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις καταστροφικές 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε διάφορα κράτη μέλη, και ως εκ τούτου ζητεί μείωση των 

αποδοχών και των αποζημιώσεών τους κατά 15% τουλάχιστον·" 
 

 

9. Έκθεση του 2015 για την Τουρκία 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0442/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0442/2016  

επιτροπή AFET 

§ 2 9 ENF ΟΚ - 80, 551, 8 

18 Άνω των 40 

βουλευτών 

HΨ - 227, 389, 20 

19 GUE/NGL ΟΚ - 247, 355, 41 

§ 5 20 GUE/NGL ΟΚ - 159, 470, 12 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 435, 176, 35 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 7 21 GUE/NGL ΟΚ - 115, 513, 13 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 8 22= 

37= 

GUE/NGL, 

S&D, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 479, 116, 45 

§ 9 23 GUE/NGL ΟΚ - 238, 358, 47 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/HΨ + 397, 219, 16 

3 +  

§ 10 38 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

 + προφορική 

τροποίηση 

§ 14 7 Δ PPE  +  

42 Verts/ALE  ↓  

§ 15 36 ALDE, S&D  +  

§ 19 10 ENF ΟΚ - 159, 431, 32 

§ 26 24 GUE/NGL ΟΚ + 562, 69, 1 

§ 27 25 GUE/NGL ΟΚ - 115, 458, 53 

44 Verts/ALE  -  

43 Verts/ALE  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 28 26 GUE/NGL ΟΚ - 113, 447, 70 

§ 29 39 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

Μετά την § 31 46 Verts/ALE  -  

§ 32 27 GUE/NGL ΟΚ - 149, 432, 49 

35 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  

§ 34 11 ENF  -  

45 Verts/ALE  -  

§ 35 12 ENF  -  

§ 37 13 ENF  -  

3 PPE, ALDE HΨ + 304, 297, 19 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 38 14 ENF  -  

28 GUE/NGL ΟΚ - 117, 464, 44 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 39 40 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 41 29 GUE/NGL ΟΚ - 56, 495, 68 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 42 4 PPE HΨ + 407, 192, 15 

41 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

Μετά την § 42 30 GUE/NGL ΟΚ - 101, 492, 21 

§ 43 31 GUE/NGL ΟΚ - 55, 538, 21 

§ 44 32 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 45 15 ENF ΟΚ - 70, 487, 53 

33 GUE/NGL  -  

5 PPE HΨ - 243, 331, 30 

§ 46 16 ENF  -  

47 Verts/ALE ΟΚ - 173, 407, 25 

§ 52 17 ENF ΟΚ - 67, 522, 14 

6 PPE HΨ - 202, 293, 104 

34 GUE/NGL ΟΚ - 106, 466, 28 

Αιτιολογική σκέψη 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

Αιτιολογική σκέψη 10 1 PPE HΨ + 341, 243, 16 

Αιτιολογική σκέψη 17 2 PPE  +  

Αιτιολογική σκέψη B 8 ENF  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 375, 133, 87 

 



P8_PV(2016)04-14(VOT)_EL.doc 18 PE 581.429 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

ENF: § 5, τροπολογίες 9, 10, 15, 17 

GUE/NGL: τροπολογίες 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 47, τελική 

ψηφοφορία  
 

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας 

PPE: Αιτιολογικές σκέψεις B, Γ 

EFDD: § 44 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

 
PPE: 

§ 7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και καλεί τον τούρκο υπουργό 

Εξωτερικών να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών 

Υποθέσεων όποτε είναι σκόπιμο· " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική αναφορά 9 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
EFDD: 

§ 37 

1ο μέρος "στηρίζει μια ανανεωμένη πολιτική δέσμευση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας για τις 

γεωπολιτικές προκλήσεις, ιδίως σε σχέση με την προσφυγική και μεταναστευτική 

κρίση·" 

2ο μέρος "αναγνωρίζει τη μεγάλη ανθρωπιστική συμβολή της Τουρκίας η οποία φιλοξενεί τον 

μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυσμό στον κόσμο· παροτρύνει την ΕΕ και την Τουρκία 

να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη βελτίωση και τη διασφάλιση αξιοπρεπών 

συνθηκών διαβίωσης και βασικών ικανοτήτων στους προσφυγικούς καταυλισμούς 

και να διευκολύνουν το έργο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για 

τους Πρόσφυγες (UNHCR), προκειμένου να αποφευχθεί η μαζική έξοδος 

μεταναστών· προτρέπει την ΕΕ να συνεχίσει τη συνεργασία της με αξιωματούχους 

της τουρκικής κυβέρνησης για να διασφαλίσει την ορθή καταγραφή των 

μεταναστών· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης για 

τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που ταξιδεύουν προς την ΕΕ, όχι μόνο από τη 

Συρία αλλά και από πολλές άλλες χώρες· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με 

την Τουρκία για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και την αποτροπή 

ανθρώπινων απωλειών στη θάλασσα·" 
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§ 38 

