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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. Κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στην Αφρική, ιδίως στο Μαλάουι 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, 

B8-0908/2016, B8-0911/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή προτάση ψηφίσματος RC-B8-0897/2016  

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

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 603, 5, 46 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  EFDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

PPE: Τελική ψηφοφορία 
 

Διάφορα: 

Η Dita Charanzová (ομάδα ALDE) συνυπέγραψε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος B8-

0908/2016. 
 

 

2. Μπαχρέιν 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, 
B8-0907/2016, B8-0909/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή προτάση ψηφίσματος RC-B8-0900/2016  

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

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 606, 47, 6 

§ 13 3 GUE/NGL  -  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 427, 212, 23 

3 +  

Μετά την § 15 4 GUE/NGL ΟΚ + 328, 299, 34 

Αιτιολογική σκέψη A § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την αιτ. σκ. E 1 GUE/NGL ΗΨ + 351, 303, 7 

Μετά την αιτ. σκ. H 2 GUE/NGL  -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: § 10, τροπολογία 4 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: § 2 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

Αιτιολογική σκέψη A 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαχρέιν αποτελεί βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στον Περσικό Κόλπο, μεταξύ άλλων στους τομείς των πολιτικών και 

οικονομικών σχέσεων, της ενέργειας και της ασφάλειας·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης είναι 

αμοιβαία επωφελής για την καλύτερη ανταπόκριση σε μελλοντικές προκλήσεις·" 

 
GUE/NGL, PPE: 

§ 14 

1ο μέρος "σημειώνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση του 

Μπαχρέιν στον τομέα της μεταρρύθμισης του ποινικού κώδικα της χώρας και των 

νομικών διαδικασιών και προτρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία αυτή·" 

2ο μέρος "καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να τηρεί τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά το 

δικαίωμα σε δίκαιη δίκη·" 

3ο μέρος "υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης προς το Μπαχρέιν, ιδίως όσον αφορά το 

δικαστικό του σύστημα, με στόχο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα διεθνή 

πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί την ενίσχυση του διαλόγου για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και του Μπαχρέιν·" 

 
Διάφορα: 

 
Η Dita Charanzová (ομάδα ALDE) συνυπέγραψε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος B8-

0907/2016. 
 

 

3. Μιανμάρ, ιδιαίτερα η κατάσταση των Rohingyas 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, 
B8-0916/2016, B8-0917/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή προτάση ψηφίσματος RC-B8-0910/2016  

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

Μετά την § 4 1 S&D, 

GUE/NGL 

ΟΚ + 571, 33, 59 

Μετά την § 17 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ΗΨ + 322, 311, 25 

Μετά την αιτ. 

αναφορά 8 

2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ΗΨ + 315, 308, 31 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τροπολογία 1 
 

Διάφορα: 

Η Dita Charanzová (ομάδα ALDE) συνυπέγραψε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος B8-

0916/2016. 

Η Ana Gomes (ομάδα S&D) συνυπέγραψε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0910/2016. 
 

 

4. 71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

Έκθεση: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1, στοιχείο δ) § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 1, στοιχείο ε) § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 1, στοιχείο στ) § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 506, 98, 57 

§ 1, μετά το στοιχείο 

στ) 

2 Verts/ALE  -  

§ 1, στοιχείο ια) § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, μετά το στοιχείο 

κ) 

1 Verts/ALE ΟΚ + 507, 79, 75 

§ 1, στοιχείο κγ) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 1, στοιχείο λ) § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 641, 10, 9 

§ 1, στοιχείο λθ) § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 372, 274, 14 

§ 1, μετά το στοιχείο 

μ) 

8 S&D ΗΨ + 451, 151, 51 

§ 1, στοιχείο μβ) 4 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1, στοιχείο μγ) § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 1, μετά το στοιχείο 

μδ) 

5 GUE/NGL  -  

§ 1, στοιχείο με) § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, στοιχείο μη) 3 Verts/ALE ΟΚ - 76, 541, 44 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1, στοιχείο μθ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 1, μετά το στοιχείο 

μθ) 

