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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων 

+  εγκρίνεται 

-  απορρίπτεται 

↓  καταπίπτει 

Α  αποσύρεται 

ΟΚ (..., …, ...)  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 

άρθρο  άρθρο 

αιτ. σκ.  αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ  πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ  κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ  μυστική ψηφοφορία 
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1. Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ 

μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I 

Έκθεση: Heidi Hautala (A8-0257/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 608, 13, 24 

 

 

2. Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους 

χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I 

Έκθεση: Heidi Hautala (A8-0256/2015) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 621, 12, 24 

 

 

3. Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας *** 

Σύσταση: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 584, 35, 43 

 

 

 

4. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαυριτανίας: αλιευτικές δυνατότητες 

και χρηματική αντιπαροχή *** 

Σύσταση: Gabriel Mato (A8-0147/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 585, 41, 41 

 

 

 



P8_PV(2016)05-10(VOT)_EL.doc 3 PE 582.705 

5. Συμφωνία συνεργασίας όσον αφορά το μη στρατιωτικό Παγκόσμιο 

Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) με την Κορέα *** 

Σύσταση: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 451, 63, 46 

 

 

 

6. Νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής 2014-2020 

Έκθεση: Ruža Tomašić (A8-0032/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 595, 63, 13 

 

 

7. Στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις 

άμεσες ξένες επενδύσεις ***I 

Έκθεση: Sven Giegold (A8-0227/2015) 

Θέμα Τροπ. αριθ. Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου  

σύνολο αριθ. 1 

29 επιτροπή  +  

σύνολο αριθ. 2 1-28 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 563, 39, 82 
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8. Πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ 

Έκθεση: Iliana Iotova (A8-0074/2016) 

Θέμα Τροπ. αριθ.° Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 16 § αρχικό  

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 624, 54, 7 

2/ΟΚ + 518, 156, 9 

§ 22 § αρχικό  

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 46 § αρχικό  

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 53 § αρχικό  

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 56 § αρχικό  

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 63 § αρχικό  

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 68 § αρχικό  

κείμενο 

ψ. τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 553, 63, 49 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: § 16 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

EFDD: §§ 22, 63 

Verts/ALE: § 68 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

EFDD: 

§ 68 

1ο μέρος  "υπενθυμίζει ότι η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, που 

σε ορισμένα κράτη μέλη είναι ταυτόχρονα και απομακρυσμένες, εξαρτάται από 

την ύπαρξη συνδέσμων μεταφορών μεταξύ τους αλλά και με άλλες περιοχές ενός 

συγκεκριμένου κράτους μέλους, ή με διασυνοριακές περιοχές·" 

2ο μέρος  "ζητεί από τις εθνικές αρχές, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να διευκολύνουν την 

υλοποίηση έργων μεταφορών για τη διασύνδεση των ορεινών περιοχών με τις 

κεντρικές εθνικές και διευρωπαϊκές οδούς και με τους διαδρόμους μεταφορών, 

ιδιαίτερα τις υποδομές μεταφορών ΔΕΔ-Μ, αξιοποιώντας διάφορα κονδύλια και 

χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων της ΕΤΕπ·" 

 
PPE: 

§ 53 

1ο μέρος  "τονίζει την ανάγκη να προστατευτούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα εμβληματικά ζωικά 

είδη των ψηλών βουνών, τα οποία ζουν σε διασυνοριακές οροσειρές, όπως τα 

αγριοκάτσικα, οι αίγαγροι, τα μεγάλα αρπακτικά πτηνά, οι αρκούδες, οι λύκοι και 

οι λύγκες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν σχέδιο 

προστασίας και επαναφοράς των εμβληματικών ειδών των ψηλών βουνών· " 

2ο μέρος  " καταδικάζει τη μαζική και μη στοχευμένη θανάτωση των ειδών αυτών σε ορισμένα 

κράτη μέλη, στην οποία προβαίνουν τα κράτη σε περίπτωση διάδοσης ασθενειών 

εντός ορισμένων ομάδων άγριων ζώων, ή οι εκτροφείς στην περίπτωση ορισμένων 

ειδών των οποίων δεν επιθυμούν την παρουσία ή την επαναφορά·" 

 
ECR: 

§ 16 

1ο μέρος  Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για 

την περιοχή του Δούναβη" 

2ο μέρος  οι λέξεις αυτές 

 
Verts/ALE: 

§ 56 

1ο μέρος  Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και ότι τα αιολικά και φωτοβολταϊκά 

πάρκα θα μπορούσαν να επιβαρύνουν το τοπίο" 

2ο μέρος  οι λέξεις αυτές 

 
GUE/NGL: 

§ 46 

1ο μέρος  Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "προτείνει την ανάπτυξη του 

εθελοντισμού στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών," 

2ο μέρος  οι λέξεις αυτές 

 


