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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. Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, 

B8-1075/2016, B8-1076/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1061/2016  

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

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1061/2016  EFDD  ↓  

B8-1064/2016  ECR  ↓  

B8-1065/2016  PPE  ↓  

B8-1066/2016  S&D  ↓  

B8-1073/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1075/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Διάφορα 

Η ομάδα ALDE απέσυρε την πρόταση ψηφίσματός της B8-1076/2016. 

Ο Raffaele Fitto (ομάδα ECR) συνυπέγραψε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος B8-1064/2016. 

Οι Hugues Bayet και Marc Tarabella (ομάδα S&D) απέσυραν τις υπογραφές τους από την κοινή 

πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1061/2016. 
 

 

2. Σουδάν 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, 
B8-1078/2016, B8-1080/2016 

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 

Κοινές πρότασεις ψηφίσματος RC-B8-1062/2016  

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

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη H 1 GUE/NGL ΟΚ - 142, 451, 9 

Μετά την αιτ. σκ. Θ 2 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη Ι § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1062/2016  EFDD  ↓  

B8-1067/2016  PPE  ↓  

B8-1070/2016  S&D  ↓  

B8-1071/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1074/2016  ECR  ↓  

B8-1078/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1080/2016  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογία 1 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: Αιτιολογική σκέψη Ι 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

§ 11 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "(η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το 

Τσαντ, η Νότια Αφρική, η Ουγκάντα και το Τζιμπουτί)" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 16 

1ο μέρος "καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα σχετικά κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 

πλήρη διαφάνεια σχετικά με το έργο για την «καλύτερη διαχείριση της 

μετανάστευσης» με το Σουδάν," 

2ο μέρος "συμπεριλαμβανομένων όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και των 

δικαιούχων ενωσιακής και εθνικής χρηματοδότησης, καθώς και να συντάξουν 

ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με την επίσκεψη τεχνικής αντιπροσωπείας της ΕΕ 

στο Σουδάν τον Μάιο του 2016·" 
 

Διάφορα 

 

Ο Pavel Svoboda προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 6: 

«6. επιβεβαιώνει ότι η ελευθερία θρησκείας, συνειδήσεως ή πεποιθήσεων αποτελεί οικουμενικό 

ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο πρέπει να προστατεύεται παντού και για όλους· απαιτεί από την 

κυβέρνηση του Σουδάν να καταργήσει οποιεσδήποτε νομικές διατάξεις που τιμωρούν ή εισάγουν 

διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω των θρησκευτικών πεποιθήσεών τους, ιδίως στην περίπτωση της 

αποστασίας και ιδίως όσον αφορά τον τσέχο συμμετέχοντα σε  πρόγραμμα χριστιανικής βοήθειας Petr 

Jašek, τους σουδανούς ιερείς Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal και τον φοιτητή 

Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla από το Νταρφούρ·» 

 

Ο Raffaele Fitto (Ομάδα ECR) συνυπέγραψε επίσης την πρόταση ψηφίσματος B8-1074/2016. 
 

 

3. Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, 
B8-1081/2016, B8-1082/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1068/2016  

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

§ 11 1 GUE/NGL ΟΚ - 253, 341, 18 

2 GUE/NGL ΟΚ - 271, 327, 8 

Μετά την § 11 3 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 281, 262, 65 

2/ΟΚ - 271, 304, 34 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1068/2016  EFDD  ↓  

B8-1069/2016  PPE  ↓  

B8-1072/2016  S&D  ↓  

B8-1077/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1079/2016  ALDE  ↓  

B8-1081/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1082/2016  ECR  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 1, 2, 3 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

τροπολογία 3 

1ο μέρος "πιστεύει θερμά ότι οι εταιρίες θα πρέπει να λογοδοτούν για κάθε περιβαλλοντική 

ζημιά και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την οποία φέρουν ευθύνη, 

και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε αυτό να αποτελεί 

βασική αρχή·" 

2ο μέρος "καλεί όλα τα μέρη να συμμετάσχουν ενεργά στην προσεχή δεύτερη σύνοδο της 

διακυβερνητικής ομάδας εργασίας (IGWG) του ΟΗΕ για την ανάπτυξη ενός νομικά 

δεσμευτικού διεθνούς μέσου για τις διεθνικές εταιρείες (TNCs) και τις άλλες 

εμπορικές επιχειρήσεις, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα·" 
 

Διάφορα 

Ο Raffaele Fitto (Ομάδα ECR) συνυπέγραψε επίσης την πρόταση ψηφίσματος B8-1082/2016. 
 

