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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. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2018 

Πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

 Κηρύσσεται εγκριθείσα 

 

 

2. Γνώμη του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της 

προτεινόμενης συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ 

του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1220/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1220/2016 (+ 76 βουλευτές) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ - 258, 419, 22 

      

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

ENF, GUE/NGL, Verts/ALE:  τελική ψηφοφορία 
 

Διάφορα 

Οι Ángela Vallina, Fabio De Masi, Στέλιος Κούλογλου, Patrick Le Hyaric, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Δημήτριος Παπαδημούλης, Jean-Luc Mélenchon, Igor Šoltes 

συνυπογράφουν την πρόταση ψηφίσματος B8-1220/2016. 

 

Οι Afzal Khan, Theresa Griffin αποσύρουν τις υπογραφές τους από την πρόταση ψηφίσματος  B8-

1220/2016. 
 

 

3. Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I 

Έκθεση: Julie Girling (A8-0249/2015) 

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 

Ολόκληρο το κείμενο 154 επιτροπή  +  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 499, 177, 28 

 

Η έκθεση παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 28 

Οκτωβρίου 2015 (άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού) 

Η τροπολογία 154 αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στην εν λόγω συνεδρίαση. 
 

 

4. Οριστικοποίηση της Βασιλείας III 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1226/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1226/2016  

(επιτροπή ECON) 

μετά την § 2 2 GUE/NGL  -  

μετά την § 4 3 GUE/NGL  -  

§ 5 4 GUE/NGL ΟΚ - 160, 512, 30 

μετά την αιτ. σκ. Β 1 GUE/NGL ΟΚ - 190, 330, 174 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο)  +  

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπ.1, 4 
 

 

5. Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

Έκθεση: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016) 

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 

§ 4 11 Verts/ALE  -  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 620, 55, 19 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 515, 153, 27 

§ 10 12 Verts/ALE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 444, 233, 17 

2 +  

μετά την § 10 13 Verts/ALE  -  

14 Verts/ALE ΟΚ - 89, 576, 34 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 523, 158, 17 

2 +  

3/ΟΚ + 425, 208, 61 

§ 12 15 Verts/ALE ΟΚ - 97, 559, 40 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 426, 244, 27 

§ 13 16 Verts/ALE ΟΚ - 132, 487, 75 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 410, 270, 16 

§ 14 3 S&D  +  

17 Verts/ALE ΟΚ - 120, 485, 95 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ ↓  

§ 15 39Δ GUE/NGL ΟΚ - 181, 487, 29 

18 Verts/ALE ΟΚ - 169, 475, 57 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 18 4 S&D  +  

§ 19 40Δ GUE/NGL ΟΚ - 190, 487, 23 

5 S&D  -  

μετά την § 22 41 GUE/NGL ΟΚ - 94, 514, 89 

§ 23 19 Verts/ALE ΟΚ - 94, 536, 65 

§ 26 20 Verts/ALE  -  

μετά την § 26 21 Verts/ALE  -  

§ 28 22 Verts/ALE  -  

§ 29 23 Verts/ALE ΟΚ - 103, 502, 95 

42 GUE/NGL ΟΚ - 151, 502, 46 

7 S&D ΗΨ + 322, 316, 63 

§ 30 24 Verts/ALE ΟΚ - 168, 448, 83 

§ 31 25 Verts/ALE ΟΚ - 83, 500, 110 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 414, 234, 53 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 454, 187, 58 

μετά την § 32 43 GUE/NGL ΟΚ - 109, 538, 50 

§ 33 26 Verts/ALE ΟΚ - 168, 434, 95 

§ 34 44Δ GUE/NGL ΟΚ - 175, 467, 47 

27 Verts/ALE ΟΚ - 171, 454, 75 

§ 35 28 Verts/ALE ΟΚ - 167, 442, 84 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 379, 280, 38 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 448, 136, 114 

