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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 
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1. Οι περιπτώσεις της Θιβετιανής Βουδιστικής Ακαδημίας Λαρούνγκ Γκαρ και του 

Ιλχάμ Τόχτι 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, 
B8-1361/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1346/2016 

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1346/2016  ECR  ↓  

B8-1350/2016  EFDD  ↓  

B8-1353/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1356/2016  PPE  ↓  

B8-1359/2016  ALDE  ↓  

B8-1361/2016  S&D  ↓  

 

Διάφορα 

Ο Joachim Zeller (Ομάδα PPE) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1346/2016. 
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2. Η κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, 
B8-1360/2016, B8-1363/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1345/2016 

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

Μετά την αιτ. σκ. ΙΒ 1 S&D ΗΨ + 348, 210, 69 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1345/2016  ECR  ↓  

B8-1348/2016  EFDD  ↓  

B8-1352/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1354/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2016  PPE  ↓  

B8-1360/2016  ALDE  ↓  

B8-1363/2016  S&D  ↓  

 

Διάφορα 

Ο Joachim Zeller (Ομάδα PPE) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1345/2016. 
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3. Ομαδικοί τάφοι στο Ιράκ 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, 
B8-1358/2016, B8-1362/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1344/2016 

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

Μετά την § 5 2 GUE/NGL  -  

Μετά την § 10 3 GUE/NGL  -  

Μετά την § 12 1 EFDD ΟΚ - 164, 410, 62 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1344/2016  ECR  ↓  

B8-1347/2016  EFDD  ↓  

B8-1349/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1351/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1355/2016  PPE  ↓  

B8-1358/2016  ALDE  ↓  

B8-1362/2016  S&D  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογία 1 
 

Διάφορα 

Ο Joachim Zeller (Ομάδα PPE) συνυπογράφει την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1344/2016. 
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4. Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης ή 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή: μηχανισμός αναστολής ***I 

Έκθεση: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ολόκληρο το κείμενο 

- Σύνολο αριθ.1 

16 επιτροπή  +  

Σύνολο αριθ. 2 1-15 επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής  +  

ψηφοφορία: νομοθετικού ψηφίσματος ΟΚ + 485, 132, 21 

 

 

 

5. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Μέτρα προστασίας κατά 

της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά 

προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-1334/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1334/2016 

(επιτροπή AGRI) 

Τροποποιήση 2 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Τροποποιήση 4 1 PPE ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 508, 119, 9 

2/ΟΚ + 456, 166, 12 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ ↓  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 463, 168, 3 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τελική ψηφοφορία 

ECR: τελική ψηφοφορία 

ALDE: τελική ψηφοφορία, τροποποίηση 4 
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: Τροποποιήση 2 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE, ALDE: 

τροπολογία 1 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις: "και η οποία έχει επικυρωθεί σύμφωνα με τη 

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, βάσει αξιολόγησης της 

Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

6. Στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1341/2016, B8-1343/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1341/2016 

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

§ 6 1 ALDE ΟΚ + 457, 166, 17 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος της πολιτικής ομάδας 

B8-1343/2016  ENF  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ALDE: τροπολογία 1 
 

Διάφορα 

Οι Eleonora Evi και Piernicola Pedicini (Ομάδα EFDD) συνυπογράφουν την πρόταση 

ψηφίσματος B8-1341/2016. 
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7. Παιδιατρικά φάρμακα 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1340/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1340/2016 

(επιτροπή ENVI) 

αιτ. σκ. ΙΣΤ 1 EFDD ΟΚ - 160, 461, 19 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογία 1 
 

 

8. Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2015 

Έκθεση: Ángela Vallina (A8-0366/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 3 5 PPE  -  

§ 4 6 PPE ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 365, 191, 39 

3/ΗΨ - 197, 369, 3 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 7 7 PPE ψ.τμ.   

