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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων 

+ εγκρίνεται 

- 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 κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη 

Νικαράγουα και η υπόθεση Francesca Ramirez 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, 
B8-0169/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος  RC-B8-0156/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Πριν την § 1 1 GUE/NGL  -  

§ 8 2 GUE/NGL ΗΨ - 245, 331, 57 

§ 10 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0156/2017  PPE  ↓  

B8-0158/2017  EFDD  ↓  

B8-0160/2017  ECR  ↓  

B8-0163/2017  ALDE  ↓  

B8-0168/2017  S&D  ↓  

B8-0169/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 10 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι, υπό το φως της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, πρέπει να υπενθυμισθεί στη 

Νικαράγουα η ανάγκη σεβασμού των αρχών του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας 

και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως τα προασπίζει και τα προάγει ΕΕ·" 

2ο μέρος "προτρέπει την ΕΕ να ελέγξει την κατάσταση και, ενδεχομένως, να αξιολογήσει τα 

πιθανά μέτρα που πρέπει να ληφθούν·" 
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2. Εκτελέσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, 

B8-0162/2017, B8-0165/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0150/2017 

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

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 7 5 GUE/NGL ψ.τμ.   

1 -  

2 -  

6 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 346, 250, 37 

2 -  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

Μετά την § 8 7 Verts/ALE  +  

Μετά την § 9 1 S&D  +  

2 S&D ΗΨ + 355, 252, 32 

Αιτιολογική αναφορά 

17 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη Γ 8 Verts/ALE ΗΨ + 308, 265, 68 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Γ 

3 GUE/NGL  -  

Αιτιολογική σκέψη Ε § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

3 +  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Ι 

4 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0150/2017  PPE  ↓  

B8-0151/2017  ECR  ↓  

B8-0154/2017  EFDD  ↓  

B8-0155/2017  ALDE  ↓  

B8-0161/2017  S&D  ↓  

B8-0162/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0165/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: αιτιολογική αναφορά 17 § 2 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

S&D: 

τροπολογία 5 

1ο μέρος "ζητεί να ανοίξει διεθνής έρευνα για την κατάσταση των «Bidouns» (ανιθαγενών) 

του Κουβέιτ· τονίζει ότι η στέρηση της ιθαγένειας είναι αντίθετη προς το διεθνές 

δίκαιο και ειδικότερα προς το άρθρο 15 της οικουμενικής διακήρυξης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που ορίζει πως «κάθε άτομο δικαιούται μια εθνικότητα» 

και ότι «κανείς δεν μπορεί να (τη) στερηθεί αυθαίρετα»·" 

2ο μέρος "ζητεί από τις αρχές του Κουβέιτ να συμμορφωθούν το ταχύτερο προς τις διεθνείς 

συμβάσεις που αφορούν την ανιθαγένεια και την εθνικότητα· καταγγέλλει ομοίως τη 

συστηματική πρακτική στο Μπαχρέιν της αφαίρεσης της εθνικότητας, ακόμη και 

από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ζητεί από τις αρχές του 

Μπαχρέιν να δώσουν τέλος σε αυτή την πρακτική και να θέσουν σε εφαρμογή τις 

οικείες διεθνείς συμβάσεις·" 

 
τροπολογία 6 

1ο μέρος "επανεπιβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που είναι 

παρούσες σε τρίτες χώρες οφείλουν να σέβονται πλήρως τα διεθνή πρότυπα σε 

θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καταγγέλλει έντονα τις συμφωνίες που αφορούν 

το εμπόριο όπλων και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την καταπάτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων·"  

2ο μέρος "ζητεί την άμεση αναστολή όλων των συμφωνιών εμπορίου όπλων με το Κουβέιτ 

και το Μπαχρέιν·" 
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PPE: 

αιτιολογική σκέψη Ε 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR), οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν κατά σοβαρή 

παραβίαση των προτύπων για δίκαιη δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις άνδρες 

είχαν κατηγορηθεί μια βομβιστική επίθεση στη Μανάμα το 2014, κατά την οποία 

σκοτώθηκαν πολλά άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών αστυνομικών·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο και οι τρεις ανέφεραν ότι υπέστησαν βασανιστήρια 

για να προβούν σε ομολογίες οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ως βασικά 

