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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων 

+  εγκρίνεται 

-  απορρίπτεται 

↓  καταπίπτει 

Α  αποσύρεται 

ΟΚ (..., …, ...)  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. Ζάμπια, και ιδίως η υπόθεση του Hakainde Hichilema 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017, 
B8-0372/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0361/2017 

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

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0361/2017  ECR  ↓  

B8-0363/2017  Verts/ALE, 

EFDD 

 ↓  

B8-0365/2017  S&D  ↓  

B8-0366/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0368/2017  PPE  ↓  

B8-0372/2017  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 9 
 

 

2. Αιθιοπία, και ιδίως η υπόθεση του Dr Merera Gudina 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, 

B8-0376/2017, B8-0377/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0369/2017 

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

§ 1 2 Verts/ALE  + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

μετά την § 3 3 Verts/ALE VE + 278, 250, 93 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./VE + 328, 274, 25 

αιτ. σκ. ΙΓ  αρχικό 

κείμενο 

  τροποποιήθηκε 

προφορικά 

μετά την αιτ. σκ. ΙΓ 1 Verts/ALE VE + 294, 245, 88 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0369/2017  ECR  ↓  

B8-0371/2017  EFDD  ↓  

B8-0373/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2017  S&D  ↓  

B8-0375/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0376/2017  PPE  ↓  

B8-0377/2017  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: § 11 
 

Διάφορα 

Ο Charles Tannock προτείνει τις εξής προφορικές τροπολογίες στην παράγραφο 1 

(τροπολογία 2) και στην αιτ. σκ. ΙΓ.  
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"1. καλεί την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να ελευθερώσει αμέσως με εγγύηση και να άρει όλες τις 

κατηγορίες κατά του Δρος Merera Gudina, του Δρος Fikru Maru και όλων των άλλων πολιτικών 

κρατουμένων, και να αποσύρει τις υποθέσεις κατά των Berhanu Nega και Jawar Mohammed, 

εναντίον των οποίων απαγγέλθηκαν κατηγορίες ερήμην και οι οποίοι βρίσκονται επί του παρόντος 

στην εξορία· τονίζει ότι για να θεωρηθεί οποιοσδήποτε διάλογος με την αντιπολίτευση  

αξιόπιστος, οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, όπως ο Δρ Merera Gudina, πρέπει να αφεθούν 

ελεύθεροι· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ να κινητοποιήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να 

δρομολογηθεί επειγόντως μια διεθνής έρευνα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, για μια αξιόπιστη, 

διαφανή και ανεξάρτητη διερεύνηση των δολοφονιών διαδηλωτών και να ασκηθεί πίεση στην 

κυβέρνηση της Αιθιοπίας να την εγκρίνει·" 

 

"ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι και άλλοι ακτιβιστές, δημοσιογράφοι και υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων ο Getachew Shiferaw (αρχισυντάκτης της 

εφημερίδας Negere Ethiopia), ο Fikadu Mirkana (εργαζόμενος στο ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό 

ίδρυμα της Ορόμια), ο Eskinder Nega (διακεκριμένος δημοσιογράφος), ο Bekele Gerba Ορόμο 

(Ορόμο ακτιβιστής υπέρ της ειρήνης), και ο Andargachew Tsige (ηγέτης της αντιπολίτευσης) 

έχουν επίσης συλληφθεί ή βρίσκονται υπό κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαδικτυακός 

ακτιβιστής Yonathan Tesfaye έχει καταδικαστεί βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας εξαιτίας 

σχολίων που έκανε στο Facebook, και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης μεταξύ 10 και 20 ετών·" 
 

3. Νότιο Σουδάν 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, 

B8-0367/2017, B8-0370/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0358/2017 

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

μετά την § 13 1 GUE/NGL ΟΚ - 264, 351, 8 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0358/2017  EFDD  ↓  

B8-0359/2017  ECR  ↓  

B8-0360/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0362/2017  S&D  ↓  

B8-0364/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0367/2017  PPE  ↓  

B8-0370/2017  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 
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GUE/NGL: τροπ. αριθ. 1 
 

 

4. Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της 

Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021*** 

Σύσταση: David Borrelli (A8-0072/2017) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 570, 38, 23 

 

 

5. Σχετικά με τον σωστό συνδυασμό χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της 

Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στην 

πολιτική συνοχής της ΕΕ  

Έκθεση: Andrey Novakov (A8-0139/2017) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 497, 69, 62 

 

 

6. Μελλοντικές προοπτικές για παροχή τεχνικής συνδρομής στο πλαίσιο της 

πολιτικής συνοχής 

Έκθεση: Ruža Tomašić (A8-0180/2017) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  ΟΚ + 580, 45, 3 

 

 

7. Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην 

εσωτερική αγορά ***I 

Έκθεση: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016) 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

προσωρινή συμφωνία 54 επιτροπή ΟΚ + 586, 34, 8 

 

 

8. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Συντονισμός ορισμένων 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων εν όψει της 

μεταβαλλόμενης πραγματικότητας της αγοράς***I 

Έκθεση: Sabine Verheyen και Petra Kammerevert (A8-0192/2017) (μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180 α, 

παράγραφος 2, του κανονισμού)) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Ψηφοφορία: απόφαση για την έναρξη 

διαπραγματεύσεων 

ΜΨ + 314, 266, 41 

 

Διάφορα 

Η ψηφοφορία ζητήθηκε από τις ομάδες GUE/NGL, ALDE, EFDD και ECR (άρθρο 69 γ, 

παράγραφος 2, του κανονισμού). 

Η μυστική ψηφοφορία ζητήθηκε από τις ομάδες GUE/NGL, ALDE και ECR (άρθρο 180 α, 

παράγραφος 2, του κανονισμού). 
 

 

9. Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας 

Έκθεση: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 1 8 GUE/NGL ΟΚ - 131, 467, 24 

9 GUE/NGL ΟΚ - 129, 484, 9 

§ 2 10 GUE/NGL ΟΚ - 91, 489, 44 

§ 4 11S GUE/NGL  -  

§ 5 12 GUE/NGL ΟΚ - 90, 523, 10 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 7, μετά το στοιχείο δ 13 GUE/NGL ΟΚ - 128, 482, 15 

§ 8 14 GUE/NGL ΟΚ - 133, 487, 6 

§ 9 15 GUE/NGL  -  

§ 10 16 GUE/NGL ΟΚ - 153, 465, 4 

1 Verts/ALE ΟΚ - 153, 463, 6 

§ 11 2S Verts/ALE  -  

17 GUE/NGL ΟΚ - 80, 475, 69 

μετά την αιτ. αναφ. 9 3 GUE/NGL  -  

αιτ. αναφ. 10 4 GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. Δ 5 GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. Ε, περίπτωση 

1 

6 GUE/NGL  -  

αιτ. σκ. Ε, περίπτωση 

11 

7 GUE/NGL  -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 468, 118, 39 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπ. 1 

GUE/NGL: τροπ. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 
 

 

10. Επίτευξη της διακρατικής λύσης στη Μέση Ανατολή 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, 

B8-0354/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0345/2017 

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

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

2 +  

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 479, 88, 56 

αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 521, 54, 46 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0345/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0346/2017  S&D  ↓  

B8-0347/2017  ECR  ↓  

B8-0348/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0352/2017  ALDE  ↓  

B8-0354/2017  PPE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: § 7, αιτ. σκ. Ε 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα  

EFDD: 

§ 5 

1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "κατά των Ισραηλινών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

Διάφορα 

Οι Margrete Auken και Reinhard Bütikofer (Ομάδα Verts/ALE) συνυπογράφουν επίσης την κοινή 

πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0345/2017. 
 

 

11. Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, 

B8-0341/2017, B8-0342/2017 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0331/2017 

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

μετά την § 6 3 EFDD  -  

μετά την § 7 4 EFDD  -  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 508, 98, 18 

μετά την αιτ. σκ. Ε 1 EFDD  -  

μετά την αιτ. σκ. ΣΤ 2 EFDD  -  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0331/2017  S&D  ↓  

B8-0333/2017  ECR  ↓  

B8-0335/2017  EFDD  ↓  

B8-0337/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0338/2017  ALDE  ↓  

B8-0341/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0342/2017  PPE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: § 15 (2ο μέρος) 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR: 

§ 15 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μέσω προγραμμάτων επανεγκατάστασης 

και ανθρωπιστικής υποδοχής·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

12. Οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0290/2017 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0290/2017 