§ 38 29 Verts/ALE  -  

§ 41 30 Verts/ALE  -  

μετά την § 41 31 Verts/ALE  -  

§ 43 32 Verts/ALE  -  

μετά την § 44 33 Verts/ALE ΟΚ - 201, 462, 32 

§ 45 34 Verts/ALE  -  

§ 46 35 Verts/ALE ΟΚ - 116, 509, 74 

§ 47 36 Verts/ALE  -  

§ 48 37 Verts/ALE ΟΚ - 181, 423, 92 

8 S&D ΟΚ - 139, 520, 37 

μετά την § 48 9 S&D ΟΚ + 443, 207, 44 

45 GUE/NGL ΟΚ - 111, 542, 46 

§ 49 38Δ Verts/ALE ΟΚ - 250, 416, 30 

μετά την § 49 10 + 40 

βουλευτές 

ΟΚ - 263, 399, 37 

αιτ. αναφ. 5 1 S&D  +  

μετά την αιτ. αναφ. 8 2 S&D  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 386, 237, 74 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE τροπ. 8 - 10, 14 - 19, 23 - 28, 33, 35, 37, 38 

GUE/NGL: τροπ. 39 - 45, §§ 32, 36 

EFDD: §§ 6, 9, 10 (1ο μέρος), 11 (1ο, 3ο μέρος), 12, 13, 14, 31, 32, 35 (2ο μέρος) 
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Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

EFDD: 

§ 10 

1ο μέρος "είναι βαθιά πεπεισμένο ότι χρειάζεται, ως εκ τούτου, μια ριζική και ουσιαστική 

αναθεώρηση της ΚΠΑΑ, προκειμένου να δοθεί στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της η 

δυνατότητα να συμβάλουν αποφασιστικά για την ασφάλεια της Ένωσης στη 

διαχείριση διεθνών κρίσεων και στην εδραίωση της στρατηγικής αυτονομίας της 

ΕΕ·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της τις 

τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας·" 

 
§ 11  

1ο μέρος "πιστεύει ότι μια επιτυχής αναθεώρηση της ΚΠΑΑ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

με πλήρη συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ στη διαδικασία ήδη από το 

ξεκίνημά της, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος αδιεξόδων στο μέλλον· τονίζει τα 

πρακτικά και οικονομικά οφέλη της περαιτέρω συνεργασίας για την ανάπτυξη των 

ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων, και σημειώνει τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες, οι 

οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν από συγκεκριμένα μέτρα κατά το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Άμυνας του Δεκεμβρίου·" 

2ο μέρος "καλεί επίσης τα κράτη μέλη και την ΕΕ να επενδύσουν κατάλληλα στην ασφάλεια 

και την άμυνα·" εκτός από τις λέξεις "και την ΕΕ " 

3ο μέρος "και την ΕΕ " 

 
§ 35 

1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι το ΝΑΤΟ είναι καλύτερα εξοπλισμένο για αποτροπή και άμυνα, 

και είναι έτοιμο να εφαρμόσει συλλογική άμυνα (άρθρο V της Συνθήκης της 

Ουάσινγκτον) σε περίπτωση επίθεσης ενάντια σε ένα από τα μέλη του, " 

2ο μέρος "ενώ η ΚΠΑΑ εστιάζει επί του παρόντος στη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη 

των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας (άρθρο 42 της ΣΕΕ) και 

η ΕΕ διαθέτει πρόσθετα μέσα για να αντιμετωπίσει προκλήσεις για την εσωτερική 

ασφάλεια των κρατών μελών, περιλαμβανομένης της ανατροπής, οι οποίες δεν 

καλύπτονται από το άρθρο V· επαναλαμβάνει ότι η «ρήτρα αλληλεγγύης» του 

άρθρου 222 της ΣΛΕΕ αποσκοπεί στην προστασία των δημοκρατικών θεσμών και 

του άμαχου πληθυσμού σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης·" 
 

Διάφορα 

Η τροπολογία 6 αποσύρεται. 
  

 

6. Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον 

της από τρίτους 

Έκθεση: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 302, 362, 17 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τίτλος πριν από την 

παράγραφο 7 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 244, 414, 22 

3 +  

4/ΗΨ + 370, 296, 21 

5 +  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 244, 409, 31 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3 -  

4 +  

5/ΗΨ + 368, 292, 20 

6/ΗΨ + 395, 214, 62 

7 +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 545, 120, 21 

2 +  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

αιτ. σκ. Δ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ - 252, 406, 31 

αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2/ΗΨ - 252, 407, 26 

αιτ. σκ. Η § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 304, 179, 208 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με χωριστή ψηφοφορία 

ENF: Τίτλος πριν από την § 7, §§ 7, 12, 27, αιτ. σκ. Ε, Η 

ALDE: § 38 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

ENF: 

§ 9 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και την πρόθεση" και "πολιτικών 