 

4. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1060/2016 

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 B8-1060/2016  

(Επιτροπή ECON) 

Μετά την αιτ. σκ. Δ 1 GUE/NGL ΟΚ - 100, 446, 68 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογία 1 
 

 

5. Η κατάσταση στη Συρία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1089/2016, B8-1090/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1089/2016  

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

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Μετά την § 6 1 ENF ΟΚ - 113, 420, 76 

2 ENF ΟΚ - 104, 454, 41 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 508, 50, 56 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1090/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ALDE: τελική ψηφοφορία 

ENF: τροπολογίες 1, 2 

GUE/NGL: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ENF: 

§ 3 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και κυρίως η Ρωσία και το καθεστώς 

Άσαντ," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 5 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όλους τους συμμετέχοντες στη Διεθνή 

Ομάδα Στήριξης της Συρίας" και "υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Ειδικού 

Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών κ. Staffan de Mistura στο θέμα αυτό·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 6 

1ο μέρος "καλεί την ΥΕ / ΑΠ να αναλάβει εκ νέου προσπάθειες για τη χάραξη κοινής 

στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία, που θα στοχεύει στη διευκόλυνση μιας πολιτικής 

λύσης στην Συρία, και θα περιλαμβάνει εργαλεία παρακολούθησης και επιβολής για 

να ενισχυθεί ο σεβασμός στις συμφωνίες και τις υποχρεώσεις" 

2ο μέρος "που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ομάδας Στήριξης για τη Συρία·" 
 

 

6. Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο 

(COP22) 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1043/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1043/2016  

(Επιτροπή ENVI) 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΗΨ + 315, 296, 2 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 9 9 PPE  +  

§ 12 7 Verts/ALE  +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 22 2 GUE/NGL ΟΚ - 131, 466, 21 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 23 10 PPE  -  

§ 24 11 PPE ΗΨ + 418, 191, 6 

Μετά την § 24 1 S&D  +  

3 GUE/NGL  -  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 28 12 PPE  +  

§ 46 4 GUE/NGL ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 292, 317, 8 

3 -  

13 PPE ΗΨ - 250, 349, 13 

Μετά την § 46 5 GUE/NGL ΟΚ - 138, 474, 1 

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 55 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 62 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 533, 80, 5 

2/ΟΚ + 489, 112, 10 

3/ΟΚ + 491, 116, 7 

4/ΟΚ + 427, 170, 18 

5/ΟΚ + 317, 292, 8 

6/ΟΚ + 495, 117, 7 

§ 63 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 65 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 491, 115, 10 

§ 66 14 PPE ΗΨ - 299, 312, 7 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 316, 288, 10 

§ 69 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Après le visa 14 8 PPE  +  

Μετά την αιτ. σκ. A 6 Verts/ALE  +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 467, 94, 55 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ECR: §§ 62, 65, 66 (2ο μέρος) 

GUE/NGL: τροπολογίες 2 και 5 

ALDE: Τελική ψηφοφορία 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: §§ 18, 55, 69 

GUE/NGL: § 22 

PPE: § 18, 25 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR: 

§ 7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υπενθυμίζει ότι οι παγκόσμιες εκπομπές 

θα πρέπει να εξαλειφθούν σταδιακά έως το 2050 ή λίγο αργότερα·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 54 

1ο μέρος "ζητεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη το πρόβλημα των κλιματικών προσφύγων και η 

έκτασή του, ως αποτέλεσμα κλιματικών καταστροφών που οφείλονται στην αύξηση 

της θερμοκρασίας του πλανήτη·" 

2ο μέρος "σημειώνει με ανησυχία ότι οι πλημμύρες, οι ανεμοθύελλες, οι σεισμοί και άλλες 

καταστροφές που σημειώθηκαν στο διάστημα μεταξύ 2008 και 2013 ανάγκασαν 166 

εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους· εφιστά ιδιαιτέρως την 

προσοχή στο γεγονός ότι οι σχετιζόμενες με το κλίμα εξελίξεις σε τμήματα της 

Αφρικής και της Μέσης Ανατολής θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πολιτική 

αστάθεια, σε οικονομικές δυσχέρειες και στην κλιμάκωση της προσφυγικής κρίσης 

στη Μεσόγειο·" 

 
§ 63 

1ο μέρος "εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση που περιλαμβάνει η Συμφωνία του 

Παρισιού και η οποία συνίσταται στη συμμόρφωση όλων των χρηματοδοτικών 

ροών με την επίτευξη χαμηλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της κλιματικά 

ανθεκτικής ανάπτυξης·" 

