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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. Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 

 Έκθεση: Jens Geier (A8-0372/2017) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 515, 91, 34 

 

 

2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017: Μείωση των πιστώσεων 

πληρωμών και των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε συνάρτηση με τις 

επικαιροποιημένες προβλέψεις των δαπανών, και επικαιροποίηση των εσόδων 

(ίδιοι πόροι και πρόστιμα) 

 Έκθεση: Jens Geier (A8-0379/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 1 ENF ΟΚ - 89, 549, 4 

§ 3 2Δ ENF  -  

§ 5 3 ENF ΟΚ - 139, 503, 2 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 581, 48, 14 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογίες 1, 3 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR: 

§ 5 

1ο μέρος "αποδοκιμάζει και πάλι το γεγονός ότι τα ποσά που ανακτώνται από την ελλιπή 

εκτέλεση ενωσιακών προγραμμάτων και από πρόστιμα στο πλαίσιο της πολιτικής 

ανταγωνισμού της Ένωσης προορίζονται για τη μείωση των συνεισφορών ΑΕΕ των 

κρατών μελών αντί να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση προτεραιοτήτων 

της Ένωσης·" 
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2ο μέρος "τονίζει ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017 επιστρέφει στους 

εθνικούς προϋπολογισμούς συνεισφορές ΑΕΕ ύψους 9 829 600 000 EUR, επιπλέον 

της επιστροφής 6 405 000 000 EUR που έχει ήδη εγκριθεί στον διορθωτικό 

προϋπολογισμό 2/2017· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η διαφωνία μεταξύ 

των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής όσον αφορά τις 

δαπάνες του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2018, μετά την ανάγνωση του 

Κοινοβουλίου και κατά την έναρξη της περιόδου συνδιαλλαγής, ανερχόταν μόλις σε 

3 619 800 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 2 182 400 000 EUR 

σε πιστώσεις πληρωμών·", εκτός από τη λέξη: "μόλις" 

3ο μέρος η λέξη "μόλις" 
 

 

 

 

 

 

3. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό για το 2018 

 Έκθεση: Inese Vaidere (A8-0371/2017) (απαιτείται πλειοψηφία των μελών που συνθέτουν το 
Κοινοβούλιο και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 608, 15, 20 

 

 

 

 

 

4. Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων 

δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων 

όσον αφορά τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της 

ασφάλειας 

 Έκθεση: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017) (απαιτείται πλειοψηφία των μελών που συνθέτουν το 
Κοινοβούλιο και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 535, 79, 31 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ECR: § 5 
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5. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: 

αίτηση EGF/2017/003 GR/Attica retail 

 Έκθεση: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017) (απαιτείται πλειοψηφία των μελών που συνθέτουν το 

Κοινοβούλιο και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 565, 71, 11 

 

 

6. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: 

αίτηση EGF/2017/005 FI/Retail 

 Έκθεση: Răzvan Popa (A8-0366/2017) (απαιτείται πλειοψηφία των μελών που συνθέτουν το 

Κοινοβούλια και 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 555, 77, 12 

 

 

7. Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2018 

 Έκθεση: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0359/2017) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κοινό σχέδιο ΟΚ + 295, 154, 197 

 

 

 

8. Αίτηση άρσης της ασυλίας της Ana Gomes 

 Έκθεση: Laura Ferrara (A8-0363/2017) 
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία  +  

 

 

9. Αλλαγές σχετικά με τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή, καθώς και τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση» και τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» ***I 

 Έκθεση: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 561, 46, 38 

 

 

 

 

 

 

10. Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Αιγύπτου: συμμετοχή 

της Αιγύπτου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας 

στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) *** 

Σύσταση: Σοφία Σακοράφα (A8-0353/2017) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 596, 33, 18 

 

 

 

 

 

 

11. Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Αλγερίας: συμμετοχή 

της Αλγερίας στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας 

στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) *** 

Σύσταση: Σοφία Σακοράφα (A8-0354/2017) 
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 596, 30, 19 