εξτρεμιστών, εκστρατειών παραπληροφόρησης και" και "μεγάλης κλίμακας" 

2ο μέρος "και την πρόθεση" 

3ο μέρος "πολιτικών εξτρεμιστών, εκστρατειών παραπληροφόρησης και" και "μεγάλης 

κλίμακας" 

 
§ 10 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι η πληροφοριακή στρατηγική του Κρεμλίνου είναι συμπληρωματική 

προς την πολιτική της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, της οικονομικής 

συνεργασίας και των κοινών έργων με μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ," 

2ο μέρος "με στόχο την αποδυνάμωση της συνοχής της ΕΕ και την υπονόμευση των 

πολιτικών της·" 

 
§ 11 

1ο μέρος "υποστηρίζει ότι η ρωσική στρατηγική επικοινωνία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης 

ανατρεπτικής εκστρατείας για την αποδυνάμωση της συνεργασίας και της 

κυριαρχίας της ΕΕ, της πολιτικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της 

Ένωσης και των κρατών μελών της· ζητεί επιτακτικά από τις κυβερνήσεις των 

κρατών μελών να παρακολουθούν προσεκτικά τις ρωσικές ενημερωτικές 

επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος " εκτός από τις λέξεις"ανατρεπτικής" και "και 

των κρατών μελών της" 

2ο μέρος "ανατρεπτικής" 

3ο μέρος "και των κρατών μελών της" 

4ο μέρος "και να αυξήσουν την κοινή χρήση ικανοτήτων και τις προσπάθειες 

αντικατασκοπίας με στόχο την αντιμετώπιση αυτών των επιχειρήσεων·" 
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§ 36  

1ο μέρος "επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συνεκτική και αποτελεσματική 

ενημέρωση σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε 

εξωτερικό επίπεδο, και να παρέχονται προσαρμοσμένες δυνατότητες επικοινωνίας 

σε συγκεκριμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε πληροφορίες 

στις τοπικές γλώσσες· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την 

έναρξη λειτουργίας του δικτυακού τόπου της ΕΥΕΔ στη ρωσική γλώσσα, " 

2ο μέρος "η οποία αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και ενθαρρύνει τη 

μετάφραση του δικτυακού τόπου της ΕΥΕΔ σε περισσότερες γλώσσες, όπως στην 

Αραβική και την Τουρκική·" 

 
§ 56 

1ο μέρος "καταδικάζει τη συστηματική καταστολή των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των 

δημοσιογράφων και των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία και τα 

κατεχόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας μετά την παράνομη 

προσάρτησή της· τονίζει ότι, από το 1999, δεκάδες δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί, 

εξαφανιστεί χωρίς ίχνος ή φυλακιστεί στη Ρωσία·" 

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την προστασία των 

δημοσιογράφων στη Ρωσία και τη γειτονία της ΕΕ, καθώς και να στηρίξουν τη 

ρωσική κοινωνία των πολιτών και να επενδύσουν στις επαφές μεταξύ των λαών· 

ζητεί την άμεση αποφυλάκιση των δημοσιογράφων· σημειώνει ότι η ΕΕ ενισχύει τις 

σχέσεις με τους ανατολικούς της εταίρους της και άλλους γείτονές της και κρατά 

ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τη Ρωσία·" 

3ο μέρος "αναγνωρίζει ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στις ρωσικές εκστρατείες 

παραπληροφόρησης θα ήταν η ύπαρξη ανεξάρτητων και ελεύθερων μέσων 

ενημέρωσης στην ίδια τη Ρωσία· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να αποβλέπει στην 

επίτευξη αυτού του στόχου·" 

4ο μέρος "ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να διατεθούν επαρκείς πόροι υπέρ του 

πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, των τοπικών μέσων ενημέρωσης, της 

ερευνητικής δημοσιογραφίας και των ξενόγλωσσων μέσων, ιδίως των ρωσικών, 

αραβικών, φαρσί, τουρκικών και ούρντου καθώς και άλλων γλωσσών που 

ομιλούνται από πληθυσμούς ευάλωτους στην προπαγάνδα·" 

 
ALDE: 

§ 1 

1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι η εχθρική προπαγάνδα εναντίον της ΕΕ λαμβάνει πολλές 