1ο μέρος "εκφράζει ικανοποίηση για την ενεργοποίηση, στις 29 Νοεμβρίου 2015, του κοινού 

σχεδίου δράσης ΕΕ-Τουρκίας για τους πρόσφυγες και τη διαχείριση της 

μετανάστευσης, στο πλαίσιο ενός συνολικού θεματολογίου συνεργασίας που 

βασίζεται στην κοινή ευθύνη, τις αμοιβαίες δεσμεύσεις και την επίτευξη 

αποτελεσμάτων, και επιμένει ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς 

χρονοτριβή·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει ότι η συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας στο θέμα της μετανάστευσης δεν θα 

πρέπει να συνδεθεί με το χρονοδιάγραμμα, το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις της 

διαδικασίας των διαπραγματεύσεων· πιστεύει ότι η ανάθεση της προσφυγικής 

κρίσης στην Τουρκία δεν αποτελεί αξιόπιστη μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα· 

ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιδείξουν αλληλεγγύη και να αυξήσουν τον 

αριθμό των χωρών που θα δέχονται πρόσφυγες για επανεγκατάσταση, σε πνεύμα 

επιμερισμού των βαρών και της ευθύνης·" 

 
§ 41 

1ο μέρος "εκτιμά το γεγονός ότι η Τουρκία τηρούσε, μέχρι πρόσφατα, πολιτική ανοιχτών 

συνόρων για τους σύρους πρόσφυγες· επιδοκιμάζει την έναρξη ισχύος νέων 

κανόνων στο τουρκικό καθεστώς θεωρήσεων, οι οποίοι έχουν ήδη προλειάνει το 

έδαφος ώστε να υπάρξει ραγδαία μείωση των παράτυπων διελεύσεων· τονίζει, 

ωστόσο, ότι πρέπει να εφαρμόζεται πολύ αυστηρότερη πολιτική θεωρήσεων, 

σύμφωνη με την ενωσιακή πολιτική θεωρήσεων, έναντι τρίτων χωρών οι οποίες 

αποτελούν σημαντική πηγή παράτυπης μετανάστευσης, με στόχο τη μείωση της 

εισροής μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη μεταναστών οι οποίοι δεν χρήζουν διεθνούς 

προστασίας·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει ότι η Τουρκία χρειάζεται κάθε δυνατή συνδρομή για να αυξήσει την 

ασφάλεια των συνόρων της και να εντείνει τον αγώνα της κατά των διακινητών 

ανθρώπων· καλεί την Τουρκία να επιδείξει μηδενική ανοχή και να λάβει 

αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει τους δράστες της εμπορίας ανθρώπων και 

τη ροή προσφύγων προς τα ελληνικά νησιά που προκαλούν σοβαρά ανθρωπιστικά, 

πολιτικά, κοινωνικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας εντός της ΕΕ· ενθαρρύνει 

την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας 

στον τομέα των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο, και καλεί τον 

Frontex να παράσχει την υποστήριξή του στην τουρκική ακτοφυλακή και να 

προαγάγει τη διμερή ανταλλαγή πληροφοριών· αναγνωρίζει ότι τα μέτρα για την 

καταπολέμηση της εγκληματικής λαθραίας διακίνησης μπορεί να είναι 

αποτελεσματικά μόνο εάν συνδυαστούν με τη δημιουργία ασφαλών και νόμιμων 

οδών για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο προκειμένου να εισέλθουν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση·" 

 
PPE, ENF: 

§ 9 

1ο μέρος " φρονεί ότι, σύμφωνα με τη δέσμευση υπέρ του κράτους δικαίου και των 

θεμελιωδών αξιών της ΕΕ, η Τουρκία θα πρέπει να υλοποιήσει επειγόντως 

μεταρρυθμίσεις στους τομείς του δικαστικού συστήματος και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας· " 

2ο μέρος "ζητεί, με την επιφύλαξη των θέσεων των κρατών μελών, από το Συμβούλιο της ΕΕ 

να προτείνει, όταν θα πληρούνται τα επίσημα κριτήρια αξιολόγησης, το άνοιγμα των 

κεφαλαίων 23 (δικαστικό σύστημα και θεμελιώδη δικαιώματα) και 24 (δικαιοσύνη, 

ελευθερία και ασφάλεια) και να διασφαλίσει ότι η μεταρρυθμιστική διαδικασία στην 

Τουρκία διαμορφώνεται στη βάση των αξιών και των προτύπων της ΕΕ· " 

3ο μέρος "ζητεί από την Τουρκία να συνεργαστεί πλήρως με το Συμβούλιο της Ευρώπης και 

με την Επιτροπή της Βενετίας στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης·" 
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Διάφορα 

Ο Demesmaeker προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 13: 

"13. ζητεί να αποκατασταθεί η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης της Koza İpek Holding και των 

ομίλων μέσων ενημέρωσης Feza και να απομακρυνθούν όλοι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης από τα 