1/ΗΨ - 250, 336, 3 

2/ΗΨ + 546, 25, 4 

16 ALDE ΗΨ - 269, 288, 20 

§ ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αρχικό 

κείμενο 

1 ↓  

2 ↓  

§ 9 17 ALDE ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 230, 290, 44 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

5 ↓  

6 ↓  

7 ↓  

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 308, 250, 12 

2 +  

3/ΗΨ + 283, 281, 3 

Μετά την § 10 12 Verts/ALE ΗΨ + 292, 278, 2 

§ 14 13 Verts/ALE ΗΨ + 293, 266, 16 

§ 18 14 Verts/ALE  +  

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 19 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 24 15 Verts/ALE ΟΚ + 297, 218, 58 

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 34 2 S&D  +  

Μετά την αιτ. 

αναφορά 8 

8 Verts/ALE ΗΨ - 235, 275, 44 

αιτ. σκ. Δ 3 PPE ΗΨ - 246, 294, 9 

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

αιτ. σκ. Ι § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ - 156, 389, 2 

3 +  

4 -  

αιτ. σκ. ΙΖ 9 Verts/ALE  -  

αιτ. σκ. ΙΘ 4 PPE ψ.τμ.   

1 -  

2 +  

3/ΗΨ + 424, 115, 4 

αιτ. σκ. ΚΒ 10 Verts/ALE  -  

αιτ. σκ. ΚΘ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

αιτ. σκ. Λ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΛΑ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 246, 184, 101 

αιτ. σκ.  ΛΓ 11 Verts/ALE  +  

αιτ. σκ. ΛΖ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 -  

2 +  

αιτ. σκ. ΛΘ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΜΑ 1 S&D  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 441, 97, 8 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογία 15 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: § 19 

Verts/ALE: § 33, αιτ. σκ. ΛΑ 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ALDE: 

§ 7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου χωρίς τη λέξη: "άμεση" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 

PPE: 

§ 10 

1ο μέρος " θεωρεί ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα των 

Συνθηκών, ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θίγονται περιβαλλοντικά θέματα, 

δεν θα πρέπει να αρκείται σε μια απλή τυπική εξέταση της διαδικαστικής 

συμμόρφωσης, αλλά να επικεντρώνεται περισσότερο στο ουσιαστικό περιεχόμενο 

του κεντρικού ζητήματος·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει την αρχή της προφύλαξης και το ύψιστο πνεύμα της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας της ΕΕ για την αποτροπή μη αναστρέψιμων ζημιών σε οικολογικά 

ευαίσθητες περιοχές " 

3ο μέρος "και παροτρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα της επιτρέπει 

την εκ των προτέρων χρήση των εξουσιών και των προνομίων της·" 

 
§ 18 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις: "ζητεί μια ευρύτερη ερμηνεία του πεδίου 

εφαρμογής του Χάρτη, και εν τέλει την επανεξέταση της σκοπιμότητας αυτού του 

άρθρου στο πλαίσιο μελλοντικών αναθεωρήσεων του Χάρτη και των συνθηκών·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. Ζ 

1ο μέρος " λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό θεσμικό 

όργανο της ΕΕ που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες και λαμβάνοντας υπόψη ότι 

το δικαίωμα αναφοράς παρέχει στους πολίτες το μέσο για να επιστήσουν την 

προσοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων τους στα θέματα που τους απασχολούν·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών δεν διαθέτει δυστυχώς επί του 

παρόντος επαρκές αυτοτελές δυναμικό για τη διενέργεια ερευνών·" 

 
αιτ. σκ. ΚΘ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η πύλη είχε σχεδιαστεί με σκοπό να αυξηθούν η διαφάνεια 

και η διαδραστικότητα της διαδικασίας αναφορών και να καταστούν οι διοικητικές 

διαδικασίες αποτελεσματικότερες προς το συμφέρον των αναφερόντων, των 

βουλευτών και του ευρύτερου κοινού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δεύτερο στάδιο 

του έργου, που αποσκοπούσε κυρίως στην ενίσχυση της διοικητικής διεκπεραίωσης 

των αναφορών" 

2ο μέρος "αλλά και θα επέτρεπε την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των αναφορών 

από τους αρχικούς αναφέροντες και τους τελικούς υποστηρικτές, δεν σημείωσε 

καμία ουσιαστική πρόοδο κατά το 2015, αν και σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό 

θα έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί εντός του εν λόγω έτους·" 
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αιτ.σκ. Λ 

1ο μέρος " λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδοχικές καθυστερήσεις στα επόμενα στάδια του 

