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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 

άρθρο άρθρο 

αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Σύσταση, καθορισμός αρμοδιοτήτων, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας 

εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και 

περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε 

σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη 

φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή 

Πρόταση απόφασης: B8-0745/2016 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόφασης B8-0745/2016 (Διάσκεψη των Προέδρων) 

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

 

 

 

2. Συμφωνία ΕΕ-Παλάου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης 

για βραχεία διαμονή *** 

Σύσταση: Mariya Gabriel (A8-0177/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 587, 50, 20 

 

 

 

3. Συμφωνία ΕΕ-Τόνγκα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για 

βραχεία διαμονή *** 

Σύσταση: Mariya Gabriel (A8-0179/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 595, 52, 20 
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4. Συμφωνία ΕΕ-Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης 

για βραχεία διαμονή *** 

Σύσταση: Mariya Gabriel (A8-0178/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 584, 56, 27 

 

 

 

5. Επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA) *** 

Σύσταση: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 529, 110, 37 

 

 

 

6. Υπαγωγή της α-PVP σε μέτρα ελέγχου * 

Έκθεση: Michał Boni (A8-0175/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 646, 7, 21 

 

 

7. Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης επικινδύνων 

και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές 

υποθέσεις 

Προσωρινή έκθεση: Pavel Svoboda (A8-0191/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 640, 8, 33 
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8. Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης επικινδύνων 

και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές 

υποθέσεις 

Προσωρινή έκθεση: Pavel Svoboda (A8-0190/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 638, 7, 35 

 

 

9. Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων 

(προσχώρηση της Κροατίας) *** 

Σύσταση: Elmar Brok (A8-0148/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 579, 58, 43 

 

 

 

10. Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (Έγκριση) 

*** 

Σύσταση: Elmar Brok (A8-0149/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 574, 63, 43 
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11. Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (ψήφισμα) 

*** 

Έκθεση: Elmar Brok (A8-0143/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 556, 62, 59 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

EFDD: 

§ 16 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "όπου κρίνεται σκόπιμο μέσω 

συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

12. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Τυνησία ***I 

Έκθεση: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Άρθρο 1, § 1 2 GUE/NGL  -  

Άρθρο 1, § 3 3 GUE/NGL  -  

Άρθρο 3, § 1 4 GUE/NGL  -  

Άρθρο 4, § 3, στοιχείο 

β 

5Δ GUE/NGL  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 4 

1 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα OK + 561, 76, 42 
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13. Κανόνες κατά ορισμένων πρακτικών φοροαποφυγής * 

Έκθεση: Hugues Bayet (A8-0189/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-7 

10-11 

13-14 

16 

19 

21-35 

37-45 

47-48 

50-52 

64 

68 

70 

73-74 

77 

80-91 

επιτροπή  +  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

χωριστές ψηφοφορίες 

8 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

9 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

12 επιτροπή χ.ψ. -  

17 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

36 επιτροπή ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

54-57 επιτροπή OK + 586, 84, 8 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

58 επιτροπή OK - 166, 507, 3 

59 επιτροπή OK - 162, 509, 3 

60 επιτροπή OK - 165, 509, 4 

61 επιτροπή OK - 165, 508, 4 

62 επιτροπή OK - 124, 525, 26 

63 επιτροπή OK + 544, 121, 12 

66 επιτροπή χ.ψ. -  

67 επιτροπή χ.ψ. -  

71 επιτροπή χ.ψ. -  

75 επιτροπή χ.ψ. -  

78 επιτροπή χ.ψ. -  

79 επιτροπή χ.ψ. -  

Άρθρο 4, § 2 92= 

107= 

EFDD 

GUE/NGL 

OK - 150, 354, 175 

99 Verts/ALE  -  

46 επιτροπή ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 608, 59, 10 

2/ΟΚ + 535, 128, 10 

Άρθρο 4, μετά την § 2 100 Verts/ALE  -  

Άρθρο 4, § 5 93= 

108= 

EFDD 

GUE/NGL 

OK - 142, 357, 179 

49 επιτροπή  +  

Άρθρο 4, μετά την § 5 95 ECR OK - 106, 567, 5 

Mετά το άρθρο 4 109 GUE/NGL OK - 104, 363, 209 

110 GUE/NGL  -  

111 GUE/NGL OK - 120, 518, 40 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

53 επιτροπή  +  

Άρθρο 6, § 1 102 S&D ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

65 επιτροπή ψ.τμ.   