διοικητικά συμβούλια, να επαναπροσληφθούν οι δεκάδες απολυθέντες εργαζόμενοι που εξέφρασαν τη 

δυσαρέσκειά τους για την ανάληψη του ελέγχου από την κυβέρνηση και να αποσυρθούν οι κατηγορίες 

περί τρομοκρατίας·" 
 

 

10. Έκθεση του 2015 για την Αλβανία 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0440/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0440/2016  

επιτροπή AFET 

§ 1 8 ENF  -  

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 10 1 PPE  +  

Μετά την § 14 2 Verts/ALE  -  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/HΨ + 307, 174, 25 

Μετά την § 21 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  -  

Μετά την § 22 5 Verts/ALE  -  

§ 26 6 Verts/ALE  -  

Μετά την § 26 7 Verts/ALE HΨ + 313, 192, 5 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  
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Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

S&D: 

§ 20 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "εκφράζει την ανησυχία του για τα 

εκτεταμένα φαινόμενα αυτολογοκρισίας των δημοσιογράφων, οι οποίοι ορισμένες 

φορές παρεμποδίζονται πρακτικά στην κάλυψη συγκεκριμένων γεγονότων και 

δέχονται επιθέσεις ή απειλές λόγω της εργασίας τους, καθώς και για τα περιστατικά 

άμεσων παρεμβάσεων στην εκδοτική αυτονομία· εκφράζει επ’ αυτού τη 

δυσαρέσκειά του διότι το Βαλκανικό Περιφερειακό Δίκτυο Ερευνών έχει απειληθεί 

με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση μετά τις έρευνες που πραγματοποίησε για 

το ποινικό παρελθόν υποψηφίου δημάρχου κατά τη διάρκεια των τοπικών εκλογών 

του 2015· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση των επαγγελματικών και 

δεοντολογικών προτύπων των δημοσιογράφων· ζητεί την ενίσχυση της εφαρμογής 

του νόμου για τα οπτικοακουστικά μέσα· τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη 

διαφάνεια όσον αφορά τη διαφήμιση της κυβέρνησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

και ότι πρέπει να καταβληθούν επιπρόσθετες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η 

ανεξαρτησία της Αρχής Οπτικοακουστικών Μέσων και της δημόσιας 

ραδιοτηλεόρασης· εκφράζει τον προβληματισμό του για τις επερχόμενες αλλαγές 

στις διαδικασίες διορισμού του Γενικού Διευθυντή της δημόσιας Αλβανικής 

Ραδιοτηλεόρασης (RTSh)·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
PPE: 

§ 4 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

11. Έκθεση του 2015 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0441/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0441/2016  

επιτροπή AFET 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 423, 56, 27 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 406, 67, 30 

§ 3 3 Verts/ALE  -  

§ 4 9 ENF  -  

2 ALDE  +  

4 Verts/ALE  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 7 10 ENF  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 427, 71, 10 

§ 8 11 ENF  -  

§ 11 12 ENF  -  

§ 15 14 PPE  +  

§ 22 13 ENF  -  

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 271, 201, 27 

§ 31 5 Verts/ALE  -  

Μετά την § 36 1 S&D  +  

§ 42 6 Verts/ALE  -  

Μετά την § 42 7 Verts/ALE HΨ + 258, 216, 10 

Μετά την § 45 8 Verts/ALE  -  

Αιτιολογική σκέψη 10 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη 11 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη 12 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

ENF: §§ 1, 2 

S&D: § 26 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας 

ENF: περιπτώσεις 10, 11, 12 
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Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

S&D: 

§ 26 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "στους τρεις συνιστώντες λαούς και " και 

"άλλους" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
EFDD: 

§ 7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ζητεί να εγκαταλειφθεί συνολικά η ιδέα 

του δημοψηφίσματος, καθώς αποτελεί πρόκληση για τη συνοχή, την κυριαρχία και 

την ακεραιότητα της χώρας και απειλεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες βελτίωσης 

της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης όλων των πολιτών της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης και επίτευξης περαιτέρω προόδου στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

12. Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων 

των νοικοκυριών 

Έκθεση: Tamás Meszerics (A8-0040/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 370, 57, 44 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 367, 71, 31 

2/ΟΚ - 219, 243, 8 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 406, 45, 18 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3/HΨ - 194, 254, 2 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 351, 79, 29 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 292, 130, 20 

2/ΟΚ + 240, 195, 5 

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 45 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 342, 80, 13 

2/ΟΚ + 309, 113, 7 

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 57 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 60 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 64 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 69 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 71 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 335, 75, 21 

Αιτιολογική σκέψη A § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη B § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη H § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 406, 7, 16 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

Αιτιολογική σκέψη 

ΙΣΤ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/HΨ - 185, 216, 11 

3 +  

4 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΗ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη Κ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΑ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΒ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΓ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΗ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

Αιτιολογική σκέψη 

ΛΑ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΛΒ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΛΔ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΛΕ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΛΣΤ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΛΗ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη 