αποδεικτικά στοιχεία για την καταδίκη τους· 

3ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τους είχε αφαιρεθεί η ιθαγένειά τους, τους είχε 

απαγορευθεί να επικοινωνήσουν με δικηγόρο και εκτελέστηκαν σε λιγότερο από μια 

εβδομάδα μετά την ετυμηγορία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των οικογενειών 

τους και χωρίς την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για απονομή χάριτος·" 

 
§ 8 

1ο μέρος "καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να κάνουν διαβήματα στην κυβέρνηση του 

Μπαχρέιν για να ζητήσουν την απελευθέρωση του Nabil Rajab και όλων εκείνων 

που κρατούνται αποκλειστικά λόγω της ειρηνικής άσκησης της ελευθερίας της 

έκφρασης και του συνέρχεσθαι, και καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να 

σταματήσει την υπερβολική χρήση βίας κατά των διαδηλωτών ή την πρακτική της 

αυθαίρετης αφαίρεσης της ιθαγένειας," 

2ο μέρος "όπως έκανε με τον πνευματικό ηγέτη της Al-Wefaq, Σεΐχη Isa Qassim και άλλους 

αντιφρονούντες·" 
 

 

 

3. Γουατεμάλα, συγκεκριμένα δε η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, 

B8-0166/2017, B8-0167/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0152/2017 

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

Μετά την § 9 1 GUE/NGL  -  

Μετά την § 10 2 GUE/NGL  -  

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 351, 278, 5 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  



P8_PV(2017)02-16(VOT)_EL.docx 6 PE 600.408 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0152/2017  PPE  ↓  

B8-0153/2017  EFDD  ↓  

B8-0157/2017  ECR  ↓  

B8-0159/2017  ALDE  ↓  

B8-0164/2017  S&D  ↓  

B8-0166/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0167/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 12 
 

Διάφορα 

O Hans-Olaf Henkel (Ομάδα ECR) συνυπέγραψε την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-

0152/2017. 
 

 

 

  



P8_PV(2017)02-16(VOT)_EL.docx 7 PE 600.408 

 

4. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας ***I  

Έκθεση: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 101 επιτροπή OK + 498, 114, 29 

Kοινή δήλωση 113 επιτροπή  +  

Σχέδιο νομοθετικής πράξης * 

Σύνολο του κειμένου 101 επιτροπή  ↓  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

4-5 

7-50 

52-60 

62-64 

67-100 

επιτροπή  ↓  

Άρθρο 3 § 1 στοιχείο 

β 

51= 

104= 

επιτροπή 

Verts/ALE 

 ↓  

Άρθρο 3 § 2 στοιχείο δ 105 Verts/ALE  ↓  

Άρθρο 5 § 1 110= GUE/NGL  ↓  

106ανα

θ. 

Verts/ALE  ↓  

61 επιτροπή  ↓  

101ΑΤ επιτροπή ψ.τμ.   

1/ΟΚ ↓  

2/ΟΚ ↓  

Άρθρο 9 107Δ= 

111Δ= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

65 επιτροπή  ↓  

101ΑΤ επιτροπή OK ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Άρθρο 10 108Δ= 

112Δ= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

101ΑΤ επιτροπή OK ↓  

66 επιτροπή  ↓  

Mετά το άρθρο 21 101ΑΤ επιτροπή  ↓  

109 Verts/ALE  ↓  

Αιτιολογική σκέψη 4 101ΑΤ επιτροπή  ↓  

6 επιτροπή  ↓  

102 ENF OK ↓  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 6 

103 Verts/ALE  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής OK ↓  

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Μετά την § 1 113 επιτροπή  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL, Verts/ALE: τροπολογία 101ΑΤ (άρθρο 5 § 1), τροπολογία 101ΑΤ (άρθρα 9, 10) 

ENF: τροπολογία 102 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

τροπολογία 101ΑΤ (άρθρο 5 § 1) 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ή έμμεσα, για παράδειγμα μέσω της 

εξύμνησης τρομοκρατικών πράξεων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

Οι τροπολογίες 1-3 ενσωματώθηκαν στην πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος . 

* Πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό 

ελάχιστο όριο μπορούν να προτείνουν να διεξαχθεί ψηφοφορία επί των τροπολογιών στο σχέδιο 

της νομοθετικής πράξης. Εφόσον γίνει τέτοια πρόταση το Σώμα ψηφίζει επ’ αυτής (άρθρο 59, 

παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού). 
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5. Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων 

δεδομένων ***I 

Έκθεση: Monica Macovei (A8-0218/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 30 επιτροπή OK + 469, 120, 42 

Σχέδιο νομοθετικής πράξης * 

Σύνολο του κειμένου 30 επιτροπή  ↓  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

2-29 επιτροπή  ↓  

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ 31 ENF OK ↓  

1 επιτροπή  ↓  

30cp επιτροπή  ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής OK ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογία 31 
 

Διάφορα 

* Πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό 

ελάχιστο όριο μπορούν να προτείνουν να διεξαχθεί ψηφοφορία επί των τροπολογιών στο σχέδιο 

της νομοθετικής πράξης. Εφόσον γίνει τέτοια πρόταση το Σώμα ψηφίζει επ’ αυτής (άρθρο 59, 

παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού).  
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6. Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Έκθεση: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

3 ENF OK - 58, 524, 56 

§ 18 § αρχικό 

κείμενο 

OK - 187, 449, 6 

§ 21 10 εισηγητής OK + 346, 264, 28 

4 + των 76 

βουλευτών 

OK ↓  

Μετά την § 21 5 + των 76 

βουλευτών 

OK + 310, 308, 20 

§ 29 8 εισηγητής OK + 441, 143, 56 

Μετά την § 31 6 + των 76 

βουλευτών 

OK ↓  

§ 52 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 53 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 459, 142, 34 

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 106, 512, 22 

2/ΟΚ ↓  

§ 66 2 εισηγητής  +  

Αιτιολογική αναφορά 

6 

1 εισηγητής  +  

Αιτιολογική σκέψη Α 7= 

9= 

εισηγητής 

+ των 76 

βουλευτών 

 +  

ψηφοφορία: ψηφοφορία (σύνολο του 

κειμένου) (επιτροπή AFCO) 

OK + 283, 269, 83 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογίες 4, 5, 6, 8 

ENF: τροπολογία 3 

EFDD: τροπολογίες 8, 10, § 18 

députés: §§ 53, 59 

GUE/NGL: τροπολογία 10 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

βουλευτές §§ 18, 52, 53 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Βουλευτές: 

§ 59 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ωστόσο, θα μπορούσε να εξεταστεί 

μία προσέγγιση κατά την οποία θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ψήφοι των 

ευρωβουλευτών που έχουν εκλεγεί στην ευρωζώνη, ενώ οι ψήφοι των βουλευτών 

και εκπροσώπων από κράτη μέλη εκτός ευρωζώνης θα θεωρούνται μη δεσμευτικές 

συμβουλευτικές ψήφοι, ώστε να διατηρείται η ιδιαίτερη θεσμική δομή·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

7. Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της 

Συνθήκης της Λισαβόνας 

Έκθεση: Mercedes Bresso et  Elmar Brok (A8-0386/2016) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

1 ENF OK - 53, 567, 14 

§ 7 25 S&D, PPE OK + 370, 228, 42 

§ 31 26 S&D, PPE  +  

§ 32 27Δ S&D, PPE OK + 530, 73, 29 

§ 40 28 S&D, PPE  +  

§ 53 29 S&D, PPE  +  

§ 58 30Δ S&D, PPE OK + 599, 25, 16 

§ 61 31 S&D, PPE OK + 465, 111, 60 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 62 32Δ S&D, PPE OK + 617, 18, 8 

§ 65 33 S&D, PPE OK + 443, 167, 31 

§ 67 34Δ S&D, PPE OK + 567, 55, 17 

§ 71 35 S&D, PPE  +  

§ 73 36Δ S&D, PPE  +  

§ 74 37 S&D, PPE  +  

§ 85 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - 181, 435, 22 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 95 38 S&D, PPE  +  

§ 97 39 S&D, PPE  +  

§ 116 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 396, 209, 33 

§ 121 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 375, 242, 23 

§ 131 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 421, 187, 28 

§ 134 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 403, 191, 40 

§ 137 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 423, 200, 15 

Μετά την αιτιολογική 

αναφορά 13 

21 S&D, PPE  +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΒ 

22 S&D, PPE  +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΛΔ 

23 S&D, PPE  +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΜΖ 

24Δ S&D, PPE  +  

ψηφοφορία: ψηφοφορία (σύνολο του κειμένου) 

