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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. Η υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη Gui Minhai στην Κίνα 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, 

B8-1269/2016, B8-1272/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1256/2016  

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1256/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1257/2016  ECR  ↓  

B8-1258/2016  EFDD  ↓  

B8-1259/2016  PPE  ↓  

B8-1263/2016  S&D  ↓  

B8-1269/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1272/2016  ALDE  ↓  

 

Διάφορα 

Ο Javi López (Ομάδα S&D) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1256/2016. 
 

 

2. Η κατάσταση των Guarani-Kaiowá στην πολιτεία Mato Grosso Do Sul της 

Βραζιλίας 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, 

B8-1274/2016, B8-1275/2016 

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 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1260/2016  

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

§ 1 2 GUE/NGL ΟΚ - 110, 402, 40 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 389, 166, 22 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 4 3 GUE/NGL ΟΚ - 137, 435, 22 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 10 4 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 295, 286, 20 

2/ΟΚ + 293, 292, 13 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 10 5 GUE/NGL ΟΚ - 123, 459, 22 

αιτ. σκ. Β § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Δ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την αιτ. σκ. ΣΤ 1 GUE/NGL ΟΚ - 154, 436, 20 

αιτ. σκ. Η § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1260/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1262/2016  ECR  ↓  

B8-1265/2016  EFDD  ↓  

B8-1268/2016  PPE  ↓  

B8-1271/2016  S&D  ↓  

B8-1274/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1275/2016  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπ. 1, 2, 3, 4, 5 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας με χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 3, 8· αιτ. σκ.Β, Δ, Ε, Η 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

PPE: 

§ 2 

1ο μέρος "καταδικάζει σθεναρά τη βία που ασκήθηκε εναντίον των αυτόχθονων κοινοτήτων 

της Βραζιλίας· " 

2ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη 

φτώχεια του λαού των Guarani-Kaiowá στο Mato Grosso do Sul·" 
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GUE/NGL: 

τροπ. 4 

1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για την προτεινόμενη τροποποίηση του Συντάγματος  

215 (215/2000), στην οποία αντιτίθενται έντονα οι αυτόχθονες πληθυσμοί της 

Βραζιλίας, δεδομένου ότι, εάν εγκριθεί, θα θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα εγγείου 

ιδιοκτησίας των αυτοχθόνων πληθυσμών, καθιστώντας δυνατόν για τα συμφέροντα 

που έρχονται σε αντίθεση με αυτά των ιθαγενών και σχετίζονται με την 

αγροβιομηχανία, την ξυλεία και τον τομέα της ενέργειας, να εμποδίσουν την 

αναγνώριση νέων εδαφών των αυτόχθονων φυλών·" 

2ο μέρος "πιστεύει ανεπιφύλακτα ότι οι εταιρίες θα πρέπει να λογοδοτήσουν για την 

περιβαλλοντική καταστροφή και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για 

την οποία φέρουν ευθύνη, και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

μεριμνήσουν ώστε αυτό να αποτελεί βασική αρχή σε κάθε μορφή εμπορικής 

πολιτικής·" 
 

Διάφορα 

Ο Javi López (Ομάδα S&D) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1260/2016. 
 

3. Η υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, 

B8-1273/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1261/2016  

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1261/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1264/2016  ECR  ↓  

B8-1266/2016  EFDD  ↓  

B8-1267/2016  PPE  ↓  

B8-1270/2016  S&D  ↓  

B8-1273/2016  ALDE  ↓  

 

Διάφορα 

Ο Javi López (Ομάδα S&D) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1261/2016. 
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4. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I 

Έκθεση: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1 

4 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1-3 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 540, 29, 52 

 

 

 

5. Δραστηριότητες και εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες 

επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ***I 

Έκθεση: Brian Hayes (A8-0011/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

Σύνολο αριθ. 1 

2 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικό ψήφισμα ΟΚ + 512, 70, 40 
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6. Η κατάσταση στη Συρία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, 

B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος της πολιτικής ομάδας 

B8-1123/2016  ENF ΟΚ - 60, 538, 21 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1249/2016  

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

μετά την § 1 1 ENF ΟΚ - 123, 471, 26 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 3 2 ENF ΟΚ - 58, 468, 94 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 614, 12, 0 

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 465, 145, 8 

αιτ. σκ. Β § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. Δ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 506, 77, 42 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1249/2016  ECR  ↓  

B8-1250/2016  PPE  ↓  

B8-1251/2016  EFDD  ↓  

B8-1252/2016  ALDE  ↓  

B8-1253/2016  S&D  ↓  

B8-1254/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1255/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

ENF: τελική ψηφοφορία (B8-1123/2016)· τροπ. 1, 2· τελική ψηφοφορία (RC-B8-

1249/2016) 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

ENF: 