1/ΟΚ ↓  

2/ΟΚ ↓  

3/ΟΚ ↓  

Άρθρο 7, § 3 69 επιτροπή OK - 70, 554, 48 

103 S&D  +  

Άρθρο 7, μετά την § 3 98 ALDE  +  

Άρθρο 8, § 1, στοιχείο 

β 

72 επιτροπή OK - 172, 483, 23 

104 S&D ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 321, 327, 27 

94 EFDD  ↓  

Άρθρο 8, § 2, υπο-§ 1 105 S&D ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

76 επιτροπή  ↓  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 7 

101 S&D  +  

15 επιτροπή  ↓  

Αιτιολογική σκέψη 9 18 επιτροπή ΗΨ - 312, 342, 21 

96 PPE  +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 9 

20 επιτροπή  -  

97 PPE  +  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 11 

106 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα OK + 486, 88, 103 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: τροπολογίες 46, 72, 95 

GUE/NGL: τροπολογίες 107, 108, 109, 111 

EFDD: τροπολογίες 54, -63, 65, 69 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: τροπολογίες 12, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 75, 79 

Verts/ALE: τροπολογία 63 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

τροπολογία 102 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τα οποία δεν προέρχονται από ενεργή 

επιχειρηματική δραστηριότητα" και "Προκειμένου να μπορεί να επωφεληθεί από 

την απαλλαγή, ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποδείξει στις φορολογικές αρχές 

ότι τα αποκτηθέντα στην αλλοδαπή εισοδήματα προέρχονται από ενεργό 

επιχειρηματική δραστηριότητα, που υποστηρίζεται από ανάλογο προσωπικό, 

εξοπλισμό, περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις." 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
PPE: 

τροπολογία 8 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και των πληρωμών δικαιωμάτων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 9 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ή δικαιωμάτων", "και των πληρωμών 

δικαιωμάτων" και "και των πληρωμών δικαιωμάτων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 36 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από το στοιχείο δ) 

2ο μέρος στοιχείο δ) 

 



P8_PV(2016)06-08(VOT)_EL.doc 10 PE 584.726 

τροπολογία 104 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται 

με βάση τα κέρδη πριν από την εφαρμογή των πράξεων που χρησιμοποιούνται από 

τις εν λόγω χώρες για τη μείωση της φορολογητέας βάσης που υπόκειται στον 

συντελεστή·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
τροπολογία 105 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ο φορολογούμενος μπορεί να 

αποδείξει ότι" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Verts/ALE: 

τροπολογία 17 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και εάν δεν υπάρχει έγκυρη 

φορολογική σύμβαση παρόμοιου αποτελέσματος με αυτή τη χώρα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR: 

τροπολογία 46 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από το "20 %" 

2ο μέρος "20 %" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE, ECR: 

τροπολογία 65 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τα οποία δεν προέρχονται από ενεργή 

επιχειρηματική δραστηριότητα" και "15%" 

2ο μέρος "τα οποία δεν προέρχονται από ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα" 

3ο μέρος "15 %" 
 

Διάφορα 

Η Marie-Christine Vergiat απέσυρε την υπογραφή της από όλες τις τροπολογίες της Ομάδας 

GUE/NGL. 
 

 

14. Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, 

σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από 

τη CIA 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0580/2016, B8-0584/2016 

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 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0580/2016  (επιτροπή LIBE) 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 343, 323, 8 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 340, 321, 15 

§ 9 5 S&D  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 11 6 S&D  +  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

OK - 333, 334, 9 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 346, 305, 24 

2/ΟΚ + 341, 304, 27 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 242, 411, 20 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 341, 314, 18 

2/ΟΚ - 195, 443, 37 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 19 3 ALDE  +  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 362, 286, 30 

§ 24 4 ALDE  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2/ΟΚ ↓  

Μετά την § 26 1= 

2= 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

OK - 329, 330, 14 

Αιτιολογική σκέψη Β § αρχικό 

κείμενο 

OK + 342, 309, 27 

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Η § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

OK + 338, 282, 57 

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 329, 299, 49 

Πρόταση ψηφίσματος πολιτικής ομάδας 

B8-0584/2016  PPE OK ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: §§ 5 (2ο μέρος), 16, 17 (2ο μέρος), 19, 22, 24 (2ο μέρος), αιτιολογικές σκέψεις B, 

ΙΓ, τελική ψηφοφορία 

Verts/ALE: τροπολογία 1=2, τελική ψηφοφορία B8-0580/2016, τελική ψηφοφορία B8-

0584/2016 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 3, 10, αιτιολογική σκέψη H 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

§ 19 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "Bogdan Aurescu" και "George 

Ciamba" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
PPE: 