6 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη B 7 GUE/NGL  -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 468, 116, 78 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: § 1, στοιχείο λ), § 1, στοιχείο λθ) 

Verts/ALE: τροπολογία 1, 3 

EFDD: § 1, στοιχείο στ) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 1, στοιχείο κγ), § 1, στοιχείο μβ), § 1, στοιχείο μγ) 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR: 

§ 1, στοιχείο δ) 

1ο μέρος "να εξασφαλίσει ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ παρέχει, σε συνεργασία με την 

ΕΕ και τις ΗΠΑ, όλα τα μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι βιώσιμη και 

λειτουργική η λύση των δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967 και την 

Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας ένα 

ασφαλές κράτος του Ισραήλ, με ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα, και ένα 

ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος θα 

συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας· να 

ενεργεί σύμφωνα με τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 18 

Ιανουαρίου 2016 " 

2ο μέρος "σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τα οποία αφορούν τη 

συνεχή επέκταση των οικισμών ως ένα συνεχιζόμενο εμπόδιο για την ειρήνη·" 

 
§ 1, στοιχείο ε) 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να απευθύνει έκκληση για αμερόληπτη 

και ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των καταγγελλόμενων παραβιάσεων του διεθνούς 

δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων επιθέσεων εναντίον υποδομών και 

προσωπικού ανθρωπιστικών οργανώσεων·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 1, στοιχείο ια) 

1ο μέρος "να αυξήσει τη στήριξη των κρατών μελών στις επιχειρήσεις διατήρησης και 

οικοδόμησης της ειρήνης του ΟΗΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν μια συνιστώσα που 

άπτεται των ανθρώπινων δικαιωμάτων και σαφείς στρατηγικές αποχώρησης, 

ιδιαίτερα συμβάλλοντας με προσωπικό και εξοπλισμό, και να ενισχύσει τον ρόλο 

της ΕΕ ως παράγοντα διευκόλυνσης στο πλαίσιο αυτό·" 

2ο μέρος "να αναπτύξει περαιτέρω τις διαδικασίες για τη χρήση της κοινής πολιτικής 

ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ προς υποστήριξη των επιχειρήσεων του ΟΗΕ," 

3ο μέρος "μέσω και της ανάπτυξης μάχιμων μονάδων της ΕΕ ή μέσω πρωτοβουλιών 

ανάπτυξης ικανοτήτων και μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας," 

4ο μέρος "δίδοντας παράλληλα επαρκή προσοχή σε ζητήματα όπως τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, η βιώσιμη ανάπτυξη και οι βαθύτερες αιτίες της μαζικής 

μετανάστευσης·" 

 
§ 1, στοιχείο με) 

1ο μέρος "να εργασθεί για την ενίσχυση της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας" 

2ο μέρος "στηρίζοντας τη δημιουργία ενός διεθνούς φορολογικού οργανισμού εντός του 

συστήματος του ΟΗΕ·" 

3ο μέρος "να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες" 

4ο μέρος "μέσω της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο για 

φορολογικά ζητήματα και της δημιουργίας μιας κοινής παγκόσμιας μαύρης λίστας 

φορολογικών παραδείσων·" 
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§ 1, στοιχείο μθ) 

1ο μέρος "να προωθήσει την αναζωογόνηση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και τη 

βελτίωση του συντονισμού και της συνοχής της δράσης όλων των οργάνων του 

ΟΗΕ, ενέργειες οι οποίες ενισχύουν την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, 

τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ικανότητα και την 

αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος· να υποστηρίξει, κατά τη διαδικασία 

επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, την αυξημένη διαφάνεια και να 

βασιστεί σε αυτήν ζητώντας να γίνονται οι παρουσιάσεις των υποψηφίων στη 

Γενική Συνέλευση· στο πλαίσιο της επιλογής και διορισμού του καλύτερου 

υποψηφίου, να προωθήσει τις ίσες και δίκαιες ευκαιρίες με ισόρροπη εκπροσώπηση 

ως προς το φύλο και τη γεωγραφική προέλευση, 

2ο μέρος "και να στηρίξει την επιλογή μιας γυναίκας ως νέας Γενικής Γραμματέως, εάν οι 

