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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 

αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη 

ΠΨ πρόταση ψηφίσματος 

ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος 

ΜΨ μυστική ψηφοφορία 
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1. Αίτηση για την άρση της ασυλίας της Marine Le Pen 

Έκθεση: Sajjad Karim (A8-0223/2017) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

2. Η υπόθεση του Αζέρου δημοσιογράφου Afgan Mukhtarli 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017, 

B8-0420/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0414/2017 

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

§ 8  αρχικό κείμενο  + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0414/2017  ECR  ↓  

B8-0415/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0416/2017  S&D  ↓  

B8-0417/2017  ALDE  ↓  

B8-0418/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0420/2017  PPE  ↓  

 

Διάφορα 

Η Heidi Hautala πρότεινε την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 8: 

"8. ζητεί την άμεση, πλήρη, διαφανή, αξιόπιστη και αδέκαστη διερεύνηση του θανάτου του 

Αζέρου μπλόγκερ και ακτιβιστή Mehman Galandarov στις 28 Απριλίου 2017, ενόσω 

εκρατείτο από τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν·" 
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3. Πακιστάν, και ιδίως η κατάσταση των προασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και η θανατική ποινή 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017, 
B8-0429/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0419/2017 

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

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 8 2 ECR ΗΨ + 222, 213, 178 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Η 

1 ECR ΗΨ + 224, 210, 182 

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0419/2017  ECR  ↓  

B8-0421/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0422/2017  S&D  ↓  

B8-0423/2017  ALDE  ↓  

B8-0427/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0429/2017  PPE  ↓  
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: αιτιολογικές σκέψεις ΙΑ, ΙΒ, §§ 8, 9, 21 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

GUE/NGL: 

§ 3 

1ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για την οπισθοδρόμηση του Πακιστάν στο θέμα του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, και ιδίως για την 

αύξηση των εκτελέσεων χωρίς δίκη και των κρουσμάτων εκφοβισμού και βίας κατά 

δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ΜΚΟ και επικριτών 

της κυβέρνησης· υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις της κυβέρνησης για τη διασφάλιση 

του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων" 

2ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Πακιστάν ενέκρινε Σχέδιο 

Δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το καλεί να σημειώσει σε αυτό απτή 

πρόοδο·" 

3ο μέρος "προειδοποιεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ θα ανησυχήσει σοβαρά εάν ακτιβιστές 

εξακολουθούν να πέφτουν θύματα τέτοιων πρακτικών και εάν δεν επιτευχθεί 

πρόοδος στο θέμα·" 
 

 

4. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδονησία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017, 
B8-0431/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0424/2017 

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

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0424/2017  ECR  ↓  

B8-0425/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0426/2017  S&D  ↓  

B8-0428/2017  ALDE  ↓  

B8-0430/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0431/2017  PPE  ↓  
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 13 

1ο μέρος "χαιρετίζει την αναστολή των εκτελέσεων των ατόμων που έχουν καταδικαστεί σε 

θάνατο για εμπορία ναρκωτικών εν αναμονή επανεξέτασης της υπόθεσής τους· 

παροτρύνει την κυβέρνηση της Ινδονησίας να συνεχίσει να μην πραγματοποιεί 

καμία εκτέλεση αυτού του είδους και να δικάσει εκ νέου τα άτομα αυτά σύμφωνα με 

τα διεθνή πρότυπα·" 

2ο μέρος "ζητεί την άμεση επαναφορά του μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής με 

σκοπό την κατάργησή της" 
 

 

5. Εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 

Έκθεση: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 2 ENF OK - 88, 521, 8 

Μετά την § 1 3 EFDD OK - 90, 460, 66 

Μετά την § 4 4 EFDD OK - 90, 450, 80 

Μετά την § 17 5 EFDD OK - 112, 479, 28 

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 22 6 EFDD OK - 129, 447, 45 

Μετά την § 48 7 EFDD OK - 125, 443, 46 

§ 50 1 Verts/ALE  -  

Μετά την § 57 8 EFDD OK - 111, 467, 42 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 477, 105, 35 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογίες 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ENF: τροπολογία 2 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: § 22 
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6. Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία 

Έκθεση: Nicola Danti (A8-0195/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