ΛΘ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Ν § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/HΨ + 232, 174, 2 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 310, 73, 26 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

ALDE: § 49 

ENF: Αιτιολογική σκέψη H, § 4, 8, 71 

Verts/ALE: §§ 2, 3, 34 
 

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας 

PPE: Αιτιολογικές σκέψεις Κ, ΚΗ, ΛΒ, §§ 3, 34, 35, 42 

ECR: Αιτιολογικές σκέψεις ΚΑ, ΛΒ, §§ 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 34, 35, 36, 40, 41 

ALDE: Αιτιολογικές σκέψεις B, ΚΗ, ΛΕ, ΛΣΤ, Κ, ΚΓ, §§ 8, 23, 35, 43, 60 

GUE/NGL: §§ 9, 32, 41 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

PPE: 

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και φθάνοντας σε κρίσιμα επίπεδα σε 

όλα τα κράτη μέλη," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη Ν 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διατομεακός χαρακτήρας των πτυχών της φτώχειας που 

σχετίζονται με το φύλο απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση για να αντιμετωπιστούν οι 

πολλαπλές διακρίσεις" 

2ο μέρος "και ζητήματα, όπως η στέγαση, το ενεργειακό κόστος, οι δημόσιες υπηρεσίες, η 

ασφάλεια της απασχόλησης, η επισφαλής απασχόληση και οι φορολογικές 

πολιτικές·" 

 
§ 37 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τονίζει ότι υπάρχει ήδη μια χαμένη 

γενιά·" και "ως εκ τούτου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 69 

1ο μέρος " επισημαίνει ότι το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων 

συμβάλλουν καθοριστικά στη φτώχεια των γυναικών· επισημαίνει τις 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που έχει στη φτώχεια των γυναικών ο αποκλεισμός των 

γυναικών από τομείς της οικονομίας όπου κυριαρχούσαν παραδοσιακά οι άνδρες, 

όπως η τεχνολογία, η επιστήμη, η ανώτερη διοίκηση και η λήψη αποφάσεων, καθώς 

και η υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε συγκριτικά χαμηλόμισθους τομείς, όπως 

η περίθαλψη, οι δημόσιες υπηρεσίες, η μερική απασχόληση και η χαμηλά 

αμειβόμενη επισφαλής εργασία·" 

2ο μέρος "εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η αύξηση του ποσοστού των γυναικών 

μεταξύ των φτωχών οφείλεται εν μέρει στα μακροχρόνια άνισα πρότυπα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να δίδεται προτεραιότητα, στο 

πλαίσιο της βιομηχανικής πολιτικής και των συμφωνιών διαμόρφωσης των μισθών, 

σε ανδροκρατούμενους τομείς, όπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας·" 

 
ECR: 

Αιτιολογική σκέψη ΛΔ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέγαση αντιπροσωπεύει το σημαντικότερο έξοδο των 

ευρωπαϊκών νοικοκυριών· " 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των τιμών που σχετίζονται με την στέγαση 

(χωροταξικός σχεδιασμός, ιδιοκτησία, μίσθωμα, κατανάλωση ενέργειας) αποτελεί 

πηγή αστάθειας και άγχους και πρέπει να θεωρείται μείζον ζήτημα ανησυχίας·" 

 
§ 19 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει τη σημασία της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών 

μέσω της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της τυπικής και της άτυπης 

εκπαίδευσης, και τη σημασία του ρόλου της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση των 

στερεοτύπων για τα φύλα και του στιγματισμού της φτώχειας καθώς και στην 

αύξηση του εισοδήματος των γυναικών μέσω της ένταξής τους σε τομείς όπου 

υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες, όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και οι 

επιχειρήσεις," 

2ο μέρος "και καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τους στόχους επαγγελματικής 

εκπαίδευσης για τις γυναίκες στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα·" 

 
§ 26 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και την Επιτροπή" και ", εφόσον 

ενδείκνυται," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 54 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι οι ενοικιαστές έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

ενεργειακής απόδοσης, καθώς δεν είναι ιδιοκτήτες του ακινήτου· υπενθυμίζει ότι οι 

ενοικιαστές έχουν λιγότερα κίνητρα να επενδύσουν δεδομένου ότι μετακομίζουν 

ευκολότερα και συχνότερα από τους ιδιοκτήτες· χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο της 

Επιτροπής «Fuel/Energy poverty - assessment of the impact of the crisis and review 

of existing and possible new measures in the Member States» (Ένδεια 

καυσίμων/ενεργειακή ένδεια – αξιολόγηση των επιπτώσεων της κρίσης και 

επισκόπηση των υφιστάμενων και πιθανών νέων μέτρων στα κράτη μέλη) που 

αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει, βάσει των αποτελεσμάτων του εν λόγω 