(επιτροπή AFCO) 

OK + 329, 223, 83 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFFD: τροπολογίες 30, 32, §§ 121, 131, 134, 137 

Verts/ALE: τροπολογίες 25, 27, 31, 33, 34 

ENF: τροπολογία 1 

Βουλευτές: §§ 85 (2ο μέρος), 116, 121, 131, 134, 137 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

Βουλευτές: §§ 116, 121, 131, 134, 137 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Βουλευτές: 

§ 85 

1ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι η διακοινοβουλευτική συνεργασία δεν πρέπει να οδηγήσει στη 

θέσπιση νέου κοινοβουλευτικού οργάνου ή νέου θεσμικού οργάνου, γιατί το ευρώ 

είναι το νόμισμα της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το κοινοβούλιό της· 

υπενθυμίζει ότι η ΟΝΕ θεσπίζεται από την Ένωση, οι πολίτες της οποίας 

εκπροσωπούνται άμεσα σε ενωσιακό επίπεδο από το Κοινοβούλιο, το οποίο πρέπει 

να βρίσκει και να εφαρμόζει τρόπους για να διασφαλίζει την κοινοβουλευτική 

δημοκρατική λογοδοσία των αποφάσεων που αφορούν συγκεκριμένα τη ζώνη του 

ευρώ·" 

2ο μέρος "προτείνει να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης παλαιότερες λύσεις για μια 

διαφοροποιημένη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, υπενθυμίζοντας, 

για παράδειγμα, το καθεστώς των μελών του γερμανικού ομοσπονδιακού 

συμβουλίου από το Βερολίνο πριν την επανένωση, τα οποία είχαν δικαίωματα 

συμμετοχής χωρίς ωστόσο οι ψήφοι τους να λαμβάνονται υπόψη·" 
 

Διάφορα 

Οι τροπολογίες 2-20 ακυρώθηκαν. 
 

 

8. Δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ 

Έκθεση: Reimer Böge και  Pervenche Berès (A8-0038/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

1 GUE/NGL  -  

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

2 ENF OK - 70, 552, 16 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

3 EFDD OK - 61, 536, 39 

§ 1 σημείο ii 3ος 

πυλώνας 2η 

παράγραφος 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 334, 272, 33 

§ 1 σημείο iii § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 307, 306, 20 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) 

(επιτροπή BUDG, επιτροπή  ECON) 

OK + 304, 255, 68 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογία 3 

ENF: τροπολογία 2 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Βουλευτές: 

§ 1 σημείο ii 3ος πυλώνας 2η παράγραφος 

1ο μέρος "Σε περίπτωση εκδήλωσης συμμετρικών κραδασμών εξαιτίας της έλλειψης 

εσωτερικής ζήτησης, η νομισματική πολιτική δεν μπορεί από μόνη της να 

αναζωογονήσει την ανάπτυξη, ιδίως σε ένα πλαίσιο σχεδόν μηδενικών επιτοκίων." 

2ο μέρος "Ο προϋπολογισμός της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να έχει επαρκές μέγεθος για την 

αντιμετώπιση αυτών των συμμετρικών κραδασμών μέσω της χρηματοδότησης 

επενδύσεων με στόχο τη συνολική ζήτηση και την πλήρη απασχόληση, σύμφωνα με 

το άρθρο 3 της ΣΕΕ." 

 
§ 1, point iii 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Οι θέσεις του Προέδρου της 

Ευρωομάδας και του Επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων 

μπορούν να συγχωνευθούν και στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα 

πρέπει να διορίζει αυτόν τον Επίτροπο ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής." 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

9. Ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής 

Έκθεση: Mady Delvaux (A8-0005/2017) (απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης 
ψηφίσματος) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 9 EFDD OK - 102, 495, 29 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 412, 202, 14 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 550, 78, 5 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Επικεφαλίδα (πριν την 

§ 15) 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 20 1 ALDE  +  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 501, 120, 10 

Επικεφαλίδα (πριν την 

§ 36) 