διαφορετικές μορφές και χρησιμοποιεί ποικίλα εργαλεία, τα οποία συχνά 

προσαρμόζονται ώστε να ταιριάζουν με το προφίλ των κρατών μελών της ΕΕ, με 

στόχο να διαστρεβλωθούν αλήθειες, να δημιουργηθούν αμφιβολίες, να διχαστούν τα 

κράτη μέλη, να προκληθεί ένας στρατηγικός διαχωρισμός μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των βορειοαμερικανών εταίρων της και να παραλύσει η διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, να απαξιωθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι διατλαντικές 

εταιρικές σχέσεις, που διαδραματίζουν αναγνωρισμένο ρόλο στην ευρωπαϊκή 

οικονομική αρχιτεκτονική και αρχιτεκτονική ασφαλείας, στα μάτια και στην 

αντίληψη των πολιτών της ΕΕ και των πολιτών των γειτονικών χωρών, και να 

υπονομευθεί και αποσαθρωθεί το ευρωπαϊκό αφήγημα που βασίζεται στις 

δημοκρατικές αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου· υπενθυμίζει 

ότι ένα από τα σημαντικότερα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι η υποδαύλιση 

φόβου και αβεβαιότητας στους πολίτες της ΕΕ, καθώς και η παρουσίαση των 

εχθρικών κρατικών και μη κρατικών παραγόντων ως πολύ ισχυρότερων από ό,τι 

είναι στην πραγματικότητα·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι και άλλα αυταρχικά καθεστώτα ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν 

στρατηγικές παρόμοιες με αυτές που έχει αναπτύξει το Κρεμλίνο·" 
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§ 22 

1ο μέρος " υπογραμμίζει ότι οι ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, ιδίως το ISIL/Daesh 

και η Αλ-Κάιντα, συμμετέχουν σε δυναμικές εκστρατείες παραπληροφόρησης που 

ως στόχο έχουν να υπονομεύσουν τις ευρωπαϊκές αξίες και συμφέροντα·" 

2ο μέρος "τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της εκπόνησης ειδικής στρατηγικής για την 

αντιμετώπιση της ισλαμιστικής προπαγάνδας και παραπληροφόρησης σε βάρος της 

ΕΕ·" 

 
αιτ. σκ. Ε 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "του πόλεμο " 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. Η 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ο πόλεμος " 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
ALDE, ENF: 

§ 8 

1ο μέρος "αναγνωρίζει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία χρησιμοποιεί με επιθετικό τρόπο ευρύ 

φάσμα εργαλείων και μέσων, όπως δεξαμενές σκέψης και ειδικά ιδρύματα (όπως το 

Russkiy Mir), συγκεκριμένες αρχές (Rossotrudnichestvo), πολύγλωσσους 

τηλεοπτικούς σταθμούς (π.χ. RT), ψευδο-πρακτορεία ειδήσεων και υπηρεσίες 

πολυμέσων (π.χ. Sputnik), διασυνοριακές κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες, 

δεδομένου ότι το καθεστώς θέλει να προβληθεί ως μοναδικός υπερασπιστής των 

παραδοσιακών χριστιανικών αξιών, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακά 

«τρολ», με στόχο την αμφισβήτηση των δυτικών αξιών, τη διαίρεση της Ευρώπης, 

τη συγκέντρωση εγχώριας στήριξης και τη δημιουργία της αντίληψης ότι τα κράτη 

της ανατολικής γειτονίας της ΕΕ έχουν αποτύχει· τονίζει ότι η Ρωσία επενδύει 

σημαντικούς οικονομικούς πόρους στα μέσα προπαγάνδας που χρησιμοποιούνται 

είτε άμεσα από το κράτος είτε από εταιρείες και οργανισμούς που ελέγχονται από το 

Κρεμλίνο·" εκτός από τις λέξεις "επιθετικό", "την αμφισβήτηση των δυτικών αξιών, 

τη διαίρεση της Ευρώπης," και "παραπληροφόρησης και" 

2ο μέρος "επιθετικό" 

3ο μέρος "την αμφισβήτηση των δυτικών αξιών, τη διαίρεση της Ευρώπης," 

4ο μέρος "παραπληροφόρησης και" 

5ο μέρος "τονίζει ότι, αφενός, το Κρεμλίνο χρηματοδοτεί πολιτικά κόμματα και άλλες 

οργανώσεις εντός της ΕΕ με στόχο να υπονομεύσει την πολιτική συνοχή, και ότι, 

αφετέρου, η προπαγάνδα του Κρεμλίνου στοχοποιεί άμεσα συγκεκριμένους 

δημοσιογράφους, πολιτικούς και άτομα στην ΕΕ·" 
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§ 13 