πιλοτικού σχεδίου, διατάξεις που να καθιστούν δυνατή την χορήγηση 

χρηματοδότησης της ΕΕ για μέτρα ενεργειακής απόδοσης που λαμβάνουν οι 

ενοικιαστές·" 
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§ 57 

1ο μέρος "χαιρετίζει το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ενεργειακή πολιτική 

αναγνωρίζει τους κοινωνικούς στόχους στις πολιτικές ενεργειακής απόδοσης, και 

ιδίως η οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και η οδηγία 2010/31/ΕΕ 

για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι συναφείς 

διατάξεις της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για τη στόχευση των νοικοκυριών που πλήττονται 

από ενεργειακή ένδεια και της κοινωνικής κατοικίας (άρθρο 7 παράγραφος 7) δεν 

αξιοποιούνται πλήρως από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, στο 

πλαίσιο της αναθεώρησης και της εκτίμησης αντικτύπου της δέσμης μέτρων για την 

ενεργειακή απόδοση που θα διενεργήσει, την εφαρμογή και τη χρήση του άρθρου 7 

παράγραφος 7 και του άρθρου 5 παράγραφος 7·" 

2ο μέρος "καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει, βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, το 

ενδεχόμενο να ενισχύσει το άρθρο 7, ιδίως την παράγραφο 7, προκειμένου τα κράτη 

μέλη να ενθαρρύνονται να συμπεριλάβουν κοινωνικούς στόχους στους μηχανισμούς 

τους υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης·" 

 
§ 64 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η ανακαίνιση και οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν βασικά στοιχεία για την αντιμετώπιση της 

ενεργειακής ένδειας·" 

2ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πολιτικές ανακαίνισης σπιτιών 

συχνά δεν στοχεύουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες· εμμένει στο γεγονός ότι οι 

πολιτικές ανακαίνισης σπιτιών πρέπει να στοχεύουν πρωτίστως στα άπορα, 

οικονομικά αποκλεισμένα και ευάλωτα νοικοκυριά, δίνοντας έμφαση στα 

νοικοκυριά που έρχονται αντιμέτωπα τόσο με ανισότητες λόγω φύλου όσο και με 

πολλαπλές διακρίσεις·" 

 
ALDE: 

§ 3 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "πάνω από το όριο της φτώχειας, το οποίο 

υπολογίζεται στο 60% του εθνικού μέσου εισοδήματος σε όλα τα κράτη μέλη" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 9 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "των απόρων στην αγορά εργασίας και να 

αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα οι πλέον 

άπορες και ευάλωτες ομάδες, όπως οι νεότερες γυναίκες, οι μονογονεϊκές 

οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένες γυναίκες·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 24 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και να παρέχουν τη δυνατότητα 

εισοδήματος πάνω από το όριο της φτώχειας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "μέτρων λιτότητας, ανόδου των τιμών των 

κατοικιών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη επαρκούς στέγασης και θέρμανσης έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την εκπαίδευση ενός ανθρώπου και στην 

ένταξή του στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, ιδίως για τους πιο ευάλωτους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι υποφέρουν λόγω της αδυναμίας τους να 

θερμάνουν τα σπίτια τους τόσο στα βόρεια όσο και στα νότια κράτη μέλη·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία EU-SILC, η επιβάρυνση που 

προκύπτει από τις δαπάνες στέγασης (ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς) είναι 

υψηλότερη για τους ενοίκους που κατοικούν σε ιδιωτικές ενοικιαζόμενες κατοικίες 

σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στη 

χαμηλή ποιότητα στέγασης και τις υψηλές τιμές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 

οικογένειες δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στο κόστος ουσιωδών αγαθών και 

υπηρεσιών, μεταξύ άλλων λόγω της αύξησης των ενεργειακών τιμών·" 

 
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "οι υψηλές τιμές της ενέργειας, οι 

επιθετικές τεχνικές εμπορίου και εμπορικής προώθησης", "ή σε διαδικτυακές 

υπηρεσίες" και "καθώς και η ποιότητα και η ενεργειακή απόδοση των κατοικιών" 

2ο μέρος "οι υψηλές τιμές της ενέργειας, οι επιθετικές τεχνικές εμπορίου και εμπορικής 

προώθησης," 

3ο μέρος "ή σε διαδικτυακές υπηρεσίες" 

4ο μέρος "καθώς και η ποιότητα και η ενεργειακή απόδοση των κατοικιών·" 

 
Αιτιολογική σκέψη ΚΒ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον ΟΗΕ το ανθρώπινο δικαίωμα στην 

ύδρευση και στην αποχέτευση συνίσταται στην πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε 

ποιοτικό, ασφαλές, προσιτό από πρακτική και οικονομική άποψη, επαρκές και 

αποδεκτό νερό για προσωπική και οικιακή χρήση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

σύμφωνα με άλλη σύσταση του ΟΗΕ, οι πληρωμές για λογαριασμούς ύδρευσης, σε 

περίπτωση εφαρμογής πληρωμών, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 3% κατ’ 