5= 

10= 

+ των 38 

βουλευτών 

EFDD 

OK - 125, 485, 24 

§ 36 6= 

11= 

+ των 38 

βουλευτών 

EFDD 

OK - 119, 476, 33 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 456, 143, 30 

§ 42 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 517, 74, 35 

§ 44 7= 

12= 

+ των 38 

βουλευτών 

EFDD 

OK - 112, 504, 10 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 582, 34, 4 

2/ΟΚ - 286, 328, 8 

§ 56 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 59 στοιχείο στ 8Δ= 

13Δ= 

+ των 38 

βουλευτών 

EFDD 

OK - 285, 313, 20 

§ 59 στοιχείο ζ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. -  

§ 67 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Παράρτημα (μετά τη 

2η επικεφαλίδα) 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Παράρτημα (9η 

επικεφαλίδα) 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Παράρτημα (μετά την 

9η επικεφαλίδα) 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 606, 12, 2 

2/ΟΚ + 550, 58, 3 

3/ΟΚ + 507, 70, 35 

4/ΟΚ + 515, 68, 31 

Μετά την αιτ. αναφ. 4 2 S&D  +  

Αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη Ζ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 501, 109, 8 

Αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 550, 62, 3 

2/ΟΚ + 594, 13, 6 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη Ι § αρχικό 

κείμενο 

OK + 511, 95, 13 

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

OK - 288, 302, 22 

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

OK + 309, 301, 9 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΑ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΒ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΓ 

3 S&D  +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΔ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΣΤ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΗ 

§ αρχικό 

κείμενο 

OK + 452, 131, 30 

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΘ 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 556, 42, 7 

2/ΟΚ + 433, 170, 7 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη Λ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 451, 138, 20 

Αιτιολογική σκέψη 

ΛΒ 

§ αρχικό 

κείμενο 

OK + 547, 45, 16 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 396, 123, 85 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογίες 7, 9, 10, 11, 12, 13, αιτιολογικές σκέψεις Ι, ΙΑ, § 44 

ENF: αιτιολογικές σκέψεις ΚΘ, ΛΒ, τροπολογίες 5 έως 9, § 2 (2ο μέρος) 

S&D: τροπολογία 7=12, αιτιολογικές σκέψεις ΙΑ, ΙΒ, ΚΗ, § 44 (2ο μέρος), Παράρτημα 

(μετά την 9η επικεφαλίδα) αιτιολογική σκέψη ΚΣΤ (2ο μέρος), αιτιολογικές σκέψεις 

Θ, Λ (2ο μέρος), §§ 3 (2ο μέρος), 32 (2ο μέρος), 36 (2ο μέρος), 42 (2ο μέρος) 

PPE: § 44 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: αιτιολογικές σκέψεις A, ΙΑ, ΙΒ, ΙΖ, ΚΑ, ΚΔ, ΚΗ, επικεφαλίδα πριν την § 15, §§ 16, 

17, 59 στ, 59 ζ), 67 

PPE: § 59 ζ), αιτιολογικές σκέψεις ΙΑ, ΙΒ 

ENF: αιτιολογική σκέψη A 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ALDE: 

αιτιολογική σκέψη Ζ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, μακροπρόθεσμα, η τρέχουσα τάση θα οδηγήσει στην 

ανάπτυξη έξυπνων και αυτόνομων μηχανών, οι οποίες θα έχουν την ικανότητα να 

τυγχάνουν εκπαίδευσης και να λαμβάνουν αποφάσεις ανεξάρτητα" 

2ο μέρος "γεγονός που δεν αποφέρει μόνο οικονομικά οφέλη αλλά εγείρει και διάφορους 

προβληματισμούς σχετικά με τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην κοινωνία ως 

σύνολο·" 

 
αιτιολογική σκέψη Θ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι πρέπει να αξιολογηθούν οι οικονομικές μεταβολές 

και ο αντίκτυπος της ρομποτικής και του τομέα της νοημοσύνης των μηχανών στην 

απασχόληση·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα που προσφέρει η 

ρομποτική, οι εφαρμογές της ενδέχεται να επιφέρουν μεταβολές στην αγορά 

εργασίας και να καταστήσουν συνεπώς απαραίτητο έναν αναστοχασμό για το 

μέλλον της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής·" 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 
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Αιτιολογική σκέψη KB 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "που να αποτυπώνουν τις εγγενώς 