1ο μέρος "εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την ταχεία επέκταση των εμπνευσμένων από 

το Κρεμλίνο δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της 

παραπληροφόρησης και προπαγάνδας που επιδιώκει να διατηρηθεί ή να αυξηθεί η 

επιρροή της Ρωσίας και να αποδυναμωθεί και να διχαστεί η ΕΕ· τονίζει ότι ένα 

μεγάλο μέρος της εχθρικής προπαγάνδας του Κρεμλίνου έχει ως στόχο να 

παρουσιάσει ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες ότι ανήκουν στην «παραδοσιακή σφαίρα 

επιρροής της Ρωσίας», " εκτός από τη λέξη "εχθρικής" 

2ο μέρος "εχθρικής" 

3ο μέρος "υπονομεύοντας έτσι την κυριαρχία τους και τη βαθιά ριζωμένη ευρωπαϊκή τους 

ταυτότητα, που κατά το παρελθόν υπονομεύθηκε από τα κομουνιστικά καθεστώτα·" 

4ο μέρος "σημειώνει ότι μία από τις βασικές στρατηγικές της είναι η διάδοση και η επιβολή 

μιας εναλλακτικής ρητορικής που συχνά βασίζεται σε μια χειραγωγημένη ερμηνεία 

των ιστορικών γεγονότων και έχει ως στόχο την αιτιολόγηση των εξωτερικών της 

δράσεων και των γεωπολιτικών της συμφερόντων·" 

5ο μέρος  σημειώνει ότι η παραποίηση της ιστορίας είναι μία από τις βασικές στρατηγικές 

της·" 

6ο μέρος "επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση 

απέναντι στα εγκλήματα των κομουνιστικών καθεστώτων μέσω δημόσιων 

εκστρατειών και εκπαιδευτικών συστημάτων και να υποστηριχθούν δραστηριότητες 

έρευνας και τεκμηρίωσης," 

7ο μέρος " ιδίως στα πρώην μέλη του σοβιετικού μπλοκ, για την αντιμετώπιση του 

αφηγήματος του Κρεμλίνου·" 

 
ALDE, Verts/ALE: 

αιτ. σκ. Δ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ότι ο στοχευμένος πληροφοριακός 

πόλεμος κατά της Δύσης χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα από τη Σοβιετική Ένωση 

κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου" 

2ο μέρος "ότι ο στοχευμένος πληροφοριακός πόλεμος κατά της Δύσης χρησιμοποιήθηκε 

εκτεταμένα από τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου" εκτός 

από τις λέξεις "κατά της Δύσης" και "από τη Σοβιετική Ένωση" 

3ο μέρος "κατά της Δύσης" και "από τη Σοβιετική Ένωση" 
 

 

7. Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1230/2016 

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 B8-1230/2016  

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

§ 2 2 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 10 3 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

μετά την § 21 4 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

μετά την αιτ. αναφ.10 1 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 661, 6, 23 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE τελική ψηφοφορία 
 

Διάφορα 

Η πρόταση ψηφίσματος B8-1241/2016 αποσύρεται. 

Οι Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martinez, Xabier Benito 

Ziluaga, Curzio Maltese, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα (Ομάδα GUE/NGL) συνυπογράφουν την πρόταση ψηφίσματος Β8-1230/2016. 

 

Οι Igor Šoltes (Ομάδα Verts/ALE) και Anneleen Van Bossuyt (Ομάδα ECR) συνυπογράφουν την 

πρόταση ψηφίσματος B8-1230/2016. 
 

 

8. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής 

ουσίας bentazone 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1228/2016 

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 B8-1228/2016  

(επιτροπή ENVI) 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 2 8 PPE ΗΨ + 332, 276, 66 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 371, 290, 19 

§ 4 7 PPE ΗΨ - 263, 382, 37 

§ 5 3 PPE  -  

μετά την § 5 4 PPE  -  

αιτ. σκ. Ε 2 PPE  -  

αιτ. σκ. ΙΓ 1 S&D ΗΨ + 389, 282, 7 

μετά την αιτ. σκ. ΙΗ 5 PPE ΗΨ - 322, 340, 22 

6 PPE  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 361, 289, 28 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

ECR: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας με χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 2, 3 

 