έργου έχουν δημιουργήσει πρόσθετο φόρτο εργασίας στη γραμματεία της Επιτροπής 

Αναφορών, λόγω της ανάγκης χειροκίνητης φόρτωσης των σχετικών φακέλων στις 

διάφορες βάσεις δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 

αναφορές η φόρτωση των οποίων εκκρεμεί, δεδομένου ότι στην εν λόγω 

διαδικτυακή πύλη έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα η φόρτωση μόνο των εκκρεμουσών 

αναφορών που ελήφθησαν το 2013, το 2014 και το 2015," 

2ο μέρος " και ότι επί του παρόντος τελεί υπό εξέλιξη η φόρτωση των αναφορών που 

ελήφθησαν το 2016·" 

 
αιτ. σκ. ΛΑ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αποκατασταθεί ορισμένες ελλείψεις, συγκεκριμένα 

στη λειτουργία αναζήτησης και στη διαχείριση του απορρήτου των στοιχείων των 

αναφερόντων," 

2ο μέρος "και λαμβάνοντας υπόψη ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2016 προχωρούν οι 

εργασίες, όπως έχει προγραμματιστεί, για τη βελτίωση της χρησιμότητας και της 

προβολής της υπηρεσίας στους πολίτες·" 

 
αιτ. σκ. ΛΖ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, μετά την εξομάλυνση του φόρτου εργασίας, 

πραγματοποιήθηκαν τρεις διερευνητικές επισκέψεις για τις αναφορές που τελούσαν 

υπό διερεύνηση το 2016·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω επισκέψεις αποτελούν ειδικό προνόμιο της 

Επιτροπής Αναφορών και θεμελιώδες μέρος του έργου της, που συνίσταται στην 

αλληλεπίδραση με τους αναφέροντες και τις αρχές των εμπλεκόμενων κρατών 

μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη των αντιπροσωπειών της Επιτροπής 

Αναφορών συμμετέχουν σε ισότιμη βάση σε όλες τις δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της τελικής έκθεσης·" 

 
αιτ. σκ. ΛΘ 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις: "στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου Martin Schulz" και "για το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 

Ιουνίου 2015 η Διαμεσολαβήτρια παρουσίασε την έκθεσή της" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

Verts/ALE: 

§ 4 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να τηρείται η αρχή της ίσης και αναλογικής 

εκπροσώπησης των εθνικοτήτων των αναφερόντων στις δημόσιες συζητήσεις της 

επιτροπής·" 

2ο μέρος " προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση της επιτροπής, θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται η ορθή και δίκαιη εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών στις 

δημόσιες συζητήσεις της επιτροπής·" 

 
τροπολογία 4 

1ο μέρος Διαγραφή των λέξεων: "εκλεγμένη πρόεδρο την Eleonora Evi," 

2ο μέρος "τονίζει ότι κάθε ομάδα εργασίας θα πρέπει να έχει σαφή εντολή, προκειμένου να 

επιτυγχάνονται απτά αποτελέσματα" 

3ο μέρος "και να αποφεύγονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην επεξεργασία των 

αναφορών·" 

 



P8_PV(2016)12-15(VOT)_EL.docx 13 PE 596.794 

τροπολογία 6 

1ο μέρος "τονίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών πρέπει να αποδίδει σε όλες τις παραδεκτές 

αναφορές την ίδια σημασία και να τις εξετάζει με την ίδια αντικειμενικότητα· " 

2ο μέρος "υπογραμμίζει ότι οι αναφορές που σχετίζονται με προεκλογική εκστρατεία σε 

κράτος μέλος δεν θα πρέπει να εξετάζονται με τη διαδικασία κατεπείγοντος" 

3ο μέρος "ούτε να προστίθενται στην ημερήσια διάταξη της επιτροπής·" 
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τροπολογία 7 

1ο μέρος Διαγραφή των λέξεων: "και περισσότερου προσωπικού", "εξέταση και την 

περαιτέρω μείωση του χρονικού διαστήματος" και "ποιότητα της" 

2ο μέρος "ζητεί την ψηφιοποίηση της διαδικασίας επεξεργασίας των αναφορών, κυρίως με 