7 ENF OK - 61, 553, 1 

Μετά την § 37 1 επιτροπή 

EMPL 

 +  

Μετά την § 38 2 επιτροπή 

EMPL 

ΗΨ - 306, 308, 2 

3 επιτροπή 

EMPL 

ΗΨ + 320, 295, 3 

4 επιτροπή 

EMPL 

 -  

§ 56 5 επιτροπή 

ITRE 

 -  

Μετά την § 56 6 επιτροπή 

ITRE 

 -  

ψηφοφορία: επιτροπή IMCO 

ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) 

OK + 510, 60, 48 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογία 7 
 

 

7. Επιγραμμικές πλατφόρμες και η ψηφιακή ενιαία αγορά 

Έκθεση: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

1 ECR  -  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 30 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 33 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 36 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 37 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 39 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 58 § αρχικό ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1 +  

2 +  

§ 59 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 60 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 61 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 68 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 75 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη Η § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: επιτροπή ITRE, IMCO 

ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) 

OK + 393, 146, 74 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

βουλευτές αιτιολογική σκέψη H, §§ 30, 35, 36, 60, 67 
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

βουλευτές: 

§ 27 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 

νέους μηχανισμούς προστασίας, όπου χρειάζεται, για την επαρκή κάλυψη των 

εργαζομένων στις επιγραμμικές πλατφόρμες" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 29 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "επισημαίνει ότι το σημερινό 

ενωσιακό καθεστώς περιορισμένης ευθύνης των μεσαζόντων είναι ένα από τα 

ζητήματα που ορισμένοι φορείς θέτουν στην υπό εξέλιξη συζήτηση για τις 

επιγραμμικές πλατφόρμες·", "εκτιμά ως εκ τούτου πως το καθεστώς ευθύνης θα 

πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω, διότι είναι ένα βασικό στοιχείο της ψηφιακής 

οικονομίας της ΕΕ" και "υπενθυμίζοντας ότι οι πλατφόρμες δεν έχουν ουδέτερο 

ρόλο όπως αυτός ορίζεται στην οδηγία περί ηλεκτρονικού εμπορίου, και δεν 

μπορούν να απαιτούν απαλλαγή από την ευθύνη" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι το σημερινό ενωσιακό καθεστώς περιορισμένης ευθύνης των 

μεσαζόντων είναι ένα από τα ζητήματα που ορισμένοι φορείς θέτουν στην υπό 

εξέλιξη συζήτηση για τις επιγραμμικές πλατφόρμες" 

3ο μέρος "εκτιμά ως εκ τούτου πως το καθεστώς ευθύνης θα πρέπει να διευκρινιστεί 

περαιτέρω, διότι είναι ένα βασικό στοιχείο της ψηφιακής οικονομίας της ΕΕ" 

4ο μέρος: "υπενθυμίζοντας ότι οι πλατφόρμες δεν έχουν ουδέτερο ρόλο όπως αυτός ορίζεται 

στην οδηγία περί ηλεκτρονικού εμπορίου, και δεν μπορούν να απαιτούν απαλλαγή 

από την ευθύνη" 

 
§ 33 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "χαιρετίζει τις τρέχουσες εργασίες 

σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, και την πρόθεση 

της Επιτροπής να προτείνει μέτρα για τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, με σκοπό 

την προστασία των ανηλίκων, και για την απόσυρση περιεχομένου που σχετίζεται 

με τη ρητορική μίσους" και "διαπιστώνει την απουσία μνείας για το περιεχόμενο 

που αφορά την υποκίνηση σε τρομοκρατικές πράξεις" 

2ο μέρος "χαιρετίζει τις τρέχουσες εργασίες σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων, και την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μέτρα για 

τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, με σκοπό την προστασία των ανηλίκων, και για 

την απόσυρση περιεχομένου που σχετίζεται με τη ρητορική μίσους" 

3ο μέρος "διαπιστώνει την απουσία μνείας για το περιεχόμενο που αφορά την υποκίνηση σε 

τρομοκρατικές πράξεις" 

 
§ 36 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και να επαληθεύσει την δυνατότητα  

νομοθετικής παρέμβασης" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 37 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "από κανονιστικά μέτρα που θα 

συμπληρώνονται" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 38 
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1ο μέρος "χαιρετίζει τον Κώδικα Δεοντολογίας για την αντιμετώπιση της παράνομης 

ρητορικής μίσους στον κλάδο, που εγκρίθηκε το 2016 και έλαβε την υποστήριξη της 

Επιτροπής" 

2ο μέρος "και ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει κατάλληλα και λογικά μέσα για να 

εντοπίζουν οι επιγραμμικές πλατφόρμες και να αφαιρούν παράνομα εμπορεύματα 

και περιεχόμενα" 