υποψήφιοι έχουν παρεμφερή εξαιρετικά προσόντα·" 

 
ECR, S&D: 

§ 1, στοιχείο μη) 

1ο μέρος "να υποστηρίξει μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των 

Ηνωμένων Εθνών επί τη βάσει μιας ευρείας συναίνεσης, προκειμένου να 

αποτυπωθεί καλύτερα η νέα παγκόσμια πραγματικότητα και να διασφαλιστεί ότι το 

Συμβούλιο θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις απειλές για τη 

διεθνή ειρήνη και ασφάλεια·" 

2ο μέρος "να καταβάλει προσπάθειες για τον μακροπρόθεσμο στόχο να αποκτήσει η ΕΕ μια 

έδρα σε ένα αναμορφωμένο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ·" 

3ο μέρος "να παροτρύνει τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να αποφεύγουν τη χρήση του 

δικαιώματος αρνησικυρίας τους για υποθέσεις στις οποίες διαπράττονται εγκλήματα 

κατά της ανθρωπότητας·" 
 

 

5. Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία 

Έκθεση: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 58 § αρχικό 

κείμενο 

 ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 75 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 97 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 98 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 99 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 110 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 311, 320, 30 

§ 116 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 377, 238, 44 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΟΚ - 312, 336, 12 

§ 118 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 127 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 314, 315, 23 

§ 147 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 149 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 165 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 343, 313, 4 

Αιτιολογική σκέψη Z § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 624, 10, 28 

2/ΟΚ + 363, 264, 34 

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΖ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 423, 185, 54 

2/ΟΚ - 306, 307, 49 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 571, 30, 60 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: Αιτιολογική σκέψη ΚΖ, § 116 (2ο μέρος) 

GUE/NGL: § 116, Αιτιολογική σκέψη Z 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 28, 116, 118, Αιτιολογική σκέψη ΚΖ 

ECR: §§ 28, 97, 98, 99, 118, 147 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

§ 58 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένων των απάτριδων, 

των αστέγων, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και των ατόμων που 

ανήκουν σε μειονότητες·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 127 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συνιστά την αναστολή, ανάκληση και 

επιστροφή των πληρωμών από τα κράτη μέλη σε περίπτωση παραβίασης της 

υποχρέωσης σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
ECR: 

§ 31 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ίσα θεμελιώδη δικαιώματα, ίση 

πρόσβαση στις υπηρεσίες και στην αγορά εργασίας, και τα ίδια δικαιώματα και 

υποχρεώσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση με τους πολίτες 

του κράτους μέλους στου οποίου το σύστημα υπάγονται," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 116 

1ο μέρος "ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν επειγόντως μέτρα για την αποτροπή και την 

αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων που είχαν τα μέτρα λιτότητας στην 

κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία·" 

2ο μέρος "ζητεί εν προκειμένω από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός 

κατώτατου ορίου κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ, σε επίπεδο που να διασφαλίζει 

τον σεβασμό του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία σε επαρκές βιοτικό επίπεδο 

και σε κοινωνική προστασία·" 

 
Αιτιολογική σκέψη ΚΣΤ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται 

από τα κράτη μέλη έχουν οδηγήσει σε" και "και" (δεύτερο "και") 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και συγκεκριμένα στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» και στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 16 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "επίσης" και " στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, κατά την αξιολόγηση της κοινωνικής κατάστασης στα 

κράτη μέλη (εκθέσεις ανά χώρα και συστάσεις ανά χώρα), να επικεντρωθεί επίσης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 149 

1ο μέρος "συνιστά οι αντιπροσωπείες και οι υπηρεσίες της ΕΕ να επιδεικνύουν επαρκή 

κατανόηση των στρατηγικών της ΕΕ για την αναπηρία και ως εκ τούτου να 

λειτουργούν με τρόπο που να αποθαρρύνει τους αποκλεισμούς και να εξασφαλίζει 

την εύκολη πρόσβαση· συνιστά τη δημιουργία ενός «σημείου επαφής» για τη 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης· ζητεί να ενσωματωθεί επειγόντως η 