§ 2 

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

Ασάντ με τη στήριξη της Ρωσίας και του Ιράν, καθώς και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
§ 8 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υποστηρίζει την έκκληση των πέντε 

εθνών (Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο) και 

της ΑΠ/ΥΕ προς όλες τις αντιμαχόμενες ένοπλες ομάδες στη Συρία να διακόψουν 

κάθε συνεργασία με την Τζαμπχάτ Φατέχ Αλ Σαμ·" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. Β 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "παρά τις μονομερείς καταπαύσεις 

του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους, που ανήγγειλαν το καθεστώς Ασάντ και η 

Ρωσία" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. Δ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αλλά οι πιο σοβαρές έγιναν από το 

καθεστώς Ασάντ με την υποστήριξη της Ρωσίας και του Ιράν" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 
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GUE/NGL: 

§ 14 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένης μιας ζώνης 

απαγόρευσης των πτήσεων επάνω από το Χαλέπι" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

Οι Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski και Ryszard 

Czarnecki (Ομάδα ECR) καθώς και ο Javi López (Ομάδα S&D) συνυπογράφουν την κοινή πρόταση 

ψηφίσματος RC-B8-1249/2016. 
 

 

7. Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, 
B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1276/2016  

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

§ 1 4 ENF ΟΚ - 91, 505, 25 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 496, 76, 43 

μετά την § 5 1 PPE ΗΨ + 290, 257, 68 

§ 6 5 ENF ΟΚ - 89, 465, 65 

§ 8 6 ENF  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την αιτ. σκ. Ε 2 ENF  -  

μετά την αιτ. σκ. Ζ 3 ENF ΟΚ - 67, 533, 22 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 479, 37, 107 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1276/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1277/2016  ALDE  ↓  

B8-1278/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1279/2016  ENF  ↓  

B8-1280/2016  EFDD  ↓  

B8-1281/2016  ECR  ↓  

B8-1282/2016  PPE  ↓  

B8-1283/2016  S&D  ↓  

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

S&D: τελική ψηφοφορία (RC-B8-1276/2016) 

ENF: τροπ. 3, 4, 5 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

ENF: 

§ 1 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "διατηρεί τη δέσμευση να παραμείνει 

η Τουρκία προσδεδεμένη στην ΕΕ·" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

Ο Javi López (Ομάδα S&D) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1276/2016. 

Οι Nathalie Griesbeck και Marielle de Sarnez (Ομάδα ALDE) αποσύρουν τις υπογραφές τους από την 

κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1276/2016. 

Η Sylvie Guillaume (Ομάδα S&D) αποσύρει την υπογραφή της από την πρόταση ψηφίσματος B8-

1283/2016. 
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8. Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη 

και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1229/2016, B8-1235/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος  B8-1229/2016  

(ECR) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ - 115, 489, 8 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1235/2016  

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

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 497, 84, 38 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 486, 80, 43 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 516, 54, 52 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

ECR: τελική ψηφοφορία (B8-1229/2016), τελική ψηφοφορία (B8-1235/2016) 

S&D: §§ 10, 11, τελική ψηφοφορία (B8-1235/2016) 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας με χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 10, 11 
 

 

9. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2015 

Έκθεση: Νότης Μαριάς (A8-0331/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 3 14 GUE/NGL  -  

4 EFDD  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 3 8 Verts/ALE ΟΚ + 414, 203, 4 

§ 5 1 PPE ΗΨ + 476, 130, 5 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 7 2 PPE  +  

§ 9 15 GUE/NGL  -  

μετά την § 9 12 ECR  -  

§ 10 16 GUE/NGL  -  

§ 11 3 PPE ΗΨ - 249, 321, 48 

μετά την § 11 13 ECR  -  

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 17 9 Verts/ALE  +  

§ 19 10 Verts/ALE ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 19 5 EFDD  -  

§ 20 17 GUE/NGL ΗΨ - 218, 291, 110 

§ 21 11 Verts/ALE  -  

§ 22 6 S&D, 

Verts/ALE 

ΗΨ + 356, 237, 14 

§ 23 18 GUE/NGL  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 517, 55, 48 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την αιτ. σκ. ΙΒ 7 Verts/ALE ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 610, 3, 3 

2/ΟΚ - 264, 340, 12 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 557, 24, 44 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

ENF: § 23 

Verts/ALE: τροπ. 7, 8 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

S&D: 

τροπολογία 7 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υψηλός βαθμός διαφάνειας έχει καίρια σημασία για να 

εμπεδωθεί η νομιμοποίηση και η εμπιστοσύνη ότι οι αποφάσεις βασίζονται στο 

συνολικό δημόσιο συμφέρον·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη τάση να καθιερωθούν «αίθουσες 

