
P8_PV(2016)05-11(VOT)_EL.doc 1 PE 582.706 

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. Απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων ***I 

Έκθεση: Sander Loones (A8-0064/2016) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 547, 60, 50 

 

 

2. Οργανισμός της ΕΈ για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της 

επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ ***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση του κ. Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) 
(απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη ή την τροποποίηση της θέσης του Συμβουλίου) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση για την 

απόρριψη της θέσης 

του Συμβουλίου  

1 EFDD ΟΚ - 107, 545, 13 

Άρθρο 4, § 1, στοιχείο 

ιγ 

2 Verts/ALE  -  

Θέση του Συμβουλίου Κηρύσσεται εγκριθείσα 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογία 1 
 

 

3. Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις 

σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές 

μαθητών, και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) 

***II 

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της κ. Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (απαιτείται ειδική 
πλειοψηφία για την απόρριψη ή την τροποποίηση της θέσης του Συμβουλίου) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 



P8_PV(2016)05-11(VOT)_EL.doc 3 PE 582.706 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση για την 

απόρριψη της θέσης 

του Συμβουλίου  

1= 

2= 

EFDD  

ENF 

ΟΚ - 67, 597, 15 

Θέση του Συμβουλίου Κηρύσσεται εγκριθείσα 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογία 2 
 

 

4. Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0562/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0562/2016  

(Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης - REGI) 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 514, 123, 50 

αιτ. σκ. B § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 511, 129, 47 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 546, 73, 62 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: 

EFDD: 

τελική ψηφοφορία 

§ 6, αιτ. σκ. Β 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 4 

1ο μέρος "εκφράζει ικανοποίηση για τη σύσταση της ειδικής ομάδας για την καλύτερη 

εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 σε οκτώ κράτη μέλη και 

καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα· ζητεί από 

την Επιτροπή να διατηρήσει την ειδική ομάδα προκειμένου να υποστηρίξει και να 

επισπεύσει την εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 σε όλα τα 

κράτη μέλη και να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο ένα σχέδιο δράσης για τις 

δραστηριότητες της ομάδας αυτής· " 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως τα ταμεία ESI στη στρατηγική της ΕΕ για 

τη «βελτίωση της νομοθεσίας»·" 

 
GUE/NGL, EFDD: 

§ 6 

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

δημοσιονομικές πολιτικές που ευνοούν τις επενδύσεις " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. B 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και, εφόσον χρειάζεται, με διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 