§ 5 

1ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του διότι διεξήχθη μόνο μία διακομματική διερευνητική 

αποστολή στη Ρουμανία τον Σεπτέμβριο του 2015·" 

2ο μέρος "ζητεί να οργανωθούν περισσότερες διερευνητικές αποστολές από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία εντοπίζονται από τη μελέτη της 

Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με το πρόγραμμα κρατήσεων και ανακρίσεων της CIA 

ως συνένοχοι αυτού του προγράμματος, όπως είναι η Λιθουανία, η Πολωνία, η 

Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο·" 

 
§ 13 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "Ioan Talpes" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 17 

1ο μέρος "χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής από τη Ρουμανία 

και καλεί τη ρουμανική Γερουσία να αποχαρακτηρίσει τα εναπομένοντα 

διαβαθμισμένα τμήματα της έκθεσής της του 2007, και ιδίως τα παραρτήματα επί 

των οποίων βασίστηκαν τα συμπεράσματα της έρευνας της ρουμανικής Γερουσίας· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη Ρουμανία να διερευνήσει τις καταγγελίες 

ότι υπήρξε μυστική φυλακή," 

2ο μέρος "να προσαγάγει στη δικαιοσύνη όσους εμπλέκονται σε αυτές τις επιχειρήσεις, 

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως και να 

ολοκληρώσει επειγόντως την έρευνα·" 
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§ 24 

1ο μέρος "χαιρετίζει τα πρόσφατα θετικά μέτρα που έλαβε ο Πρόεδρος Ομπάμα, στις συνεχείς 

και επανειλημμένες προσπάθειές του προκειμένου να κλείσει την εγκατάσταση 

κράτησης στην αμερικανική στρατιωτική βάση στο Γκουαντάναμο και να 

μεριμνήσει για την απελευθέρωση των κρατουμένων στους οποίους δεν έχει 

απαγγελθεί κατηγορία· καλεί τις ΗΠΑ να απαντήσουν στις ανησυχίες που έχουν 

εκφραστεί από διεθνείς φορείς των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε σχέση με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε επαρκή ιατρική περίθαλψη και της 

παροχής αποκατάστασης στα θύματα βασανιστηρίων· τονίζει ότι, στην ομιλία του 

για την κατάσταση της Ένωσης, στις 20 Ιανουαρίου 2015, ο Πρόεδρος Ομπάμα 

επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να εκπληρώσει την υπόσχεση που είχε δώσει 

στην προεκλογική εκστρατεία του 2008 και να κλείσει τη φυλακή του 

Γκουαντάναμο, και επικροτεί το σχετικό σχέδιο που διαβίβασε στο Κογκρέσο στις 

23 Φεβρουαρίου 2016·" 

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν άσυλο σε όσους κρατούμενους έχουν επίσημα 

κριθεί αποφυλακιστέοι·" 

 
Αιτιολογική σκέψη Δ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "παραβιάσεων της αρχής της μη 

επαναπροώθησης και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη Ζ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η 9η Δεκεμβρίου 2015 ήταν η πρώτη επέτειος της 

δημοσίευσης της μελέτης της Ειδικής Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ για τις 

υπηρεσίες πληροφοριών (SSCI) σχετικά με το πρόγραμμα κρατήσεων και 

ανακρίσεων της CIA και τη χρήση διάφορων μορφών βασανιστηρίων στους 

κρατουμένους μεταξύ του 2001 και του 2006· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη 

αποκάλυψε νέα στοιχεία τα οποία ενισχύουν τις καταγγελίες ότι ορισμένα κράτη 

μέλη της ΕΕ, οι αρχές τους και αξιωματούχοι και πράκτορες των υπηρεσιών 

ασφαλείας και πληροφοριών τους ήταν συνένοχοι στο πρόγραμμα μυστικών 

κρατήσεων και έκτακτων παραδόσεων της CIA, ορισμένες φορές ως αποτέλεσμα 

διαφθοράς λόγω της προσφοράς σημαντικών χρηματικών ποσών από τη CIA ως 

αντάλλαγμα της συνεργασίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη δεν οδήγησε 

σε οποιαδήποτε λογοδοσία στις ΗΠΑ σχετικά με τα προγράμματα μυστικών 

κρατήσεων και έκτακτων παραδόσεων της CIA·" 

2ο μέρος "ότι οι ΗΠΑ δυστυχώς δεν συνεργάστηκε με τις ευρωπαϊκές έρευνες που είχαν ως 

αντικείμενο την ευρωπαϊκή συνενοχή στα προγράμματα της CIA και ότι κανείς 

δράσης δεν έχει κληθεί μέχρι στιγμής να λογοδοτήσει·" 