την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών, προκειμένου 

να διασφαλισθεί η αποτελεσματική και έγκαιρη επεξεργασία των αναφορών και η 

άριστη χρήση των υφιστάμενων ανθρώπινων πόρων, διατηρουμένου ταυτόχρονα 

του δικαιώματος των πολιτών να υποβάλλουν αναφορές μέσω του συμβατικού 

ταχυδρομείου·" 

 
τροπολογία 17 

1ο μέρος "επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή συμμετέχει, και μάλιστα με ενεργητικό 

τρόπο, στη διαδικασία των αναφορών και απαντά το συντομότερο δυνατόν στις νέες 

αναφορές που της διαβιβάζει το Κοινοβούλιο· επισημαίνει ότι οι απαντήσεις της 

Επιτροπής είναι κατά κανόνα λεπτομερείς και καλύπτουν τις αναφορές που 

εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς της· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι σε πολλές 

περιπτώσεις η Επιτροπή δεν προσθέτει νέα στοιχεία στις απαντήσεις της επί των 

αναφορών για τις οποίες ζητείται επανεξέταση λόγω μεταβολών στην κατάσταση 

και το πλαίσιο των αναφορών· εκφράζει τη λύπη του για τις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες η Επιτροπή επικεντρώνεται ουσιαστικά στις διαδικαστικές πτυχές και δεν 

υπεισέρχεται στην ουσία του ζητήματος· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι 

αναφορές που εγείρουν ζήτημα πιθανής παραβίασης του δικαίου της ΕΕ μπορούν να 

περατωθούν μόνο αφού έχει ολοκληρωθεί η κατάλληλη εξέτασή τους· επιδοκιμάζει 

τη δέσμευση της Επιτροπής να αποστέλλει γενικά αρμόδιους υπαλλήλους στις 

συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών, δεδομένου ότι η ποιότητα της συνολικής 

επεξεργασίας των αναφορών αυξάνεται όταν υψηλόβαθμοι διαθέσιμοι υπάλληλοι 

εκπροσωπούν την Επιτροπή στις συζητήσεις· εκφράζει τη λύπη του διότι, κατά τις 

συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών, οι απαντήσεις της Επιτροπής περιορίζονται 

γενικά στο περιεχόμενο της επίσημης απάντησης που έχει σταλεί στην Επιτροπή 

Αναφορών και δεν παρέχουν καμία νέα ή σχετική πληροφορία που να επιτρέπει την 

επίλυση των ζητημάτων που θίγονται στις αναφορές·" 

2ο μέρος "επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γραπτές απαντήσεις λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, 

καθώς και οι εξηγήσεις που δίδονται κατά τις προφορικές συζητήσεις που 

οργανώνονται από την Επιτροπή Αναφορών·" 

 

ALDE, PPE: 

§ 9      

1ο μέρος "διαπιστώνει ότι η Επιτροπή συμμετέχει, και μάλιστα με ενεργητικό τρόπο, στη 

διαδικασία των αναφορών και απαντά το συντομότερο δυνατόν στις νέες αναφορές 

που της διαβιβάζει το Κοινοβούλιο· επισημαίνει ότι οι απαντήσεις της Επιτροπής 

είναι κατά κανόνα λεπτομερείς και καλύπτουν τις αναφορές που εμπίπτουν στο 

πεδίο αρμοδιότητάς της·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι σε πολλές περιπτώσεις η Επιτροπή δεν προσθέτει νέα 

στοιχεία στις απαντήσεις της επί των αναφορών για τις οποίες ζητείται 

επανεξέταση" 

3ο μέρος "λόγω μεταβολών στην κατάσταση και το πλαίσιο των αναφορών·" 

4ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή 

επικεντρώνεται ουσιαστικά στις διαδικαστικές πτυχές και δεν υπεισέρχεται στην 

ουσία του ζητήματος·" 
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5ο μέρος "υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι αναφορές που εγείρουν ζήτημα πιθανής 

παραβίασης του δικαίου της ΕΕ μπορούν να περατωθούν μόνο αφού έχει 

ολοκληρωθεί η κατάλληλη εξέτασή τους· υπογραμμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής 

να αποστέλλει γενικά αρμόδιους υπαλλήλους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Αναφορών, δεδομένου ότι η ποιότητα της συνολικής επεξεργασίας των αναφορών 