ευρωπαϊκές και οικουμενικές ανθρωπιστικές αξίες που χαρακτηρίζουν τη συμβολή 

της Ευρώπης στην κοινωνία·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτιολογική σκέψη ΚΣΤ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όχι μόνο" και "αλλά επιπλέον, μέσω 

της ανάπτυξης ορισμένων αυτόνομων και γνωσιακών γνωρισμάτων, όπως π.χ. η 

ικανότητα να μαθαίνουν μέσω της εμπειρίας και να λαμβάνουν σχεδόν ανεξάρτητες 

αποφάσεις, αποκτούν όλο και περισσότερες ομοιότητες με υποκείμενα που 

βρίσκονται σε διάδραση με το περιβάλλον τους και μπορούν να επιφέρουν σε αυτό 

ουσιαστικές αλλαγές·" 

2ο μέρος "όχι μόνο" 

3ο μέρος "αλλά επιπλέον, μέσω της ανάπτυξης ορισμένων αυτόνομων και γνωσιακών 

γνωρισμάτων, όπως π.χ. η ικανότητα να μαθαίνουν μέσω της εμπειρίας και να 

λαμβάνουν σχεδόν ανεξάρτητες αποφάσεις, αποκτούν όλο και περισσότερες 

ομοιότητες με υποκείμενα που βρίσκονται σε διάδραση με το περιβάλλον τους και 

μπορούν να επιφέρουν σε αυτό ουσιαστικές αλλαγές·" 

 
αιτιολογική σκέψη ΚΘ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε τελική ανάλυση, η αυτονομία των ρομπότ εγείρει, υπό 

το πρίσμα των υφιστάμενων νομικών κατηγοριών, ερωτήματα για το ποια είναι η 

νομική θέση τους" 

2ο μέρος "ή για το αν πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία, με τα δικά της ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και αποτελέσματα" 

 
αιτιολογική σκέψη Λ 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 3 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αντί να τις υποκαθιστά" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 12 

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

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 32 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "πιστεύει ότι η αντικατάσταση του 

ανθρώπινου παράγοντα από ρομπότ θα αφαιρούσε το ανθρώπινο στοιχείο από τις 

πρακτικές φροντίδας, ωστόσο" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 36 

1ο μέρος "επισημαίνει τις τεράστιες προόδους και περαιτέρω δυνατότητες της ρομποτικής 

στον τομέα της επισκευής και της αποκατάστασης οργάνων που έχουν υποστεί 

βλάβη και ανθρωπίνων λειτουργιών, αλλά και τα πολύπλοκα ερωτήματα που 

εγείρονται ιδίως λόγω των δυνατοτήτων για βελτιστοποίηση του ανθρώπου, 

καθόσον, τα ιατρικά ρομπότ και ιδίως τα κυβερνοφυσικά συστήματα (CPS), θα 

μπορούσαν να αλλάζουν ουσιαστικά την αντίληψη περί υγιούς ανθρώπινου 

σώματος, δεδομένου ότι αυτά μπορούν να φέρονται άμεσα ή να εμφυτευτούν στο 

ανθρώπινο σώμα·" 

2ο μέρος "υπογραμμίζει τη σημασία της σύστασης επειγόντως σε νοσοκομεία και άλλα 

ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, κατάλληλα στελεχομένων επιτροπών για 

θέματα ηθικής στον τομέα της ρομποτικής, οι οποίες θα είναι επιφορτισμένες με το 

καθήκον να εξετάζουν και να συμβάλλουν στην επίλυση ασυνήθιστων, περίπλοκων 

ηθικών ζητημάτων που επηρεάζουν τη φροντίδα και τη θεραπεία των ασθενών· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές για 

να βοηθήσουν στη σύσταση και τη λειτουργία των εν λόγω επιτροπών·" 

 
§ 42 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και αποκτούσαν σχετικές θέσεις 

εργασίας"  

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 56 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τουλάχιστον στο παρόν στάδιο" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Παράρτημα (μετά τη δεύτερη επικεφαλίδα "Καταχώρηση των «έξυπνων ρομπότ»") 

1ο μέρος "Πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστημα καταχώρησης των εξελιγμένων ρομπότ βάσει 

των κριτηρίων για την ταξινόμησή τους, με στόχο την ιχνηλασιμότητά τους και τη 

διευκόλυνση της εφαρμογής περαιτέρω συστάσεων. "Το σύστημα καταχώρησης και 

το μητρώο πρέπει να είναι ενιαία για ολόκληρη την Ένωση, να καλύπτουν την 

εσωτερική αγορά" 

2ο μέρος "και μπορούν να τελούν υπό τη διαχείριση ενός οργανισμού της Ένωσης για τη 

ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, εφόσον συσταθεί ο εν λόγω οργανισμός." 