2ο μέρος "θεωρεί ότι αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να διευθετήσει επειγόντως το ζήτημα των 

χρηματοδοτικών ροών για τα ορυκτά καύσιμα και τις υποδομές υψηλών εκπομπών 

άνθρακα·" 

 
§ 66 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και να κατανέμονται σε επενδύσεις που 

σχετίζονται με την προστασία του κλίματος τα έσοδα που προέρχονται από την 

εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών καθώς και τα έσοδα που προέρχονται από την 

τιμολόγηση του άνθρακα στα καύσιμα τα οποία προορίζονται για τις διεθνείς 

μεταφορές· επιπλέον, ζητεί ένα τμήμα των γεωργικών επιδοτήσεων να προορίζεται 

για τη διασφάλιση των επενδύσεων στην παραγωγή και τη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές μέσα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις·" και 

"συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής κατάργησης των εξαγωγικών πιστώσεων για 

επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

 
PPE: 

§ 3 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και ιδίως την ΕΕ," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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PPE, S&D: 

τροπολογία 4 

1ο μέρος Προστίθενται οι λέξεις: "συμπεριλαμβανομένων και των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων," 

2ο μέρος Διαγράφονται οι λέξεις: ''και της διασφάλισης της συμμετοχής τους στον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση δράσεων για το κλίμα," 

3ο μέρος Προστίθενται οι λέξεις: "και έργα, μολονότι ο κατάλογος αυτός πρέπει να 

καθαριστεί επί τη βάσει βιώσιμων προτύπων και κριτηρίων, όπως έχει ζητηθεί από 

τους περισσότερους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών·" 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 62 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "πρόσθετων πόρων", "όπως η θέσπιση 

ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η δέσμευση κάποιων 

δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ της περιόδου 2021-2030 και 

η μεταβίβαση εσόδων από τα ενωσιακά και διεθνή μέτρα για τις εκπομπές της 

αεροπορίας και της ναυτιλίας" και "στη διεθνή χρηματοδότηση για την 

καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και" 

2ο μέρος "πρόσθετων πόρων" 

3ο μέρος "όπως" 

4ο μέρος "η θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών" 

5ο μέρος "η δέσμευση κάποιων δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ της 

περιόδου 2021-2030 και η μεταβίβαση εσόδων από τα ενωσιακά και διεθνή μέτρα 

για τις εκπομπές της αεροπορίας και της ναυτιλίας" 

6ο μέρος "στη διεθνή χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και" 
 

 

7. Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα 

Έκθεση: Christel Schaldemose (A8-0237/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 4 ENF ΟΚ - 72, 522, 20 

§ 5 5 ENF ΟΚ - 61, 538, 14 

§ 15 6 ENF ΟΚ - 69, 506, 36 

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 32 9 άνω των 40 

βουλευτών 

ΟΚ + 346, 239, 29 

§ 34 7 ENF ΟΚ - 69, 497, 43 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την αιτ. σκ. ΣΤ 1 ENF ΟΚ - 40, 561, 12 

Αιτιολογική σκέψη Θ 2 ENF ΟΚ - 46, 538, 22 

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ 3 ENF ΟΚ - 58, 515, 31 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 559, 31, 26 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογία 9 

ENF: τροπολογίες 1-7 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 40 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR: 

§ 30 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τονίζει ότι, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι μπορεί να αποκλείεται κάθε είδους κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, 

η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εάν 

ορισμένες ουσίες που προκαλούν ανησυχία (όπως οι SVHC, οι ΚΜΤ, τα 

βιοσυσσωρευτικά χημικά ή ορισμένες κατηγορίες χημικών ουσιών που προκαλούν 

ενδοκρινικές διαταραχές) και οι οποίες απαγορεύονται ή αποσύρονται σταδιακά 

δυνάμει του REACH ή οιασδήποτε άλλης νομοθεσίας εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούνται στα FCM·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 31 

1ο μέρος "σημειώνει ότι η Επιτροπή δημοσίευσε, στις 15 Ιουνίου 2016, επιστημονικά 

κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη όσον αφορά 

δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε βιοκτόνα και φυτοπροστευτικά 

προϊόντα·" 

2ο μέρος " υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη για οριζόντια κριτήρια για όλα τα προϊόντα, 

περιλαμβανομένων των FCM, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τέτοιου είδους 

κριτήρια χωρίς καθυστέρηση· ζητεί τα εν λόγω κριτήρια, από τη στιγμή που θα 

τεθούν σε ισχύ, να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων των 

FCM·" 

 
PPE, ECR: 