ανάγνωσης» με περιορισμένη πρόσβαση, ακόμη και για αιρετούς αντιπροσώπους, 

σε εμπορικά ευαίσθητους φακέλους αποκλίνει από αυτή τη λογική·" 

 
PPE: 

τροπολογία 10 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να ξεκινήσει στρατηγική έρευνα 

σχετικά με τον τρόπο που χειρίστηκε η Επιτροπή την υπόθεση «περιστρεφόμενης 

θύρας» του κ. Barroso, συμπεριλαμβανομένης " 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
§ 5 

1ο μέρος "ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν στον Ευρωπαίο 

Διαμεσολαβητή τη δυνατότητα να εκδίδει δήλωση μη συμμόρφωσης με τον 

κανονισμό 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής από την πλευρά των 

διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, υπό τον όρο ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 παράγραφος 1 του εν λόγω 

κανονισμού·" 

2ο μέρος "στηρίζει την αντίληψη σύμφωνα με την οποία ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να έχει 

τη δυνατότητα, κατόπιν έρευνας για τη μη συμμόρφωση, να εκδίδει απόφαση για τη 

δημοσιοποίηση των σχετικών εγγράφων·" 
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§ 12 

1ο μέρος "εγκρίνει την έρευνα της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη σύνθεση και τη 

διαφάνεια των εργασιών των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής· επισημαίνει 

τις προσπάθειες της Επιτροπής να καταστήσει τις ομάδες αυτές ανοικτές στο κοινό" 

2ο μέρος "και τονίζει ότι χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες για τη διασφάλιση πλήρους 

διαφάνειας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο, 

περιλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών του οργάνων, να προσχωρήσει το 

ταχύτερο δυνατόν στο μητρώο ομάδων συμφερόντων και να βελτιώσει τη διαφάνεια 

των εργασιών του·" 

 
Verts/ALE: 

§ 3 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "επιδοκιμάζει την επακόλουθη 

δημοσίευση από την Επιτροπή πολυάριθμων εγγράφων σχετικά με την ΤΤΙΡ, και την 

ως εκ τούτου προώθηση της διαφάνειας ως έναν από τους τρεις πυλώνες της νέας 

εμπορικής στρατηγικής της Επιτροπής·" και "τονίζει εκ νέου την ανάγκη 

βελτιωμένης διαφάνειας στις διεθνείς συμφωνίες όπως η TTIP, η CETA και άλλες, 

όπως ζητούν πολλοί ενδιαφερόμενοι πολίτες που απευθύνονται στην Επιτροπή 

Αναφορών·" 

2ο μέρος "επιδοκιμάζει την επακόλουθη δημοσίευση από την Επιτροπή πολυάριθμων 

εγγράφων σχετικά με την ΤΤΙΡ, και την ως εκ τούτου προώθηση της διαφάνειας ως 

έναν από τους τρεις πυλώνες της νέας εμπορικής στρατηγικής της Επιτροπής·" 

3ο μέρος "τονίζει εκ νέου την ανάγκη βελτιωμένης διαφάνειας στις διεθνείς συμφωνίες όπως 

η TTIP, η CETA και άλλες, όπως ζητούν πολλοί ενδιαφερόμενοι πολίτες που 

απευθύνονται στην Επιτροπή Αναφορών·" 
 

 

10. Προς ένα οριστικό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και την 

καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ 

Έκθεση: Werner Langen (A8-0307/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 373, 233, 9 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 287, 270, 58 

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3/ΗΨ + 323, 230, 57 

§ 34 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 38 2 + 76 

βουλευτές 

 +  

§ 43 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 55 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

αιτ. σκ. ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

αιτ. σκ. ΙΣΤ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την αιτ. σκ. Κ 1 + 76 

βουλευτές 

 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 459, 87, 74 

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: §§ 20, 30, 34 

S&D: §§ 30, 34, 37, 56, 59, αιτ. σκ. ΙΣΤ 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 2 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " που να απαιτεί λιγότερες εξαιρέσεις" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
§ 4 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την πρόσφατη ανακοίνωση της 

Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2016, καθώς και " 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
§ 8 

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

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
§ 43 

1ο μέρος "αναγνωρίζει ότι τα διάφορα καθεστώτα ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να 

θεωρηθούν και μη δασμολογικός φραγμός στην εσωτερική αγορά," 

2ο μέρος "και υπογραμμίζει ότι η μικρή μονοαπευθυντική υπηρεσία για τον ΦΠΑ (MOSS για 

