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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. Κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στο Μαλάουι και σε άλλες αφρικανικές χώρες 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, 
B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0543/2017  

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

Μετά την § 3 3 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Η 

1 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη ΙΖ 

2 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0543/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0544/2017  ALDE  ↓  

B8-0546/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0547/2017  PPE  ↓  

B8-0551/2017  S&D  ↓  

B8-0553/2017  ECR  ↓  

B8-0554/2017  EFDD  ↓  

B8-0562/2017  ENF  ↓  
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2. Οι υποθέσεις των ηγετών των Τατάρων της Κριμαίας Akhtem Chiygoz και Ilmi 

Umerov καθώς και του δημοσιογράφου Mykola Semena 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0545/2017  

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

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0545/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0548/2017  ALDE  ↓  

B8-0552/2017  S&D  ↓  

B8-0557/2017  PPE  ↓  

B8-0559/2017  ECR  ↓  

 

Διάφορα 

H Elisabetta Gardini απέσυρε την υπογραφή της από την πρόταση ψηφίσματος B8-0557/2017. 
 

 

3. Κατάσταση στις Μαλδίβες 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, 
B8-0560/2017, B8-0561/2017 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0549/2017  

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

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 8 1 GUE/NGL  -  

§ 14 § αρχικό ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1 +  

2 +  

§ 15 
 

αρχικό 

κείμενο 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

Αιτιολογική σκέψη Γ 
 

αρχικό 

κείμενο 

 + τροποποιήθηκε 

προφορικά 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0549/2017  ALDE  ↓  

B8-0550/2017  ECR  ↓  

B8-0555/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0556/2017  EFDD  ↓  

B8-0558/2017  PPE  ↓  

B8-0560/2017  S&D  ↓  

B8-0561/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

ECR: 

§ 5 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ζητεί την καθολική κατάργηση της 

θανατικής ποινής" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

GUE/NGL 

§ 14 

1ο μέρος "καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για την 

προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών 

αρχών στις Μαλδίβες" 

2ο μέρος "μεταξύ άλλων και εξετάζοντας το ενδεχόμενο επιβολής προσωρινών προσωπικών 

στοχοθετημένων κυρώσεων κατά εκείνων που υπονομεύουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα" 
 

Διάφορα: 
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Ο Charles Tannock παρουσίασε προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 15, προτείνοντας τη 

διαγραφή της, καθώς και την ακόλουθη προφορική τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης Γ: 

"Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές και ατομικές ελευθερίες έχουν διαβρωθεί, οι ηγέτες της 

αντιπολίτευσης έχουν συλληφθεί αυθαίρετα, τα μέσα ενημέρωσης έχουν δεχθεί επιθέσεις, ο δε 

αυξανόμενος θρησκευτικός συντηρητισμός ευθύνεται για την υποχώρηση της θρησκευτικής 

ελευθερίας και της ανεξιθρησκείας όσο ο Πρόεδρος Abdulla Yameen, πρώην ηγέτης του 

Προοδευτικού Κόμματος Μαλδίβων και η κυβέρνησή του επιδιώκουν να αδράξουν σφιχτότερα 

την εξουσία·". 
 

 

4. Ενισχυμένη συνεργασία: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

Σύσταση: Barbara Matera (A8-0290/2017) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 456, 115, 60 

 

 

5. Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες κράτησης στις φυλακές 

Έκθεση: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

1 ENF OK - 81, 524, 32 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 -  

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 287, 259, 89 

ψηφοφορία: ψήφισμα της επιτροπής LIBE OK + 474, 109, 34 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογία 1 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

βουλευτές: § 12 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

βουλευτές: 

§ 7 
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1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δεδομένου ότι ο πληθυσμός των 

φυλακών τείνει να αυξάνεται με τον ρυθμό που αυξάνεται και η χωρητικότητα των 

φυλακών" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 


