
P8_PV(2018)01-18(VOT)_EL.docx 1 PE 616.992 

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. Νιγηρία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, 
B8-0053/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0045/2018  

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

Μετά την § 11 3 GUE/NGL  -  

Μετά την § 15 2 Verts/ALE OK - 146, 409, 37 

4 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη KB 

1 Verts/ALE OK - 146, 430, 35 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0045/2018  PPE  ↓  

B8-0049/2018  ECR  ↓  

B8-0050/2018  S&D  ↓  

B8-0051/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0052/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0053/2018  ALDE  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογίες 1, 2 
 

 

2. Οι υποθέσεις των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Wu Gan, Xie Yang, 

Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk και του θιβετιανού μοναχού Choekyi 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0043/2018  

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

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0043/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0044/2018  ECR  ↓  

B8-0046/2018  S&D  ↓  

B8-0047/2018  ALDE  ↓  

B8-0048/2018  PPE  ↓  

 

 

 

3. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, 
B8-0059/2018, B8-0060/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0054/2018 

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

Μετά την § 12 1 GUE/NGL ΗΨ + 318, 293, 9 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων 

B8-0054/2018  ECR  ↓  

B8-0055/2018  S&D  ↓  

B8-0056/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0057/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2018  ALDE  ↓  

B8-0059/2018  EFDD  ↓  

B8-0060/2018  PPE  ↓  
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4. Συνθήκη του Μαρακές: διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή 

ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα *** 

Σύσταση: Max Andersson (A8-0400/2017) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 594, 8, 25 

 

 

 

5. Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές 

και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών * 

Έκθεση: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 562, 16, 43 

 

 

6. Υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη 

Έκθεση: Romana Tomc (A8-0406/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 387, 222, 16 

2/ΟΚ - 290, 325, 9 

3/ΟΚ + 340, 272, 8 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 586, 32, 15 

§ 9 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 485, 109, 36 

§ 15 § αρχικό 

κείμενο 

OK - 297, 305, 25 

§ 16 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 338, 285, 6 

3 +  

§ 21 1 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

OK - 269, 350, 13 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 349, 210, 75 

§ 26 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 573, 33, 26 

2 +  

§ 44 § αρχικό 

κείμενο 

OK + 432, 165, 36 

§ 48 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

Αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1 +  

2/ΗΨ - 292, 329, 0 

Αιτιολογική σκέψη Β § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΗΨ + 330, 231, 55 

2 -  

3 -  

4 -  

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 512, 50, 63 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: §§ 7, 12 

S&D: τροπολογία 1, §§ 1, 15, 24, 44 

ENF: §§ 1, 26 (1ο μέρος) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 1, 15, 24, αιτιολογική σκέψη Β 

ALDE: § 44 

S&D: αιτιολογική σκέψη ΙΒ 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

αιτιολογική σκέψη A 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και τα επακόλουθα μέτρα λιτότητας" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

GUE/NGL: 

§ 3 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη 

μέλη υστερούν όσον αφορά την εφαρμογή των αναγκαίων διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων·" και "της διαφυγής εγκεφάλων υψηλού μορφωτικού επιπέδου" 

2ο μέρος "αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη υστερούν όσον αφορά την εφαρμογή των 

αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·" 

3ο μέρος "της διαφυγής εγκεφάλων υψηλού μορφωτικού επιπέδου" 
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αιτιολογική σκέψη Δ 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και να νιώσουν απομονωμένοι, ενώ 

μπορούν επίσης να προκαλέσουν «τραυματικές επιπτώσεις»," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 

ALDE: 

§ 9 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "παγκόσμιας οικονομικής", "στη 

ολοένα και μεγαλύτερη επικράτηση" και "επισφαλών μορφών" 

2ο μέρος "παγκόσμιας οικονομικής" 

3ο μέρος "στη ολοένα και μεγαλύτερη επικράτηση" και "επισφαλών μορφών" 

 
§ 48 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ποιότητας" και "επισφαλείς, 

ανεπαρκώς αμειβόμενες και προσωρινές" 

2ο μέρος "ποιότητας" 

3ο μέρος "επισφαλείς, ανεπαρκώς αμειβόμενες και προσωρινές" 

 
αιτιολογική σκέψη Β 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "κατά της κρίσης", "στις χώρες που 

έχουν πληγεί από την κρίση" και "ήδη" 

2ο μέρος "κατά της κρίσης" 

3ο μέρος "στις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση" 

4ο μέρος "ήδη" 

 

ENF: 

§ 26 

1ο μέρος "τονίζει ότι για να διαπιστωθεί εάν οι πόροι του προϋπολογισμού της ΠΑΝ 

δαπανώνται ορθά και εάν επιτυγχάνεται ο απώτερος στόχος της ΠΑΝ περί ένταξης 

των νέων ανέργων σε βιώσιμη απασχόληση, οι εργασίες πρέπει να 

παρακολουθούνται στενά και με διαφάνεια με βάση αξιόπιστα και συγκρίσιμα 

δεδομένα και τα κράτη μέλη που δεν έχουν επιτύχει πρόοδο πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με περισσότερο φιλόδοξο τρόπο·" 

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων 

και την ποιότητα των δεδομένων επειγόντως και να διασφαλίσουν την έγκαιρη και 

συχνότερη συλλογή και διάθεση αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με 

την τρέχουσα εφαρμογή της ΠΑΝ απ’ ό,τι προβλέπεται βάσει της υποχρέωσης 

υποβολής ετήσιων εκθέσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του 

κανονισμού ΕΚΤ· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές 

της σχετικά με τη συλλογή δεδομένων σύμφωνα με τις συστάσεις του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διόγκωσης των 

αποτελεσμάτων·" 

 

ALDE, ENF: 

§ 1 

1ο μέρος "θεωρεί ότι το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία πρέπει να αποτελέσει ένα 

πρώτο βήμα προς μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα" εκτός από τις λέξεις 

"προς μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα" 

2ο μέρος "προς μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα" 

3ο μέρος "υπενθυμίζει ότι οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στη διαδικασία 

παροχής προσιτών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, θέσεων εργασίας 

πρώτης βαθμίδας και ποιοτικής πρακτικής άσκησης στους νέους·" 

 

GUE/NGL, S&D: 



P8_PV(2018)01-18(VOT)_EL.docx 8 PE 616.992 

§ 16 

1ο μέρος "θεωρεί ότι οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία και η ΠΑΝ δεν μπορούν να 

υποκαταστήσουν τη χρήση μακροοικονομικών μέσων και άλλων πολιτικών για την 

προώθηση της απασχόλησης των νέων· τονίζει ότι κατά την αξιολόγηση της 

εφαρμογής και των επιπτώσεων των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, είναι σημαντικό να 

λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 

συνθήκες των κρατών μελών·" 

2ο μέρος "θεωρεί αναγκαίο να καταρτισθεί ένα πρόγραμμα μακροπρόθεσμης διαρθρωτικής 

μεταρρύθμισης για τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία, εάν πρόκειται να παραταθεί η 

διάρκειά τους·" 

3ο μέρος "επισημαίνει ότι υπάρχει σαφώς ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των 

διαφόρων κρατών·" 
 

 

7. Εφαρμογή της οδηγίας των επαγγελματικών προσόντων και η ανάγκη 

μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών 

Έκθεση: Nicola Danti (A8-0401/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 14 1 ALDE  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 490, 54, 38 

 