(επιτροπή TRAN) 

μετά την § 3 7 Verts/ALE ΟΚ + 318, 287, 15 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ - 248, 354, 19 

§ 11 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 485, 103, 30 

2/ΟΚ - 198, 398, 22 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 306, 300, 8 

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

μετά την § 19 11 Verts/ALE ΟΚ + 335, 270, 9 

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

μετά την § 23 2 S&D ΟΚ + 336, 268, 9 

§ 26 3 S&D ΗΨ - 280, 308, 24 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 421, 183, 8 

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ. +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μετά την § 27 8 Verts/ALE ΟΚ - 161, 442, 8 

§ 32 9 Verts/ALE  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

 +  

μετά την § 33 10 Verts/ALE  +  

μετά την § 38 4 S&D  -  

§ 44 5 S&D  +  

§ 47 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 330, 270, 12 

3/ΟΚ + 342, 260, 8 

§ 48 6 S&D  +  

μετά την αιτ. αναφ. 17 1 S&D ΗΨ + 309, 287, 10 

αιτ. σκ. Ε § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 503, 102, 1 

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: § 8 (2ο μέρος), 26 

S&D: τροπ. 2 

Verts/ALE: τροπ. 7, 8, 11, § 11, 26 

EFDD: § 47 (2ο και 3ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

EFDD: § 26 

GUE/NGL: § 26, 32 

ECR: § 20, 27 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

GUE/NGL 

§ 4 

1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και την ανάπτυξη στην ΕΕ και" και "και 

ότι η κατάσταση της οικονομίας συνδέεται στενά με την ανταγωνιστικότητα του 

τομέα οδικών μεταφορών της ΕΕ·" 
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2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
αιτ. σκ. Ε 

1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων 

εργασίας, αλλά και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και " 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ECR: 

§ 17 

1ο μέρος "εκτιμά ότι οι νομοθετικές απαιτήσεις πρέπει να είναι αναλογικές προς τη φύση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και το μέγεθος της εταιρείας· " 

2ο μέρος "εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία ως προς το κατά πόσον εξακολουθούν να υφίστανται 

λόγοι εξαίρεσης των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων από την εφαρμογή 

ορισμένων ευρωπαϊκών κανόνων, λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης χρήσης 

τους στις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων, και ζητεί από την Επιτροπή να 

υποβάλει έκθεση διαγνωστικών πορισμάτων σχετικά με τον συνεπακόλουθο 

αντίκτυπο της εν λόγω αυξανόμενης χρήσης στην οικονομία, το περιβάλλον και την 

ασφάλεια·" 

 

περισσότεροι από 38 βουλευτές 

§ 16 

1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την απλοποίηση και" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

PPE, ECR, ENF: 

§ 8 

1ο μέρος "παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στενότερη συνεργασία με την Euro 

Contrôle Route και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Οργάνων της Τροχαίας (TISPOL), με 

στόχο τη βελτίωση της επιβολής της νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές στην 

Ευρώπη και την οικοδόμηση ενός ισχυρού μηχανισμού για τη διασφάλιση της 

ισότιμης και κατάλληλης εφαρμογής του υφιστάμενου κεκτημένου, π.χ. μέσω της 

παροχής υποστήριξης στα κράτη μέλη υπό τη μορφή πιστοποίησης, τυποποίησης, 

τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, συλλογής δεδομένων, καθηκόντων κατάρτισης και 

επιθεώρησης και μέσω της διαχείρισης πλατφορμών για την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ εθνικών εμπειρογνωμόνων και αρχών· " 

2ο μέρος "ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Οδικών Μεταφορών, με στόχο να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας 

της ΕΕ και να προωθηθεί η τυποποίηση σε όλα τα κράτη μέλη·" 

 

S&D περισσότεροι από 38 βουλευτές: 

§ 11 

1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες να μειωθεί η γραφειοκρατική και 

οικονομική επιβάρυνση στο πλαίσιο διαφόρων εθνικών νομοθεσιών, προκειμένου 

να διευκολυνθεί η ελευθερία παροχής μεταφορικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την 

ΕΕ· " 

2ο μέρος "εκφράζει την άποψη ότι, σε ό,τι αφορά π.χ. τις κοινωνικές συνθήκες οι 

μετακινούμενοι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να δίνουν το «παρών» για 

μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, ακόμη κι αν εργάζονται για περισσότερους 

εργολάβους και ανεξαρτήτως του αριθμού των έργων που έχουν αναλάβει·" 

 

EFDD, S&D, περισσότεροι από 38 βουλευτές: 

§ 47 
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1ο μέρος "επισημαίνει ότι η συχνότητα κυκλοφορίας οχημάτων χωρίς φορτίο παραμένει 

μεγάλη στις δραστηριότητες οδικών μεταφορών, γεγονός που έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον· υπενθυμίζει ότι το 2012 σχεδόν ένα τέταρτο (23,2 %) 

του συνόλου των οχηματοχιλιομέτρων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων στην ΕΕ 

διανύθηκαν με το όχημα άφορτο" 

2ο μέρος "και ότι η μεγάλη συχνότητα κυκλοφορίας οχημάτων χωρίς φορτίο προκαλείται από 

το ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται σήμερα στις ενδομεταφορές εμποδίζουν την 

περαιτέρω αύξηση του φορτίου στους μεταφορείς φορτίων και, ως εκ τούτου, την 

περιβαλλοντική τους αποτελεσματικότητα·" 

3ο μέρος "τονίζει, ως εκ τούτου, τον θετικό αντίκτυπο του ανοίγματος της αγοράς στην 

περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα των οδικών μεταφορών·" 
 

 

13. Καταυλισμός προσφύγων του Dadaab 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0300/2017 

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

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

αιτ. σκ. ΚΓ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 489, 31, 67 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0300/2017  S&D  ↓  

B8-0332/2017  ECR  ↓  

B8-0334/2017  PPE  ↓  

B8-0336/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0339/2017  ALDE  ↓  
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

S&D: τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL § 8 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 15 

1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι απαιτείται καλύτερη διαχείριση των συνόρων μεταξύ της 

Σομαλίας και των γειτονικών της χωρών, οι οποίες θεωρούνται ευνοϊκό πεδίο για τα 

δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, 

όπλων, ναρκωτικών και άλλων παράνομων προϊόντων και παρέχουν, ως εκ τούτου, 

χρηματοδοτικούς πόρους για τις εγκληματικές και τρομοκρατικές δραστηριότητες· " 

2ο μέρος "αναμένει από την εκπαιδευτική αποστολή της ΕΕ στη Σομαλία να συνεργαστεί 

στενά με την AMISOM και τις αρχές της Σομαλίας με σκοπό την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών για την καλύτερη διαχείριση των συνόρων ώστε να 

συλλαμβάνονται οι διακινητές και οι λαθρέμποροι·" 

 
αιτ. σκ. ΚΓ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέθεσε ποσό 286 εκατομμυρίων EUR μέσω του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για την περίοδο 2014-2020, με εστίαση 

στην εφαρμογή του «Συμφώνου» και, ειδικότερα, στην οικοδόμηση του κράτους και 

της ειρήνης, την επισιτιστική ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την εκπαίδευση· " 

2ο μέρος "ότι το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ (EUTF) για την Αφρική 

υπεγράφη κατά τη σύνοδο κορυφής της Βαλέτας στις 12 Νοεμβρίου 2015 και είχε 

ως στόχο την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της αποσταθεροποίησης, του 

αναγκαστικού εκτοπισμού και της παράτυπης μετανάστευσης, μέσω της προώθησης 

της ανθεκτικότητας, των οικονομικών ευκαιριών, των ίσων ευκαιριών, της 

ασφάλειας και της ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για την 

κάλυψη των ζωτικών βασικών αναγκών των προσφύγων που φιλοξενούνται σε 

καταυλισμούς προσφύγων της Κένυας·" 
 

 

14. Υλοποίηση της μετεγκατάστασης 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0340/2017 

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

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 398, 134, 41 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0343/2017  ECR  ↓  

B8-0344/2017  ENF  ↓  
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τελική ψηφοφορία (B8-0340/2017) 
 

 

15. Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε 

ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία, 

Ρωσία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017, 
B8-0356/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0349/2017 

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

Ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0349/2017  S&D  ↓  

B8-0350/2017  ECR  ↓  

B8-0351/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0353/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0355/2017  ALDE  ↓  

B8-0356/2017  PPE  ↓  

 