 
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι λυπηρό ότι τα μέλη της διερευνητικής αποστολής της 

Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο 

Βουκουρέστι δεν μπόρεσαν να επισκεφθούν το κτίριο του Εθνικού Μητρώου 

Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (ORNISS)," 

2ο μέρος "το οποίο αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε ως μυστικό κέντρο κράτησης της CIA " 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "που εφάρμοζε η προηγούμενη 

κυβέρνηση των ΗΠΑ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 18 

1ο μέρος "παρατηρεί ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την έρευνα της Επιτροπής 

Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας του Λιθουανικού Κοινοβουλίου (Seimas CNSD) 

σχετικά με τη συμμετοχή της Λιθουανίας στο πρόγραμμα μυστικών κρατήσεων της 

CIA δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, και ζητεί την κυκλοφορία αυτών των στοιχείων" 

2ο μέρος "με οποιαδήποτε αναγκαία συντακτική επιμέλεια·" 

 
§ 21 

1ο μέρος "ζητεί να ενισχυθεί ο τακτικός και διαρθρωμένος διακοινοβουλευτικός διάλογος ΕΕ-

ΗΠΑ, ιδίως μεταξύ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων και των ομολόγων της στο Κογκρέσο και τη Γερουσία των 

ΗΠΑ, με τη χρήση όλων των διαύλων συνεργασίας και διαλόγου τους οποίους 

προσφέρει ο διατλαντικός νομοθετικός διάλογος (TLD)· καλωσορίζει, στο πλαίσιο 

αυτό, την 78η σύνοδο του TLD μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Κογκρέσου των ΗΠΑ, που θα διεξαχθεί στη Χάγη από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου 

2016 και θα αποτελέσει μια ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας," 

2ο μέρος "δεδομένου ότι η συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα βρίσκεται 

μεταξύ των υπό συζήτηση θεμάτων·" 
 

 

15. Διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα 

Έκθεση: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 494, 165, 15 

2/ΟΚ + 467, 110, 92 

3/ΟΚ + 522, 137, 14 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 567, 54, 53 

2/ΟΚ + 454, 200, 10 

3/ΟΚ + 481, 136, 57 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 443, 169, 60 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 21 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 460, 195, 17 

3 +  

4 +  

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 420, 237, 15 

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 512, 146, 9 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 49 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 50 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 412, 239, 23 

§ 53 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Β § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Ε § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

4 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 446, 156, 71 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: §§ 2, 7, 9, 24 

Verts/ALE: § 21 (2ο μέρος), 29 (2ο μέρος), 50 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 23, 24 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 3 

1ο μέρος "πιστεύει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις και η Ένωση θα πρέπει να βελτιώσουν την 

πρόσβαση στις δορυφορικές επικοινωνίες, τη διαστημική επιτήρηση, καθώς και τις 

ικανότητες ακριβούς πλοήγησης και γεωσκόπησης, και να εξασφαλίσει τη μη 

εξάρτηση της Ευρώπης όσον αφορά τις καίριας σημασίας διαστημικές τεχνολογίες 

και την πρόσβαση στο διάστημα· φρονεί ότι ιδίως η διαστημική επιτήρηση θα 

εξακολουθήσει να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε στρατιωτικά και μη στρατιωτικά 

ζητήματα· υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για τη μη στρατιωτικοποίηση του 

διαστήματος·" 

2ο μέρος "αναγνωρίζει ότι, για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα χρειαστούν επαρκείς 

χρηματοοικονομικές επενδύσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και από τα κράτη μέλη, να εξασφαλίσουν την αυτονομία της ΕΕ σε 

επίπεδο διαστημικών δομών, διαθέτοντας τους αναγκαίους πόρους για τον σκοπό 

αυτόν· θεωρεί τον εν λόγω στόχο καίριας σημασίας για τις μη στρατιωτικές 

δραστηριότητες (στις δυτικές χώρες εκτιμάται ότι το 6% έως 7 % του ΑΕγχΠ 

εξαρτάται από την τεχνολογία εντοπισμού θέσης και πλοήγησης μέσω δορυφόρου), 

καθώς και για τον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας· πιστεύει ότι η συνεργασία 

θα πρέπει να ξεκινήσει σε διακυβερνητική βάση και μέσω του ΕΟΔ·" 

 
§ 29 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 50 

1ο μέρος "θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη διαμόρφωση ενός νομικού πλαισίου που θα επιτρέπει 