 
§ 39 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όσον αφορά την κυριότητα των 

δεδομένων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 58 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αξιολογήσει την ανάγκη για κριτήρια 

και τιμές κατωφλίου στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να επιβληθεί 

περαιτέρω εποπτεία της αγοράς για τις επιγραμμικές πλατφόρμες και να" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 59 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τονίζει ότι τα δικαιώματα των 

συγγραφέων και δημιουργών πρέπει να προστατεύονται και στην ψηφιακή εποχή 

και υπενθυμίζει τη σημασία της βιομηχανίας της δημιουργίας για την απασχόληση 

και την οικονομία στην ΕΕ", "συμπεριλαμβανομένων των μεσαζόντων σαν τους 

παρόχους υπηρεσιών" και "ενεργών" και "για την ιχνηλάτηση παραποιημένων 

εμπορευμάτων" 

2ο μέρος "τονίζει ότι τα δικαιώματα των συγγραφέων και δημιουργών πρέπει να 

προστατεύονται και στην ψηφιακή εποχή και υπενθυμίζει τη σημασία της 

βιομηχανίας της δημιουργίας για την απασχόληση και την οικονομία στην ΕΕ" 

3ο μέρος "συμπεριλαμβανομένων των μεσαζόντων σαν τους παρόχους υπηρεσιών" 

4ο μέρος: "ενεργών" 

5ο μέρος: "για την ιχνηλάτηση παραποιημένων εμπορευμάτων" 

 
§ 61 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά 

και για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, οι οποίοι πρέπει να είναι 

ενημερωμένοι σχετικά με το γεγονός του παράνομου εμπορίου παραποιημένων 

προϊόντων" και "ότι μια αναθεώρηση" 

2ο μέρος "όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για την υγεία και την ασφάλεια των 

καταναλωτών, οι οποίοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι σχετικά με το γεγονός του 

παράνομου εμπορίου παραποιημένων προϊόντων" 

3ο μέρος "ότι μια αναθεώρηση" 

 
§ 68 

1ο μέρος "επικροτεί τις ενέργειες της Επιτροπής για την καλύτερη εφαρμογή του δικαίου του 

ανταγωνισμού στο ψηφιακό πεδίο και τονίζει την ανάγκη του να λαμβάνονται 

έγκαιρα αποφάσεις για υποθέσεις ανταγωνισμού, βάσει των ταχέων εξελίξεων στον 

ψηφιακό τομέα" 

2ο μέρος "διαπιστώνει εντούτοις ότι από κάποιες απόψεις το ευρωπαϊκό δίκαιο του 

ανταγωνισμού πρέπει να προσαρμοστεί στα ψηφιακά πράγματα, ώστε να 

ανταποκρίνεται στους σκοπούς του" 

 
§ 75 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να" και 

"μέσα σε αυτήν τη νέα, παγκόσμια" και "οικονομία" 
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2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

8. Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, 
B8-0412/2017, B8-0413/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0407/2017 

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

§ 11 1 GUE/NGL OK - 191, 258, 154 

Μετά την § 11 5 Verts/ALE OK - 194, 231, 171 

6 Verts/ALE OK - 163, 258, 181 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Α 

2 Verts/ALE OK - 162, 238, 202 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Θ 

3 Verts/ALE OK - 160, 253, 192 

4 Verts/ALE OK - 171, 239, 189 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0407/2017  ECR  ↓  

B8-0408/2017  EFDD  ↓  

B8-0409/2017  ALDE  ↓  

B8-0410/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0411/2017  S&D  ↓  

B8-0412/2017  PPE  ↓  

B8-0413/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογίες 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: τροπολογία 1 
 

Διάφορα: 

O Branislav Škripek (Ομάδα ECR) συνυπέγραψε την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0407/2017. 
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9. Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 

ευρωπαϊκών ιδρυμάτων 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0405/2017, B8-0406/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0405/2017 

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

§ 2 3 GUE/NGL  -  

6 EFDD OK - 38, 470, 68 

Μετά την § 2 7 EFDD OK - 120, 432, 16 

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Β 

1 GUE/NGL  +  

2 GUE/NGL  -  

4 EFDD OK - 104, 450, 23 

5 EFDD OK - 136, 424, 13 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 409, 134, 25 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0406/2017 (EFDD) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογίες 4, 5, 6, 7, τελική ψηφοφορία B8-0405/2017 

 τελική ψηφοφορία B8-0406/2017 

 