 

 

 

 

 

 

12. Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Ιορδανίας: συμμετοχή 

της Ιορδανίας στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας 

στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) *** 

Σύσταση: Σοφία Σακοράφα (A8-0355/2017) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 596, 29, 22 

 

 

 

13. Προσχώρηση της Χιλής, της Ισλανδίας και των Μπαχαμών στη σύμβαση της 

Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * 

 Έκθεση: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 615, 2, 30 

 

 

14. Προσχώρηση του Παναμά, της Ουρουγουάης, της Κολομβίας και του Ελ 

Σαλβαδόρ στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς 

απαγωγής παιδιών * 

 Έκθεση: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 611, 2, 28 
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15. Προσχώρηση του Αγίου Μαρίνου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά 

θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * 

 Έκθεση: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 615, 2, 27 

 

 

16. Προσχώρηση της Γεωργίας και της Νότιας Αφρικής στη σύμβαση της Χάγης του 

1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * 

 Έκθεση: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017) 

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 613, 3, 28 

 

 

17. Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του 

ΔΠΧΑ 9 ***I 

 Έκθεση: Peter Simon (A8-0255/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 2 επιτροπή ΟΚ + 495, 141, 10 

 

 

 

18. Θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη ***I 

 Έκθεση: Arnaud Danjean (A8-0261/2017) 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής 

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής 

3 = 

6 = 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 5 επιτροπή ΟΚ + 473, 163, 7 

Κοινή δήλωση του 

Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της 

Επιτροπής 

4 επιτροπή ΗΨ + 484, 142, 8 

 

 

 

19. Κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία 

***I 

 Έκθεση: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 2 επιτροπή ΟΚ + 523, 113, 8 

 

 

 

 

 

20. Υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθεμένης αξίας για παροχές 

υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως * 

 Έκθεση: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-8                        

10-12                 

14-21 

επιτροπή  +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 2 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 58 – 

παράγραφος 2 – 

στοιχείο γ 

22 Verts/ALE  -  

9 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 422, 208, 7 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – 

σημείο 6 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 59 γ – 

παράγραφος 1 – 

στοιχείο γ 

23 Verts/ALE  -  

13 επιτροπή χ.ψ./ΗΨ + 415, 208, 9 

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 540, 30, 68 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

S&D: τροπολογίες 9, 13 
 

 

 

 

 

 

21. Διοικητική συνεργασία και καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου 

προστιθέμενης αξίας * 

 Έκθεση: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-10 επιτροπή  +  

Άρθρο 1, § 1, μετά το 

σημείο 5 

11 Verts/ALE  -  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 576, 30, 32 

 

 

 

22. Κατάσταση στην Υεμένη 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, 
B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0649/2017 

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

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 588, 42, 9 

2/ΟΚ + 368, 221, 43 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 590, 26, 23 

2/ΟΚ + 511, 77, 33 

 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 539, 13, 81 

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0649/2017  ECR  ↓  

B8-0650/2017  ALDE  ↓  

B8-0651/2017  EFDD  ↓  

B8-0652/2017  S&D  ↓  

B8-0653/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0654/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0655/2017  PPE  ↓  

B8-0656/2017  ENF  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: αιτιολογική σκέψη ΙΓ, § 15, τελική ψηφοφορία 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ECR: 

§ 15 

1ο μέρος "καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει αποτελεσματικά τη συμμόρφωση προς το 

διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως προβλέπεται στις σχετικές κατευθυντήριες 

γραμμές της ΕΕ· επαναλαμβάνει, ειδικότερα, την ανάγκη να εφαρμόζονται αυστηρά 

από όλα τα κράτη μέλη οι διατάξεις της κοινής θέσης του Συμβουλίου 

2008/944/ΚΕΠΠΑ·l" 