έναν σταθερό ρυθμό επενδύσεων, σε επίπεδο ΕΕ, σε δυνατότητες άμυνας και 

ασφάλειας, θα μπορούσε να προωθήσει μια ευρύτερη και συστηματικότερη 

ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της άμυνας με σκοπό την απόκτηση βασικών 

ικανοτήτων· επισημαίνει, συνεπώς, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

του Ιουνίου 2015·" 

2ο μέρος "καλεί το Συμβούλιο, την ΥΕ/ΑΕ και την Επιτροπή να αναπτύξουν το αναγκαίο 

χρηματοδοτικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ·" 

 
Αιτιολογική σκέψη Β 

1ο μέρος "εκτιμώντας ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της ως εγγυητής της ασφάλειας 

στο εσωτερικό και το εξωτερικό, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα στις γειτονικές 

της χώρες και σε παγκόσμιο επίπεδο· εκτιμώντας ότι η Ένωση πρέπει να συμβάλει 

στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας," 

2ο μέρος "και ιδίως εκείνων που σχετίζονται με την τρομοκρατία τόσο στο εσωτερικό όσο και 

στο εξωτερικό της, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη τρίτων χωρών στην 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των γενεσιουργών αιτίων της· εκτιμώντας ότι 

τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για τη 

δημιουργία ενός αποτελεσματικού και συνεκτικού συστήματος διαχείρισης των 

συνόρων, ώστε να ασφαλιστούν τα εξωτερικά σύνορα·" 

 
Αιτιολογική σκέψη Ε 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "παράνομων" και ", στην περίπτωση 

των μεταναστών που έρχονται από τη Βόρειο Αφρική, για τον εντοπισμό των 

σημείων επιβίβασης σε πλοία, με στόχο την ταχύτερη επαφή μαζί τους και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "της ΕΕ" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη "υψηλή" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR: 

§ 7 

1ο μέρος "θεωρεί ότι απαιτείται μια ολιστική, ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη 

προσέγγιση στον τομέα του διαστήματος σε επίπεδο ΕΕ· "πιστεύει" 

2ο μέρος "ότι ο τομέας του διαστήματος θα πρέπει να αναφέρεται στη νέα παγκόσμια 

στρατηγική της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, 

συνεκτιμώντας την τρέχουσα ανάπτυξη των διαστημικών προγραμμάτων διπλής 

χρήσης της ΕΕ και" 

3ο μέρος "την ανάγκη να αναπτυχθούν περαιτέρω τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για μη στρατιωτικούς σκοπούς ασφάλειας όσο 

και για σκοπούς άμυνας·" 
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§ 15 

1ο μέρος "καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Συνεργασίας σχετικά με την Έρευνα για την Ασφάλεια και την Άμυνα 

στον τομέα του διαστήματος και ζητεί τη διατύπωση συστάσεων για την περαιτέρω 

ανάπτυξή του· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει με ποιον τρόπο η στρατιωτική 

και μη στρατιωτική έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» έχει 

συμβάλει" 

2ο μέρος "στην εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας στον τομέα των 

διαστημικών δυνατοτήτων·" 

 
§ 27 

1ο μέρος "επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο της υπό δημόσια ρύθμιση υπηρεσίας (PRS) του 

Galileo για την πλοήγηση και την καθοδήγηση στρατιωτικών συστημάτων·" 

2ο μέρος "καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντατικοποιήσουν τις 

προσπάθειές τους για μια ενδεχόμενη αναθεώρηση της Συνθήκης του 

Εξωατμοσφαιρικού Διαστήματος, του 1967, ή να δρομολογήσουν ένα νέο 

ρυθμιστικό πλαίσιο που να λαμβάνει υπόψη την τεχνολογική πρόοδο που έχει 

συντελεστεί από τη δεκαετία του '60 και να στοχεύει στην αποτροπή του 

ανταγωνισμού των εξοπλισμών στο διάστημα·" 

 
§ 32 

1ο μέρος "επισύρει την προσοχή στην ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας για τη διάδοση των 

δορυφορικών πληροφοριών στους χρήστες, περιλαμβανομένης της δημιουργίας της 

απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής·" 

2ο μέρος "επισημαίνει το γεγονός που αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, ότι 

δηλαδή το 60 % του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των ευρωπαϊκών δορυφόρων 

εισάγεται από τις ΗΠΑ· ζητεί τη δρομολόγηση πρωτοβουλίας σχετικά με την 

προστασία ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο αυτό·" 

 
§ 49 

1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των ενωσιακών 

διαστημικών ικανοτήτων, με την ανάπτυξη των δομών και διαδικασιών συστημάτων 

που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση ενός ανάλογου επιπέδου ασφάλειας, 

συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει και να προωθήσει ένα μοντέλο διακυβέρνησης 

για κάθε σύστημα που παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια και την άμυνα· 

θεωρεί ότι, προκειμένου να παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τελικούς 

χρήστες, τις ενωσιακές διαστημικές ικανότητες που αφιερώνονται στην ασφάλεια 

και την άμυνα θα πρέπει τις να διαχειρίζεται ένα ειδικό επιχειρησιακό κέντρο 

συντονισμού (κέντρο διοίκησης και ελέγχου, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα 

εργασίας 2014-2015 του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»)· θεωρεί ότι, για λόγους 

οικονομικής αποδοτικότητας, το κέντρο αυτό θα πρέπει, ει δυνατόν, να ενταχθεί σε 

ένα από τα υφιστάμενα όργανα της ΕΕ, όπως ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS, 

το Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ ή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ικανότητες που ήδη προσφέρουν αυτοί οι οργανισμοί·" 
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§ 53 

1ο μέρος "είναι της άποψης ότι μια λευκή βίβλος για θέματα ασφάλειας και άμυνας σε 

επίπεδο ΕΕ θα συνιστούσε το κατάλληλο μέσο για την διάρθρωση μελλοντικής 

δραστηριοποίησης της ΕΕ στις διαστημικές δυνατότητες άμυνας και ασφάλειας· 

καλεί την ΥΕ/ΑΕ να ξεκινήσει διάλογο για να προσδιοριστούν οι φιλοδοξίες της ΕΕ 

στους αλληλεπικαλυπτόμενους τομείς των διαστημικών δυνατοτήτων και της 

άμυνας και της ασφάλειας· θεωρεί ότι αυτό μπορεί επίσης να επιτρέψει τη 

συνεκτική ανάπτυξη δυνατοτήτων σε όλους τους τομείς σε σχέση με τη διατήρηση 

της ειρήνης, την πρόληψη συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, 

σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· ζητεί από 

την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο μελλοντικό σχέδιο δράσης ευρωπαϊκής άμυνας 

τα σχέδιά της για διαστημικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν τον τομέα άμυνας 

και ασφάλειας·" 

2ο μέρος "αναγνωρίζει παράλληλα τα οφέλη της διεθνούς συνεργασίας για την ασφάλεια στον 

τομέα του διαστήματος με αξιόπιστους εταίρους της ΕΕ·" 

 
αιτιολογική σκέψη A 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον ασφάλειας εντός και εκτός της Ένωσης 

παρουσιάζει διαρκώς περισσότερους κινδύνους και προκλήσεις και χαρακτηρίζεται 

από τρομοκρατικές επιθέσεις και μαζικές δολοφονίες, επηρεάζοντας όλα τα κράτη 

μέλη, και απέναντι στο οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να απαντήσουν με την 

υιοθέτηση κοινής στρατηγικής και με συντονισμό της αντίδρασής τους·" 

2ο μέρος "εκτιμώντας ότι αυτές οι προκλήσεις επιβάλλουν την ενίσχυση της ασφάλειας της 

ΕΕ μέσω της συνεχούς ανάπτυξης και υποστήριξης της Κοινής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας, ώστε η πολιτική αυτή να καταστεί ένα αποτελεσματικότερο 

μέσο και μια πραγματική εγγύηση για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, και μέσω 

της προώθησης και προστασίας των ευρωπαϊκών προτύπων, συμφερόντων και 

αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ·" 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 2 

1ο μέρος "φρονεί ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω εφαρμογή της ΚΠΑΑ·" 

2ο μέρος "επαναλαμβάνει πως είναι αναγκαίο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η προβολή 

και ο αντίκτυπος της ΚΠΑΑ· επαναλαμβάνει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία 

της πολιτικής για το διάστημα σε σχέση με την ΚΠΑΑ· φρονεί ότι ο τομέας του 

διαστήματος θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε μελλοντικές πολιτικές της Ένωσης 

(π.χ. στους τομείς της εσωτερικής ασφάλειας, των μεταφορών, του διαστήματος, της 

ενέργειας, της έρευνας) και ότι οι συνέργειες με τον τομέα του διαστήματος θα 

πρέπει να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν περαιτέρω·" 

3ο μέρος "υπογραμμίζει ότι η χρήση διαστημικών δυνατοτήτων για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας και των τρομοκρατικών οργανώσεων, μέσω της ικανότητας 