τον ΦΠΑ) είναι ένας καλός τρόπος συμβολής στην εξάλειψη του φραγμού αυτού και 

ιδίως υποστήριξης των ΜΜΕ στη διασυνοριακή τους δραστηριότητα· αναγνωρίζει 

ότι παραμένουν ορισμένα προβληματικά σημεία ήσσονος σημασίας σχετικά με το 

MOSS για τον ΦΠΑ· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις 

σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για 

καταβολή του ΦΠΑ·" 

 
S&D: 

§ 7 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μεταξύ των κρατών μελών" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 
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§ 55 

1ο μέρος "τονίζει ότι η φορολογική νομοθεσία αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των 

κρατών μελών·" 

2ο μέρος " τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 329 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, ομάδα τουλάχιστον 

εννέα κρατών μελών μπορούν να καθιερώσουν ενισχυμένη συνεργασία· καλεί την 

Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για ενισχυμένη συνεργασία με στόχο την 

καταπολέμηση της απάτης και τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης σε σχέση με 

τον ΦΠΑ·" 

 
αιτ. σκ. ΙΓ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΦΠΑ είναι φόρος κατανάλωσης βασιζόμενος σε ένα 

σύστημα τμηματικής καταβολής που επιτρέπει την αυτοαστυνόμευση των υπόχρεων 

των πληρωμών, και ότι πρέπει να βαρύνει μόνο τον τελικό καταναλωτή προκειμένου 

να εξασφαλίζεται ουδετερότητα για τις επιχειρήσεις·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη η οργάνωση των πρακτικών 

πτυχών της επιβολής του ΦΠΑ, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι θα βαρύνει τον 

τελικό καταναλωτή·" 

 
GUE/NGL, S&D: 

§ 31 

1ο μέρος "θεωρεί ότι το υφιστάμενο πολύπλοκο σύστημα θα μπορούσε να απλουστευτεί 

σημαντικά " 

2ο μέρος "αν μειώνονταν τα αγαθά και οι υπηρεσίες στα οποία εφαρμόζονται μειωμένοι 

φορολογικοί συντελεστές και ορισμένα από τα αγαθά και υπηρεσίες στα οποία 

εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ καθορίζονταν από κοινού από τα κράτη 

μέλη σε επίπεδο ΕΕ," 

3ο μέρος " και αν παράλληλα τα κράτη μέλη μπορούσαν να αποφασίζουν τους φορολογικούς 

συντελεστές, σεβόμενα τους ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές που 

καθορίζονται στην οδηγία για τον ΦΠΑ και με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν 

συνεπάγεται κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού·" 
 

 

11. Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων 

ειδών 

Έκθεση: Catherine Bearder (A8-0303/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 55 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 570, 34, 8 

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 471, 83, 52 

§ 58 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 597, 1, 15 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 567, 5, 39 
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Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: §§ 55, 56, 58 

S&D: §§ 56, 58 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας με χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 56 
 

12. Νέες ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις 

Έκθεση: Dominique Riquet (A8-0304/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 518, 73, 15 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 380, 216, 15 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 25 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 454, 110, 43 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 497, 76, 38 
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Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

EFDD: §§ 6, 37 

ECR: § 37 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας με χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 37 

GUE/NGL: §§ 2, 22 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

ECR: 

§ 7 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όπως το κοινωνικό ντάμπινγκ" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όσο και στη συμμετοχή σε 

επενδύσεις σε υποδομές" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
§ 18 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ιδίως φορολογικού, κοινωνικού και 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα" 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 
§ 25 

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

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 
 

 

13. Η κατάσταση στη Λευκορωσία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, 
B8-1239/2016, B8-1240/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1232/2016 

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

μετά την § 8 3 ECR ΟΚ + 275, 158, 165 

μετά την § 9 5 GUE/NGL ΗΨ + 440, 126, 13 

§ 13 6 Verts/ALE  +  

§ 14 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. Β 1 ALDE  +  

αιτ. σκ. Γ 2 ALDE  +  

αιτ. σκ. ΙΔ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την αιτ. σκ. ΚΑ 4 ECR ΟΚ + 304, 268, 26 

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 468, 21, 93 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1232/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1233/2016  S&D  ↓  

B8-1234/2016  PPE  ↓  

B8-1237/2016  ALDE  ↓  

B8-1238/2016  EFDD  ↓  

B8-1239/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1240/2016  ECR  ↓  

 

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τελική ψηφοφορία 

ECR: τροπ. 3, 4 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας με χωριστή ψηφοφορία 

S&D: αιτ. σκ. ΙΔ 
 

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα 

S&D: 

§ 14 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σύμφωνα με τη συστατική της 

πράξη, μόλις εκπληρωθούν οι πολιτικές προϋποθέσεις," 

2ο μέρος Οι λέξεις αυτές 

 