§ 27 

1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι τα FCM αποτελούν σημαντική πηγή έκθεσης του ανθρώπου σε 

ανησυχητικές χημικές ουσίες," 

2ο μέρος "συμπεριλαμβανομένων των υπερφθοριωμένων ενώσεων (PFC) και των χημικών 

ουσιών με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής (EDC) όπως οι φθαλικές ενώσεις και 

οι δισφαινόλες, που έχουν συνδεθεί με χρόνιες παθήσεις καθώς και με προβλήματα 

αναπαραγωγής, διαταραχές του μεταβολισμού, αλλεργίες και νευροαναπτυξιακά 

προβλήματα·" 

3ο μέρος "σημειώνει ότι η μετανάστευση τέτοιων χημικών ουσιών εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία 

για τα FCM, δεδομένης της πιθανότητας πρόκλησης βλάβης ακόμα και σε 

εξαιρετικά μικρές δόσεις·" 

 
§ 34 

1ο μέρος "στηρίζει τις πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας που επιδιώκουν να αναπτύξουν 

νέες ουσίες για χρήση σε FCM που έχουν αποδειχθεί ασφαλή για την υγεία του 

ανθρώπου·" 

2ο μέρος "τονίζει, εντούτοις, ότι προς το παρόν οι ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις δεν θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν τη δισφαινόλη S (BPS) ως υποκατάστατο της δισφαινόλης 

Α (BPA), δεδομένου ότι η BPS μπορεί να έχει τοξικολογικά χαρακτηριστικά 

παρόμοια με την BPA·" 

Διάφορα 

Η τροπολογία 8 δεν τέθηκε σε ψηφοφορία καθώς δεν αφορά όλες τις γλώσσες (άρθρο 170 

παράγραφος 1 στοιχείο δ του Κανονισμού). 
 

 

8. Ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του 

ενωσιακού δικαίου 

Έκθεση: Heidi Hautala (A8-0262/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 595, 11, 7 

2/ΟΚ + 500, 53, 56 

3/ΟΚ + 513, 41, 51 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 464, 70, 78 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 490, 61, 57 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: §§ 8, 10 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ENF: 

§ 8 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η 

αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ· εκτιμά τη σημασία που προσδίδει η ετήσια έκθεση της 

Επιτροπής στις αναφορές που υποβάλλουν πολίτες, επιχειρήσεις και οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών οι οποίες αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα που έχει 

κατοχυρωθεί με τη συνθήκη της Λισαβόνας, σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής 

ιθαγένειας και σημαντικό μέσο παρακολούθησης της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ 

και του εντοπισμού πιθανών κενών σε αυτό μέσω της απευθείας έκφρασης των 

απόψεων και των εμπειριών των πολιτών, παράλληλα με" 

2ο μέρος "τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ 

στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· εκτιμά τη σημασία 

που προσδίδει η ετήσια έκθεση της Επιτροπής στις αναφορές που υποβάλλουν 

πολίτες, επιχειρήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες 

αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα που έχει κατοχυρωθεί με τη συνθήκη της 

Λισαβόνας, σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και σημαντικό μέσο 

παρακολούθησης της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και του εντοπισμού πιθανών 

κενών σε αυτό μέσω της απευθείας έκφρασης των απόψεων και των εμπειριών των 

πολιτών," 

3ο μέρος "παράλληλα με" 
 

 

9. Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: διάθεση στην 

αγορά σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1083/2016 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1083/2016  

(Επιτροπή ENVI) 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 386, 190, 35 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE, ENF: Τελική ψηφοφορία 
 

 

10. Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: διάθεση στην 

αγορά σπόρων γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1085/2016 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1085/2016  

(Επιτροπή ENVI) 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 375, 193, 36 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE, ENF:   Τελική ψηφοφορία 
 

 

11.  Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανανέωση της 

άδειας για τους σπόρους γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 

810 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1086/2016 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1086/2016  

(Επιτροπή ENVI) 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 371, 189, 40 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE, ENF:   Τελική ψηφοφορία 
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12. Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανανέωση της 

άδειας για προϊόντα γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1084/2016 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1084/2016  

(Επιτροπή ENVI) 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 372, 181, 46 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE, ENF:   Τελική ψηφοφορία 
 

 

13. Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106: διάθεση στην αγορά 

γενετικώς τροποποιημένου βαμβακιού 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1088/2016 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1088/2016  

(Επιτροπή ENVI) 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο 

του κειμένου) 

ΟΚ + 384, 168, 39 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE, ENF:   Τελική ψηφοφορία 

 