εντοπισμού και παρακολούθησης των στρατοπέδων εκπαίδευσής τους, έχει ζωτική 

σημασία·" 
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§ 14 

1ο μέρος "τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Εξωτερικής Δράσης, του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και των κρατών 

μελών είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών διαστημικών 

δυνατοτήτων και υπηρεσιών·" 

2ο μέρος "είναι της άποψης ότι η Ένωση, και συγκεκριμένα η ΑΕ/ΥΕ, πρέπει να συντονίζει, 

να διευκολύνει και να στηρίζει αυτή τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και 

της άμυνας στο διάστημα μέσω ενός ειδικού κέντρου επιχειρησιακού συντονισμού·" 

3ο μέρος "είναι πεπεισμένο ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θα πρέπει να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον ορισμό και την εφαρμογή της ενιαίας 

ευρωπαϊκής πολιτικής για το διάστημα, η οποία να περιλαμβάνει την πολιτική 

ασφάλειας και άμυνας·" 

 
§ 21 

1ο μέρος "θεωρεί ότι η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ όσον αφορά τις μελλοντικές διαστημικές 

δυνατότητες και υπηρεσίες για σκοπούς ασφάλειας και άμυνας θα αποβεί αμοιβαία 

επωφελής· θεωρεί ότι η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ είναι περισσότερο αποδοτική και 

συμβατή όταν και τα δύο μέρη βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο τεχνολογίας και 

δυνατοτήτων· ζητεί τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου 

τεχνολογικού χάσματος από την Επιτροπή· σημειώνει τις εργασίες που έχουν 

αναληφθεί για την τρίτη στρατηγική αντιστάθμισης, των ΗΠΑ·" εκτός από τις λέξεις 

"θεωρεί ότι η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ είναι περισσότερο αποδοτική και συμβατή όταν 

και τα δύο μέρη βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο τεχνολογίας και δυνατοτήτων· ζητεί 

τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου τεχνολογικού χάσματος 

από την Επιτροπή·" 

2ο μέρος "θεωρεί ότι η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ είναι περισσότερο αποδοτική και συμβατή όταν 

και τα δύο μέρη βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο τεχνολογίας και δυνατοτήτων· ζητεί 

τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου τεχνολογικού χάσματος 

από την Επιτροπή·" 

3ο μέρος "καλεί την Ένωση να λάβει υπόψη την εξέλιξη αυτή κατά την προετοιμασία της 

παγκόσμιας στρατηγικής της για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική 

ασφάλειας, και να περιλάβει, στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής, διαστημικές 

δυνατότητες για την ασφάλεια και την άμυνα·" 

4ο μέρος "πιστεύει ότι οι προϋπάρχουσες διμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και των 

ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο·" 

καλεί την ΥΕ/ΑΕ να εξετάσει, μαζί με τους υπουργούς άμυνας, τη στρατηγική 

προσέγγιση που πρέπει να εφαρμοστεί και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο ενόσω θα 

βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση·" 

 
Αιτιολογική σκέψη Ζ 

1ο μέρος "εκτιμώντας ότι η πολιτική για το διάστημα αποτελεί" και "απαραίτητη" 

2ο μέρος "διάσταση" και "της στρατηγικής αυτονομίας που πρέπει να αποκτήσει η ΕΕ" εκτός 

από τις λέξεις της στρατηγικής αυτονομίας που 

3ο μέρος "της στρατηγικής αυτονομίας που" 

4ο μέρος "προκειμένου να διαφυλάξει τις ευαίσθητες τεχνολογικές και βιομηχανικές 

ικανότητές της, καθώς και ανεξάρτητες ικανότητες αξιολόγησης·" 
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16. Διείσδυση στη διαστημική αγορά 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0739/2016 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος B8-0739/2016  

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

 +  

 

 

17. Κατάσταση στη Βενεζουέλα 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, 
B8-0728/2016, B8-0729/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0700/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Μετά την § 1 4 GUE/NGL OK - 172, 485, 11 

5 GUE/NGL OK - 100, 512, 53 

6 GUE/NGL OK - 161, 483, 19 

7 GUE/NGL OK - 145, 482, 37 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 507, 86, 77 

Μετά την § 2 8 GUE/NGL OK - 135, 507, 26 

9 GUE/NGL OK - 140, 494, 34 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 5 10= 

11= 

EFDD,  

Verts/ALE 

OK - 175, 481, 13 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 518, 62, 89 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 562, 56, 47 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 522, 79, 65 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 567, 80, 24 

Αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 516, 73, 78 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Β 

