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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων 

+ Εγκρίνεται με: 

- 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. Σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που 

εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 

κλιματική αλλαγή *** 

Σύσταση: Giovanni La Via (A8-0280/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 610, 38, 31 

 

 

 

2. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γιώργου Γραμματικάκη 

Έκθεση: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

3. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή 

βοήθειας προς την Ελλάδα μετά τον σεισμό που έπληξε τα Ιόνια Νησιά τον 

Νοέμβριο του 2015 

Έκθεση: Γεώργιος Κύρτσος (A8-0270/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 646, 7, 23 

 

 

4. Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: 

αίτηση EGF/2016/001 FI/Microsoft 

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 594, 68, 12 

 

 

 

5. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: 

αίτηση EGF/2016/002 SE/Ericsson 

Έκθεση: Esteban González Pons (A8-0272/2016) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία και 3/5 των 

ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 594, 71, 10 

 

 

 

6. Νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους, καθώς και σε διαδικασίες 

εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ***I 

Έκθεση: Dennis de Jong (A8-0165/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου - 

σύνολο αριθ. 1 

46 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1-45 επιτροπή  ↓  

Ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

Ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 569, 54, 54 
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7. Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική 

ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή 

τιμωρία ***I 

Έκθεση: Marietje Schaake (A8-0267/2015) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σύνολο του κειμένου 41 επιτροπή  +  

Ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

Ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 612, 11, 54 

 

Διάφορα: 

Διορθωτικό: όλες οι γλώσσες. 

Η έκθεση έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια επιτροπή κατά τη σύνοδο της ολομέλειας της 27ης 

Οκτωβρίου 2015 (άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού). 

Η τροπολογία 41 αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν κατά την εν λόγω σύνοδο. 
 

 

8. Συμφωνία Ευρωπόλ - Κίνας περί στρατηγικής συνεργασίας * 

Έκθεση: Claude Moraes (A8-0265/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ψηφοφορία: σχέδιο του 

Συμβουλίου 

 +  

Ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 460, 126, 90 

 

 

 

9. Το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020 

Έκθεση: Norbert Neuser (A8-0263/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΔ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 489, 146, 37 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR: 

Αιτιολογική σκέψη ΚΔ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό θα επέτρεπε τον 

δημοκρατικό έλεγχο, θα ενίσχυε την προβολή και θα αύξανε τη διαφάνεια στη 

χρήση των αναπτυξιακών κεφαλαίων της ΕΕ· λαμβάνοντας εξάλλου υπόψη ότι ο 

πολυετής χαρακτήρας του προγραμματισμού του ΕΤΑ επιτρέπει την 

προβλεψιμότητα των πόρων και ότι η εγγραφή στον προϋπολογισμό θα μπορούσε 

να επιφέρει μείωση των αναπτυξιακών κεφαλαίων για τις χώρες ΑΚΕ προς όφελος 

άλλων προτεραιοτήτων εξωτερικής πολιτικής και θα μπορούσε να ιδωθεί ως 

αποδυνάμωση της προνομιακής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό θα μπορούσε επίσης να θέσει σε κίνδυνο 

τη χρηματοδότηση του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική και άλλων 

σημαντικών πρωτοβουλιών, όπως το καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική," 

2ο μέρος "εκτός εάν δημιουργηθεί ένα ειδικό μέσο για τη χρηματοδότηση των δαπανών 

ασφαλείας που συνδέονται με την αναπτυξιακή συνεργασία·" 
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§ 24 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "i)" και "ii) μόνιμη και χωριστή λύση για 

την εκ μέρους της ΕΕ χρηματοδότηση των δαπανών ασφάλειας οι οποίες συνδέονται 

με την αναπτυξιακή συνεργασία και συνάδουν με τις αρχές αυτής·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 27 

1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι το 11ο ΕΤΑ αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης για το 

μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική μολονότι η λύση αυτή είχε σχεδιαστεί ως 

προσωρινή όταν ιδρύθηκε το ΕΤΑ το 2003·" 

2ο μέρος "ζητεί τη δημιουργία ειδικού μέσου για τη χρηματοδότηση των δαπανών ασφαλείας 

που συνδέονται με την αναπτυξιακή συνεργασία·" 

 
§ 28 

1ο μέρος "σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη 

θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση· σημειώνει ότι η συνεισφορά από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ και του ΕΤΑ στο πακέτο των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ 

συνίσταται εξ ολοκλήρου από ενίσχυση που είχε ήδη προγραμματιστεί·" 

2ο μέρος "ζητεί να μην τεθεί σε κίνδυνο η αναπτυξιακή βοήθεια προς τους δικαιούχους και οι 

πρωτοβουλίες σχετικά με τη μετανάστευση να χρηματοδοτηθούν με νέες 

πιστώσεις·" 

 
§ 30 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "νομικά δεσμευτικών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 