 
Παράρτημα (9η επικεφαλίδα) 

1ο μέρος "Οι ερευνητές στον τομέα της ρομποτικής πρέπει να δεσμεύονται ότι θα τηρούν τα 

υψηλότερα δυνατά πρότυπα δεοντολογικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς"  

2ο μέρος "και ότι θα συμμορφώνονται προς τις εξής αρχές:" 
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Παράρτημα (μετά την 9η επικεφαλίδα) 

1ο μέρος "Αρχή της ωφέλιμης δράσης – τα ρομπότ πρέπει να λειτουργούν προς το βέλτιστο 

συμφέρον των ανθρώπων·" 

2ο μέρος "Αρχή της αποτροπής ζημιών – βάσει του δόγματος «προ παντός, μην προκαλέσεις 

βλάβη», στο πλαίσιο του οποίου τα ρομπότ δεν πρέπει να προκαλούν βλάβη σε 

άνθρωπο·" 

3ο μέρος "Αυτονομία – η δυνατότητα των ρομπότ να προβαίνουν σε συνειδητές, αβίαστες 

αποφάσεις κατά τη διάδραση τους με άλλα ρομπότ·" 

4ème partie "Δικαιοσύνη – δίκαιη κατανομή των οφελών που σχετίζονται με τη ρομποτική, ιδίως 

όσον αφορά τις οικονομικά προσιτές υπηρεσίες οικιακής φροντίδας και 

υγειονομικής περίθαλψης." 

 

ALDE, ENF: 

§ 2 

1ο μέρος "θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστεί στην εσωτερική αγορά της Ένωσης ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα για την καταχώρηση των προηγμένων ρομπότ, όπου αυτό 

είναι σκόπιμο και αναγκαίο για συγκεκριμένες κατηγορίες ρομπότ και καλεί την 

Επιτροπή να διαμορφώσει κριτήρια για την ταξινόμηση των ρομπότ με στόχο τον 

εντοπισμό των ρομπότ που χρειάζεται να καταχωρηθούν·" 

2ο μέρος "καλεί στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο το σύστημα 

καταχώρησης και το αντίστοιχο μητρώο θα πρέπει να διαχειρίζεται ένας ειδικός 

οργανισμός της ΕΕ για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη·" 

 

ALDE, PPE: 

§ 44 

1ο μέρος "τονίζει ότι είναι σημαντικό να προβλέπονται οι αλλαγές στην κοινωνία, 

λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών που μπορεί να επιφέρει η εξέλιξη και η 

ανάπτυξη της ρομποτικής· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει μια σειρά δυνητικών 

εξελίξεων και τις συνέπειές τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα των συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών·" 

2ο μέρος "υποστηρίζει ότι πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος χωρίς αποκλεισμούς όσον 

αφορά τα νέα πρότυπα απασχόλησης και τη βιωσιμότητα των φορολογικών 

συστημάτων και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης βάσει της ύπαρξης 

επαρκούς εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης και της καθιέρωσης ενδεχομένως 

ενός γενικού βασικού εισοδήματος·" 
 

Διάφορα : 

Οι Albert Deß, Peter Liese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Luis de Grandes Pascual απέσυραν τις 

υπογραφές τους από τις τροπολογίες 4, 5,6, 7 και 8. 

Οι Helga Stevens, Ulrike Trebesius και Sander Loones συνυπέγραψαν τις τροπολογίες 4, 5, 6, 7 και 8. 