ανώτατο όριο του εισοδήματος των νοικοκυριών·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στα νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή αντιμετωπίζουν 

κίνδυνο φτώχειας·" 

 
ENF: 

§ 6 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "παρόλο που ο στόχος της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» είναι να μειωθεί κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ο αριθμός των 

ατόμων ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 16 

1ο μέρος "υπενθυμίζει τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής με θέμα «Για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας» και σημειώνει τη σύστασή της για 

συγκρότηση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Φτώχεια που θα έχει ως 

κύριο στόχο την εξάλειψη της ενεργειακής ένδειας και θα συγκεντρώνει όλους τους 

ενδιαφερόμενους παράγοντες με σκοπό τον καθορισμό ευρωπαϊκών δεικτών 

ενεργειακής ένδειας (σε συνεργασία με την Eurostat), την αποτίμηση της 

κατάστασης, τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και τη διατύπωση συστάσεων για 

την ουσιαστικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση του προβλήματος και την 

εξασφάλιση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε αυτό το πεδίο·"  

2ο μέρος "τονίζει ότι προκειμένου να παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες και να υπάρχει 

δυνατότητα χάραξης πολιτικών βάσει στοιχείων και αποτελεσματικής 

παρακολούθησης είναι σημαντικό να αναπτυχθούν δείκτες και να συλλεχθούν 

δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση και τα έξοδα των νοικοκυριών σε συνάρτηση 

με την ενεργειακή ένδεια " 

 
§ 18 

1ο μέρος "ζητεί από τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της αυξανόμενης φτώχειας, να εντείνουν τις 

προσπάθειές τους με σκοπό τη στήριξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ο οποίος ενέχει έντονη διάσταση του φύλου, " 

2ο μέρος "για παράδειγμα υπό μορφή σύστασης του Συμβουλίου, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο 

στόχος μείωσης της φτώχειας που ορίζεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020·" 

 
§ 32 

1ο μέρος "εκφράζει επιδοκιμασία για το έργο της Επιτροπής για έναν προϋπολογισμό 

αναφοράς, το οποίο αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι η 

αντιμετώπιση του εισοδήματος και των δαπανών των φτωχών νοικοκυριών με πιο 

ισορροπημένο τρόπο και με μια προσέγγιση βάσει πραγματικών στοιχείων 

εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση· επισημαίνει ότι θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν προϋπολογισμοί αναφοράς που να αντανακλούν τις δαπάνες των 

νοικοκυριών με στόχο τον σχεδιασμό της στήριξης που θα παρασχεθεί και τον 

έλεγχο της επάρκειάς της· θεωρεί ότι το μέσο αυτό έχει καθοριστική σημασία για 

την αναζωογόνηση της κοινωνικής συνοχής της ΕΕ, τη μείωση των ανισοτήτων και 

την επίτευξη του στόχου για την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό που 

περιλαμβάνεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· " 

2ο μέρος "τονίζει ότι η μείωση των οικιακών δαπανών για τα φτωχά νοικοκυριά θα έχει 

θετικό αντίκτυπο τόσο στα ενδιαφερόμενα νοικοκυριά και στην οικονομία - ιδίως 

στην τοπική - όσο και στην κοινωνική συνοχή·" 

 
§ 33 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 34 

1ο μέρος "τονίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υφίσταται ορισμός της ενεργειακής ένδειας σε 

επίπεδο Ένωσης και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αξιολογηθούν ορθά 

η σοβαρότητα, τα αίτια και οι επιπτώσεις αυτής της διάστασης της φτώχειας στην 

Ένωση· " 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει από κοινού με τους ενδιαφερόμενους φορείς έναν 

κοινό ορισμό της ενεργειακής ένδειας και να προσδιορίσει τους παράγοντες που 

καθιστούν ευάλωτα τα νοικοκυριά·" 
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§ 49 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη A 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 2008 και 2013 ο αριθμός των ατόμων που 

απειλούνταν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ αυξήθηκε από 117 

εκατομμύρια σε 122,6 εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013, το 16,7 % 

του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας μετά τις 

κοινωνικές παροχές, ότι το 9,6 % αντιμετώπιζε σοβαρή υλική στέρηση και το 10,7 

% των νοικοκυριών θεωρείτο ότι είχε πολύ χαμηλή ένταση εργασίας· " 

2ο μέρος "λαμβάνοντας ότι αυτή η εξέλιξη αντιβαίνει στον στρατηγικό στόχο της ΕΕ που 

ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στοχεύει στη μείωση κατά 

τουλάχιστον 20 εκατομμύρια του αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν ή 

κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό έως το 2020·" 

 
Αιτιολογική σκέψη ΙΗ 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΛΑ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις " ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου το υπερβολικά επαχθές κόστος στέγασης χαρακτηρίστηκε ως «κοινωνική 

τάση στην οποία πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή»·" και "η ΕΕ και " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "(όπως λ.χ. στις ανατολικές και στις 