1 GUE/NGL OK - 92, 499, 76 

Αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 

κείμενο 

OK + 499, 126, 41 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Γ 

2 GUE/NGL OK - 139, 504, 26 

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 

κείμενο 

OK + 507, 81, 78 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Δ 

3 GUE/NGL OK - 131, 508, 28 

Αιτιολογική σκέψη Ε § αρχικό 

κείμενο 

OK + 516, 133, 20 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

OK + 573, 65, 29 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 

κείμενο 

OK + 504, 64, 97 

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

OK + 510, 134, 23 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

OK + 584, 57, 26 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 501, 94, 73 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0700/2016  PPE OK ↓  

B8-0723/2016  Verts/ALE OK ↓  

B8-0724/2016  ECR OK ↓  

B8-0725/2016  EFDD OK ↓  

B8-0726/2016  GUE/NGL OK ↓  

B8-0728/2016  ALDE OK ↓  

B8-0729/2016  S&D OK ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: τροπολογίες 1-11, τελική ψηφοφορία RC-B8-0700/2016, τελική ψηφοφορία B8-

0700/2016, τελική ψηφοφορία B8-0723/2016, τελική ψηφοφορία B8-0724/2016, 

τελική ψηφοφορία B8-0725/2016, τελική ψηφοφορία B8-0726/2016, τελική 

ψηφοφορία B8-0728/2016 και τελική ψηφοφορία B8-0729/2016 

S&D: τελική ψηφοφορία RC-B8-0700/2016 

Verts/ALE: τροπολογία 10=11 

GUE/NGL: τροπολογίες 1-9, §§ 2, 6, 9, 10, 14, αιτιολογικές σκέψεις A (2ο μέρος), Γ, Δ, E, ΣΤ, 

Θ, ΙΑ, ΙΓ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

αιτιολογική σκέψη A 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, το 

MUD, κέρδισε 112 από τις 167 έδρες της Εθνοσυνέλευσης που αποτελείται από ένα 

μόνο σώμα, ήτοι πλειοψηφία δύο τρίτων έναντι των 55 εδρών του PSUV·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια το Ανώτατο Δικαστήριο δεν επέτρεψε σε 

τέσσερα νεοεκλεγέντα μέλη της Εθνοσυνέλευσης, τρία εκ των οποίων ανήκουν στο 

MUD, να αναλάβουν καθήκοντα, απόφαση που στέρησε από την αντιπολίτευση την 

πλειοψηφία των δύο τρίτων·" 
 

Διάφορα 

Η Inés Ayala Sender (Ομάδα S&D) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος B8-0729/2016. 
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18. Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης 

Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, 

B8-0738/2016  

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0733/2016  

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

§ 1 10 ECR OK - 72, 400, 192 

Μετά την § 1 13 ENF OK - 77, 524, 58 

§ 3 11 ECR  -  

§ 4 12 ECR OK - 78, 403, 185 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 613, 36, 16 

2/ΟΚ + 395, 66, 198 

Μετά την § 4 14 ENF OK - 85, 547, 31 

Μετά την αιτιολογική 

αναφορά 7 

1 ECR ΗΨ - 69, 395, 199 

Αιτιολογική σκέψη Δ 2 ECR  -  

Αιτιολογική σκέψη Ζ 3 ECR  -  

Αιτιολογική σκέψη Η 4 ECR OK - 74, 410, 183 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 624, 19, 22 

2/ΟΚ + 405, 67, 194 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη Θ 5 ECR OK - 50, 426, 185 

Αιτιολογική σκέψη Ι 6 ECR  -  

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ 7 ECR  -  

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ 8 ECR OK - 47, 403, 213 

Αιτιολογική σκέψη 

IΣΤ 

9 ECR OK - 67, 404, 194 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 593, 57, 19 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0733/2016  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0734/2016  ENF  ↓  

B8-0735/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0736/2016  EFDD  ↓  

B8-0737/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0738/2016  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογίες 13, 14, 4 

ECR: τροπολογίες 4, 12, § 4, αιτιολογική σκέψη H 

Verts/ALE: τροπολογίες 5, 8, 9, 10, τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 4 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "βάσει κινδύνου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη Η 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "βάσει κινδύνου" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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19. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: έγκριση του γενετικά 

τροποποιημένου αραβόσιτου Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0732/2016 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0732/2016 (επιτροπή ENVI) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

OK + 426, 202, 33 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE, ENF: τελική ψηφοφορία 
 

 

20. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: διάθεση στην αγορά 

γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-

27531-4) 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0731/2016 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0731/2016 (επιτροπή ENVI) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

OK + 430, 188, 33 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE, ENF: τελική ψηφοφορία 

 