P8_PV(2017)11-30(VOT)_EL.docx 11 PE 614.779 

2ο μέρος "υπενθυμίζει, εν προκειμένω, το ψήφισμά του για την ανθρωπιστική κατάσταση 

στην Υεμένη, το οποίο καλεί την ΑΠ/ΥΕ να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να 

επιβληθεί εμπάργκο όπλων της ΕΕ εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, λαμβανομένων 

υπόψη των σοβαρών καταγγελιών για παραβιάσεις, από τη Σαουδική Αραβία, του 

διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Υεμένη και του γεγονότος ότι, κατά συνέπεια, 

η συνέχιση της χορήγησης αδειών για πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία θα 

οδηγούσε σε παραβίαση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου·" 

 
αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει διεθνές εμπάργκο όπλων κατά των δυνάμεων των 

Χούθι/Saleh που έχουν ιρανική υποστήριξη·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την 18η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τις 

εξαγωγές όπλων, κράτη μέλη της ΕΕ συνέχισαν να εγκρίνουν μεταφορές όπλων 

προς τη Σαουδική Αραβία από την κλιμάκωση της σύγκρουσης, κατά παραβίαση της 

κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι στο ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 

ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη, το Κοινοβούλιο κάλεσε την ΑΠ/ΥΕ να 

δρομολογήσει πρωτοβουλία για την επιβολή εμπάργκο όπλων της ΕΕ κατά της 

Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την κοινή θέση του Συμβουλίου 

2008/944/ΚΕΠΠΑ της 8ης Δεκεμβρίου 2008·" 

 
 

 

23. Εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 

 Έκθεση: Helga Stevens (A8-0339/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος 

αντικατάστασης 

5 ENF ΟΚ - 31, 562, 33 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 345, 247, 7 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 41 1 ECR  +  

§ 75 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 83 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 128 2 GUE/NGL ΗΨ + 317, 275, 21 

Μετά την § 128 3 GUE/NGL ΗΨ + 298, 296, 15 

§ 132 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 134 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 140 4 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα της επιτροπής EMPL ΟΚ + 529, 28, 45 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογία 5 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 31, 134 

ALDE: §§ 75, 83 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

§ 3 
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1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "υποχρεωτικές" 

2ο μέρος η λέξη αυτή 

 
§ 132 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, και για 

τα άτομα ΛΟΑΔΜ με αναπηρία που εκτίθενται σε πολλαπλές διακρίσεις," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ALDE: 

§ 5 

1ο μέρος "ελπίζει ότι τα νομοθετικά όργανα της ΕΕ θα εγκρίνουν, χωρίς καθυστέρηση, την 

ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα·" 

2ο μέρος "συνιστά, για να τεθεί η UNCRPD σε πλήρη εφαρμογή, το τελικό κείμενο να 

ενισχύει την προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών για άτομα με 

αναπηρία και για ανθρώπους με λειτουργικούς περιορισμούς· τονίζει ότι χρειάζονται 

ολοκληρωμένοι ευρωπαϊκοί κανόνες σχετικά με την προσβασιμότητα των δημόσιων 

χώρων και του δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και σχετικά με την πρόσβαση σε 

όλα τα μέσα μεταφορών·" 

 
§7 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και θα περιλαμβάνουν χωριστό 

προϋπολογισμό για την προσβασιμότητα" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 20 

1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για τα εμπόδια που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή τα 

οποία αντιμετωπίζουν σε ολόκληρη την Ευρώπη τα άτομα που τελούν υπό 

επιτροπεία και τα άτομα που ζουν σε ιδρύματα και καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει ότι τα άτομα που στερούνται της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας θα 

μπορούν να ασκούν όλα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις συνθήκες και τη 

νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη 

συμμετοχή επιταχύνοντας τη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης" 

2ο μέρος "και την αντικατάσταση της υποκατάστατης λήψης αποφάσεων από την 

υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων" 

 