μεσογειακές χώρες)" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΛΗ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "βασικό " και "στην υλοποίηση του 

στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη μείωση της φτώχειας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΛΘ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "η έκθεση του Eurofound «Πρόσβαση 

στα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας: περιορισμός της μη ανάληψης» εφιστά σαφώς 

την προσοχή στο πρόβλημα ότι τα κοινωνικά επιδόματα και " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
GUE/NGL: 

§ 22 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR, ALDE: 

§ 7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ενός ελάχιστου εισοδήματος πάνω από 

το όριο της φτώχειας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής " 

2ο μέρος "συμπεριλαμβανομένου ενός ελάχιστου εισοδήματος" 

3ο μέρος "πάνω από το όριο της φτώχειας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής " 
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PPE, ALDE: 

§ 36 

1ο μέρος " καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με την ενεργειακή ένδεια 

στην Ευρώπη, η οποία να συνοδεύεται από σχέδιο δράσης για την υποστήριξη των 

κρατών μελών σε αυτό το πεδίο·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο πλαίσιο αυτό αξιολογήσεις των επιπτώσεων 

και πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της 

ενεργειακής ένδειας στα κράτη μέλη· " 

3ο μέρος "τονίζει ότι η ενέργεια πρέπει να είναι οικονομικά προσιτή για όλους τους πολίτες 

της Ευρώπης·" 

 
ECR, ENF: 

§ 45 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η εστίαση ορισμένων πολιτικών και της χρηματοδότησης της 

Ένωσης στη μείωση του ενεργειακού κόστους των φτωχών νοικοκυριών μέσω 

επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση έχει 

μεσοπρόθεσμα πολλαπλά θετικά αποτελέσματα: βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

και της υγείας των ενδιαφερόμενων, μείωση των εξόδων των νοικοκυριών με 

αποτέλεσμα την ελάφρυνση του προϋπολογισμού των φτωχών οικογενειών, αύξηση 

των τοπικών επενδύσεων," εκτός από τις λέξεις "και της χρηματοδότησης της 

Ένωσης" 

2ο μέρος "και της χρηματοδότησης της Ένωσης" 

3ο μέρος "και συμβολή στους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020·" 
 

 

13. Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη 

Έκθεση: Nirj Deva (A8-0043/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3 +  

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 345, 23, 19 

2/ΟΚ + 195, 168, 20 

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

3/HΨ + 284, 76, 19 

4 +  

5 +  

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 55 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. + 196, 162, 19 

§ 57 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΑ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/HΨ + 191, 184, 4 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 266, 56, 39 

 

Αίτημα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

ECR:                    § 32 

 

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας 

ECR: § 4 

Verts/ALE: §§ 23, 36, 56 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

ECR: 

§ 17 

1ο μέρος "αναγνωρίζει ομοίως το δικαίωμα όλων των χωρών, ιδίως των αναπτυσσόμενων 

χωρών, να επιβάλλουν προσωρινούς περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων για να 

προλαμβάνουν χρηματοπιστωτικές κρίσεις λόγω βραχυπρόθεσμων και ασταθών 

ιδιωτικών χρηματοοικονομικών ροών· " 

2ο μέρος "ζητεί την άρση των περιορισμών του εν λόγω δικαιώματος από όλες τις εμπορικές 

και επενδυτικές συμφωνίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο ΠΟΕ·" 
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§ 25 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι τα δασμολογικά καθεστώτα αποτελούν ουσιώδες στοιχείο ενός 

κανονιστικού περιβάλλοντος προσαρμοσμένου στην ευνοϊκή για τους φτωχούς 

ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·" 

2ο μέρος "σημειώνει ωστόσο με ανησυχία ότι η μείωση των εισαγωγικών δασμών σε ένα 

ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων των χωρών ΑΚΕ στο πλαίσιο των συμφωνιών 

οικονομικών εταιρικών σχέσεων (ΣΟΕΣ), με την παράλληλη κατάργηση όλων των 

δασμών στις εισαγωγές της ΕΕ, θα μείωνε σημαντικά τα δασμολογικά έσοδα και, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, θα επέφερε μέχρι και 15-20 % μείωση των δημόσιων 

εσόδων· καλεί την ΕΕ να ρυθμίσει την εμπορική της πολιτική σύμφωνα με την αρχή 

της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη·" 

 
§ 55 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "σχετίζονται με άμεσες επιδοτήσεις προς 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
PPE: 

§ 36 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "με την ελεύθερη, εκ των προτέρων και 

κατόπιν ενημέρωσης συναίνεσή τους " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Verts/ALE: 

§ 21 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τον εκσυγχρονισμό των κανονιστικών 

πλαισίων τους μέσω της δημιουργίας φιλικού περιβάλλοντος για τις ιδιωτικές 

πρωτοβουλίες και μηχανισμών στήριξης των επιχειρήσεων και με την ταυτόχρονη 

επίτευξη" και "ζητεί από τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων να εισαγάγουν μια 