αυξάνεται όταν υψηλόβαθμοι διαθέσιμοι υπάλληλοι εκπροσωπούν την Επιτροπή 

στις συζητήσεις· εκφράζει τη λύπη του διότι, κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Αναφορών, οι απαντήσεις της Επιτροπής περιορίζονται γενικά στο περιεχόμενο της 

επίσημης απάντησης που έχει σταλεί στην Επιτροπή Αναφορών και δεν παρέχουν 

καμία νέα ή σχετική πληροφορία που να επιτρέπει την επίλυση των ζητημάτων που 

θίγονται στις αναφορές· διαπιστώνει ότι οι γραπτές απαντήσεις λαμβάνονται 

σοβαρά υπόψη, καθώς και οι εξηγήσεις που δίδονται κατά τις προφορικές 

συζητήσεις που οργανώνονται από την Επιτροπή Αναφορών·" εκτός από τις λέξεις: 

"δεδομένου ότι η ποιότητα της συνολικής επεξεργασίας των αναφορών αυξάνεται 

όταν υψηλόβαθμοι διαθέσιμοι υπάλληλοι εκπροσωπούν την Επιτροπή στις 

συζητήσεις· εκφράζει τη λύπη του διότι, κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Αναφορών, οι απαντήσεις της Επιτροπής περιορίζονται γενικά στο περιεχόμενο της 

επίσημης απάντησης που έχει σταλεί στην Επιτροπή Αναφορών " 

6ο μέρος "δεδομένου ότι η ποιότητα της συνολικής επεξεργασίας των αναφορών αυξάνεται 

όταν υψηλόβαθμοι διαθέσιμοι υπάλληλοι εκπροσωπούν την Επιτροπή στις 

συζητήσεις· εκφράζει τη λύπη του διότι, κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Αναφορών, οι απαντήσεις της Επιτροπής περιορίζονται γενικά στο περιεχόμενο της 

επίσημης απάντησης που έχει σταλεί στην Επιτροπή Αναφορών " 

7ο μέρος "και δεν παρέχουν καμία νέα ή σχετική πληροφορία που να επιτρέπει την επίλυση 

των ζητημάτων που θίγονται στις αναφορές·" 

 
αιτ. σκ. Ι 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις: "οι τελευταίες εξελίξεις στο Ηνωμένο 

Βασίλειο" και "ο σοβαρότατος κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος των μέτρων 

λιτότητας, η ανικανότητα αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά τρόπο 

που να εξασφαλίζει για όλους τους πολίτες μια ελεύθερη και αξιοπρεπή ζωή και την 

πλήρη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους," 

2ο μέρος "οι τελευταίες εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο" 

3ο μέρος "ο σοβαρότατος κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος των μέτρων λιτότητας, η 

ανικανότητα αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά τρόπο που να 

εξασφαλίζει για όλους τους πολίτες μια ελεύθερη και αξιοπρεπή ζωή και την πλήρη 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους," εκτός από τις λέξεις: "των μέτρων 

λιτότητας, η ανικανότητα αντιμετώπισης" και "κατά τρόπο που να εξασφαλίζει για 

όλους τους πολίτες μια ελεύθερη και αξιοπρεπή ζωή και την πλήρη προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων τους," εκτός από τις λέξεις: "των μέτρων λιτότητας, η 

ανικανότητα αντιμετώπισης" 

4ο μέρος "των μέτρων λιτότητας, η ανικανότητα αντιμετώπισης" και "κατά τρόπο που να 

εξασφαλίζει για όλους τους πολίτες μια ελεύθερη και αξιοπρεπή ζωή και την πλήρη 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους,"  
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9. Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1337/2016 

(επιτροπή TRAN) 

Μετά την § 1 4 ENF ΟΚ - 80, 426, 8 

5 ENF  -  

6 ENF ΟΚ - 59, 461, 11 

Μετά την αιτ. σκ. ΣΤ 1 ENF ΟΚ - 115, 408, 9 

2 ENF  -  

3 ENF  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 443, 53, 13 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-1338/2016  EFDD  ↓  

B8-1339/2016  ENF  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογίες 1, 4, 6, τελική ψηφοφορία 

 