διάσταση της αναπηρίας σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης στον τομέα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων" 

2ο μέρος "στο πλαίσιο των αποστολών της Kοινής Πολιτικής Aσφάλειας και ΄Aμυνας 

(ΚΠΑΑ)·" 

 
ALDE: 

§ 1 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " και όφελος που τους αξίζει " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 25 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να αναθεωρήσει τον Οδηγό για τη 

συνεκτίμηση κοινωνικών πτυχών στις δημόσιες συμβάσεις για να τονίσει τις 

κοινωνικές υποχρεώσεις αλλά και να" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 110 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ένα νομοθετικό πλαίσιο και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 165 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 

θεσπιστεί επίσημη νομική βάση η οποία θα ορίζει με σαφήνεια τον ρόλο και το 

πεδίο εφαρμογής των πλαισίων αυτών " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Αιτιολογική σκέψη ΚΖ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αποσύρει την πρότασή της για οδηγία για 

την άδεια μητρότητας" 

2ο μέρος "και ως εκ τούτου η ισότητα των δικαιωμάτων των μητέρων και των πατέρων, των 

παιδιών και των ενηλίκων δεν διασφαλίζεται ικανοποιητικά μέχρι στιγμής στην 

πολιτική της ΕΕ για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·" 
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PPE, GUE/NGL: 

§ 75 

1ο μέρος "καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για 

τα δικαιώματα των επιβατών και να εναρμονίσει το έργο των εθνικών φορέων 

επιβολής, και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ που αποσκοπεί στη βελτίωση της 

προσβασιμότητας στις μεταφορές σε τοπικό, περιφερειακό και κρατικό επίπεδο για 

λόγους μεταφοράς και τουρισμού (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών με 

λεωφορεία και ταξί, των δημόσιων μέσων μεταφοράς σε πόλεις, και των μεταφορών 

με σιδηροδρόμους, αεροπλάνα και πλωτά μέσα, και συμπεριλαμβανομένων επίσης 

των σιδηροδρομικών σταθμών, των αερολιμένων και των λιμένων) και να 

αντιμετωπίσει τα εμπόδια για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια, για παράδειγμα με την 

ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των σχετικών φορέων επιβολής στο πλαίσιο της 

νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν 

ουσιαστικά και ίσα δικαιώματα για όλους τους επιβάτες με αναπηρία σε ολόκληρη 

την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της προσβασιμότητας και του καθορισμού 

προδιαγραφών, της εναρμόνισης, των τεχνικών απαιτήσεων" 

2ο μέρος "των κινήτρων για τις επιχειρήσεις," 

3ο μέρος "της συνδικαλιστικής πολιτικής και των συλλογικών διαπραγματεύσεων·" 
 

 

6. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: επιτρεπόμενoι ισχυρισμοί υγείας που 

διατυπώνονται για τα τρόφιμα 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0842/2016 (απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης 

ψηφίσματος) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0842/2016  

(επιτροπή ENVI) 

Μετά την § 3 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ΟΚ - 237, 361, 43 

§ 4 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

Μετά την αιτ. 

αναφορά 2 

21 ENF  -  

Αιτιολογική σκέψη A § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 334, 291, 8 

Μετά την αιτ. σκ. A 5 ECR ΗΨ + 406, 222, 3 

6 ECR ΗΨ + 294, 284, 54 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη B § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 319, 309, 8 

Μετά την αιτ. σκ. B 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ΟΚ - 257, 331, 50 

Αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την αιτ. σκ. Γ 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ΗΨ + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

Αιτιολογική σκέψη Δ 22 ENF  -  

Μετά την αιτ. σκ. Δ 7 ECR  -  

Αιτιολογική σκέψη E 8 ECR  -  

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 9 ECR  -  

Μετά την αιτ. σκ. ΣΤ 10 ECR  -  

Μετά την αιτ. σκ. Ζ 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  



P8_PV(2016)07-07(VOT)_ΕL.doc 16 PE 586.883 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη Ι 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

Μετά την αιτ. σκ. Ι 19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογίες 1, 4 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 4, Αιτιολογικές σκέψεις A, B, Γ, Ι 

 