ρήτρα λήξης ισχύος για την κατάργηση των περιττών μέτρων· επισημαίνει ότι η 

νομοθεσία πρέπει να υπόκειται σε εκτιμήσεις επιπτώσεων προκειμένου να 

αξιολογείται το ενδεχόμενο αρνητικών ποσοστών δημιουργίας θέσεων εργασίας ή 

απειλών για τα περιβαλλοντικά πρότυπα·" 

2ο μέρος "τον εκσυγχρονισμό των κανονιστικών πλαισίων τους μέσω της δημιουργίας 

φιλικού περιβάλλοντος για τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες και μηχανισμών στήριξης 

των επιχειρήσεων και με την ταυτόχρονη επίτευξη" 

3ο μέρος "ζητεί από τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων να εισαγάγουν μια ρήτρα λήξης 

ισχύος για την κατάργηση των περιττών μέτρων· επισημαίνει ότι η νομοθεσία 

πρέπει να υπόκειται σε εκτιμήσεις επιπτώσεων προκειμένου να αξιολογείται το 

ενδεχόμενο αρνητικών ποσοστών δημιουργίας θέσεων εργασίας ή απειλών για τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα·" 

 
§ 41 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 57 

1ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη δέσμευσή της για την προώθηση 

περισσότερης και θετικότερης αλληλεπίδρασης με τον ιδιωτικό τομέα, αξιοποιώντας 

την πολιτική βαρύτητά της και διερευνώντας τις δυνατότητες διαλόγου με τις 

κυβερνήσεις των χωρών εταίρων και τις τοπικές αρχές· υπογραμμίζει το γεγονός ότι 

τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα, τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα και η 

δημοσιονομική στήριξη ενδέχεται να αποτελούν τα πλέον πολύτιμα εργαλεία για 

την προώθηση μεταρρυθμίσεων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις χώρες 

εταίρους και την προώθηση της εγχώριας εκβιομηχάνισης· " 

2ο μέρος "συνιστά στην ΕΕ να εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης «Επενδύοντας στους ΣΒΑ» της 

UNCTAD· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο σχεδιασμός, η δόμηση και η 

εφαρμογή των ΣΔΙΤ παραμένει ένα δύσκολο και περίπλοκο εγχείρημα και ότι η 

επιτυχία τους εξαρτάται επίσης από το ευνοϊκό περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιούνται·" 

 
Αιτιολογική σκέψη ΚΑ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ στις αναπτυσσόμενες χώρες συγκεντρώνονται έως 

σήμερα κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και των 

τηλεπικοινωνιών, " 

2ο μέρος "ενώ το δυναμικό τους στους τομείς της γεωργίας, της εκπαίδευσης, των πράσινων 

τεχνολογιών, της έρευνας και της καινοτομίας, της υγειονομικής περίθαλψης και 

των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο·" 

 
ECR, PPE: 

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τα κράτη μέλη της ΕΕ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 11 

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

δημοσιοποίησης " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 32 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "της θέσπισης δεσμευτικών κανόνων 

σχετικά με" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 37 

1ο μέρος "τονίζει επίσης τους κινδύνους που σχετίζονται με τις ΣΔΙΤ στον γεωργικό τομέα, 

συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γαιών, και οι οποίοι πρέπει να αποτραπούν· 

τονίζει τη σημασία της εστίασης της βοήθειας σε γεωργούς μικρής κλίμακας και 

ιδίως σε γυναίκες· καλεί την Επιτροπή να συνδέει τις ΣΔΙΤ στον γεωργικό τομέα οι 

οποίες περιλαμβάνουν ευρωπαϊκά κονδύλια, με ολοκληρωμένα μέτρα για την 

προστασία των μικροκαλλιεργητών, των κτηνοτρόφων και άλλων ευάλωτων 

χρηστών γης από ενδεχόμενη απώλεια πρόσβασης στη γη ή το νερό· τονίζει ότι οι 

διασφαλίσεις πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση των κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών κινδύνων," 

2ο μέρος "υποχρεωτική διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των επηρεαζόμενων 

κοινοτήτων, των οποίων η ελεύθερη, εκ των προτέρων και κατόπιν ενημέρωσης 

συναίνεση αποτελεί προϋπόθεση" 

3ο μέρος "για την έναρξη του σχετικού έργου, και νομική υποστήριξη των εν λόγω 

κοινοτήτων, όποτε την χρειαστούν·  συνιστά την αντικατάσταση των έργων στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας της G8 με τον τίτλο «Νέα συμμαχία» με πρωτοβουλίες 

στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος γεωργικής ανάπτυξης της Αφρικής 

(CAADP)· τονίζει ότι " 

4ο μέρος "οι οικονομικές και κοινωνικές αντισταθμίσεις πρέπει να αποτελούν δεσμευτικές 

υποχρεώσεις και " 

5ο μέρος "ότι θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη εναλλακτικά αναπτυξιακά σχέδια·" 

 