Η τροπολογία 4 ακυρώνεται, αφού δεν συμπληρώθηκε το όριο των 38 βουλευτών. 
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10. Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος 

Έκθεση: Jerzy Buzek (A8-0006/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

1 ENF OK - 39, 536, 6 

ψηφοφορία: ψηφοφορία (σύνολο του 

κειμένου) (επιτροπή ITRE) 

OK + 444, 93, 50 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογία 1 
 

 

11. Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των 

Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 

Έκθεση: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

OK + 493, 53, 40 

 

 

 

12. Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη 

Έκθεση: Pavel Telička (A8-0021/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 4 Verts/ALE OK - 118, 432, 11 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 444, 102, 15 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Μετά την § 9 1 GUE/NGL OK - 129, 409, 21 

§ 11 5 Verts/ALE OK - 99, 435, 24 

§ 12 6 Verts/ALE OK + 101, 436, 18 

Μετά την § 15 2 GUE/NGL OK - 120, 417, 14 

§ 29 7 Verts/ALE OK - 132, 398, 4 

§ 40 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 497, 52, 4 

§ 41 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 494, 51, 6 

2/ΟΚ + 438, 98, 15 

Μετά την § 41 3 GUE/NGL OK - 144, 396, 4 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 397, 99, 49 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογίες 4, 5, 6, 7 

ENF: §§ 5 (2ο μέρος) 40, 41 

GUE/NGL: τροπολογίες 1, 2, 3 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ENF: 

§ 5 

1ο μέρος "χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

868/2004 για την αντιμετώπιση αθέμιτων τιμολογιακών πρακτικών, όπως είναι οι 

απαράδεκτες κρατικές ενισχύσεις οι οποίες δεν είναι ούτε επαρκείς ούτε 

αποτελεσματικές, και να ρίξει έτσι φως στις σημαντικές ανησυχίες που συνδέονται 

με ενδεχόμενες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 

διατάξεων·" 

2ο μέρος "τονίζει, ωστόσο, ότι ούτε η απαράδεκτη τάση προς τον προστατευτισμό ούτε, από 

μόνη της, η θέσπιση μέτρων για την εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μπορούν να 

εγγυηθούν την ανταγωνιστικότητα του τομέα των αερομεταφορών της ΕΕ·" 

 
§ 41 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και καλεί την Επιτροπή να θεσπίζει 

τις σχετικές ρυθμίσεις όποτε απαιτείται" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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13. Καθυστερημένη εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕΤ - 

αντίκτυπος στην πολιτική συνοχής και επόμενα βήματα 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0149/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0149/2017  

(επιτροπή REGI) 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 378, 129, 8 

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 333, 132, 43 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: §§ 3 (2ο μέρος), 9 (2ο μέρος) 

 
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

Verts/ALE: 

§ 8 

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

μορφών ευελιξίας, όπως μεταξύ των προτεραιοτήτων και μεταξύ των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων αρχών 

διαχείρισης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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EFDD: 

§ 3 

1ο μέρος "τονίζει ότι, λόγω αυτών των καθυστερήσεων εφαρμογής, η χρησιμοποίηση των 

χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕT 

ενδέχεται να αυξάνει τον ήδη υπάρχοντα κίνδυνο χαμηλών ποσοστών εκταμίευσης, 

υπερβολικών κεφαλαίων, ανικανότητας προσέλκυσης ικανοποιητικού επιπέδου 

ιδιωτικών κεφαλαίων, χαμηλής μόχλευσης και προβληματικής ανακύκλωσης 

κεφαλαίων· σημειώνει ότι απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις και ενέργειες για να 

επιτευχθεί ισότιμο επίπεδο στα κράτη μέλη όσον αφορά την ικανότητα εργασίας με 

χρηματοπιστωτικά μέσα ως εργαλεία μόχλευσης, και ζητεί από τα κράτη μέλη να 

χρησιμοποιούν κατά τρόπο ισορροπημένο τα μέσα που έχουν εισαχθεί από την 

Επιτροπή και την ΕΤΕπ·" 

2ο μέρος "υπενθυμίζει επίσης τη δυνατότητα του συνδυασμού της χρηματοδότησης από τα 

ΕΔΕΤ και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μείωση των επενδύσεων στην Ευρώπη, και ιδίως 

στους τομείς που είναι οι πλέον κατάλληλοι για να τονώσουν την ανάπτυξη και την 

απασχόληση·" 

 
§ 9 

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

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 


