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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 του Steeve Briois 

Έκθεση: Evelyn Regner (A8-0011/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση 

απόφασης 

 +  

 

 

2. Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας EE-Βραζιλίας *** 

Σύσταση: Angelo Ciocca (A8-0004/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 504, 35, 95 

 

 

 

3. Σύσταση ειδικής επιτροπής για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης των 

φυτοφαρμάκων 

Πρόταση απόφασης: B8-0077/2018 (απαιτείται η πλειοψηφία επί του συνόλου των βουλευτών του ΕΚ 
και  2/3 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόφασης B8-0077/2018 (Διάσκεψη των Προέδρων) 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(ολόκληρο το κείμενο) 

 +  

 

 

 

4. Γεωγραφικός αποκλεισμός και άλλες μορφές διακριτικής μεταχείρισης με βάση 

την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών ***I 

Έκθεση: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017) 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής 

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής 

67= 

68= 

EFDD 

ENF 

 -  

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 70 επιτροπή ΟΚ + 557, 89, 33 

Δήλωση της 

Επιτροπής 

69 επιτροπή  +  

 

 

 

5. Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών ***I 

Έκθεση: Julie Girling (A8-0003/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 166 επιτροπή ΟΚ + 535, 104, 39 

Δηλώσεις της 

Επιτροπής 

167 επιτροπή  +  

 

 

 

6. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016  

Έκθεση: Jonás Fernández (A8-0383/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 2 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 474, 161, 47 

§ 7 13 ENF ΟΚ - 68, 581, 30 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 10 7 EFDD ΟΚ - 143, 513, 24 

§ 11 1 GUE/NGL  -  

8 EFDD ΟΚ - 102, 559, 20 

§ 14 14 ENF ΟΚ - 90, 566, 23 

§ 18 9 EFDD ΟΚ - 145, 514, 25 

15 ENF ΟΚ - 93, 520, 65 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 524, 153, 5 

2/ΟΚ + 527, 145, 9 

§ 19 2 GUE/NGL  -  

§ 21 10 EFDD ΟΚ - 141, 510, 33 

§ 22 16 ENF ΟΚ - 90, 576, 10 

§ 26 § αρχικό 

κείμενο  

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 628, 15, 40 

2/ΗΨ + 595, 61, 22 

3 +  

§ 27 3 GUE/NGL ΟΚ - 157, 500, 22 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 576, 56, 44 

3 +  

Μετά την § 27 11 EFDD ΟΚ - 208, 465, 12 

Μετά την § 29, νέος 

υπότιτλος 

19 S&D  +  

§ 31 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 549, 127, 7 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 565, 70, 42 

3 +  

§ 35 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΟΚ + 595, 51, 35 

3 +  

§ 38 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 549, 125, 10 

2/ΟΚ + 543, 121, 16 

§ 40 17 ENF ΟΚ - 101, 519, 63 

§ αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 480, 142, 60 

§ 44 12 PPE ΟΚ + 432, 162, 89 

4 GUE/NGL  -  

18 S&D  +  

§ 45 5 GUE/NGL  -  

Μετά την § 46 6 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο) ΟΚ + 479, 126, 78 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογία 12 

GUE/NGL: τροπολογία 3 

ENF: §§ 2, 31, τροπολογίες 13, 14, 15, 16, 17 

EFDD: τροπολογίες 7, 8, 9, 10, 11, §§ 18, 26 (πρώτο μέρος), 27 (δεύτερο μέρος), 32 

(δεύτερο μέρος), 35 (δεύτερο μέρος), 38,  40 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ENF: § 32 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 
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EFDD: 

§ 18 

1ο μέρος "θεωρεί ότι, όπως επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, η νομισματική πολιτική 

δεν επαρκεί για τη διατήρηση της οικονομικής ανάκαμψης, ούτε μπορεί να συμβάλει 

στην επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων της ευρωπαϊκής οικονομίας, αν δεν 

συμπληρώνεται από προσεκτικά σχεδιασμένες, κοινωνικά ισόρροπες και δίκαιες 

πολιτικές για τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο κρατών μελών, σε συνδυασμό με υγιείς 

δημοσιονομικές πολιτικές στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης·" 

2ο μέρος " συμφωνεί, επιπλέον, με την ΕΚΤ ότι είναι αναγκαία η εμβάθυνση της θεσμικής 

αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ προκειμένου να στηριχθούν οι ανωτέρω μεταρρυθμίσεις 

και να καταστεί η ζώνη του ευρώ πιο ανθεκτική σε μακροοικονομικούς 

κραδασμούς·" 

 
§ 26 

1ο μέρος "σημειώνει ότι μια παρατεταμένη περίοδος με σχεδόν επίπεδη καμπύλη απόδοσης 

του επιτοκίου θα μπορούσε να επηρεάσει τη σταθερότητα και την κερδοφορία του 

τραπεζικού συστήματος·" 

2ο μέρος "συμφωνεί, ωστόσο, με την εκτίμηση της ΕΚΤ ότι η κερδοφορία μιας τράπεζας 

εξαρτάται σε τελική ανάλυση από το επιχειρηματικό της μοντέλο, καθώς και από τη 

δομή της και τον ισολογισμό της, ανεξάρτητα από τα χαμηλά επιτόκια·" 

3ο μέρος "σημειώνει, επίσης, ότι ο τραπεζικός τομέας της ΕΕ χαρακτηρίζεται από 

πολυμορφία, μεταξύ άλλων λόγω των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, πράγμα που με τη 

σειρά του συμβάλλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος· " 

 
§ 27 

1ο μέρος " αναγνωρίζει ότι, ενώ η τρέχουσα πολιτική χαμηλών επιτοκίων έχει έναν 

προσωρινά θετικό αντίκτυπο στο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων," 

2ο μέρος "οι υψηλοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με διαρθρωμένο τρόπο·" 

3ο μέρος "σημειώνει τις προσπάθειες της ΕΚΤ και του ΕΕΜ να εποπτεύουν και να στηρίζουν 

τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ με στόχο να μειωθεί η έκθεσή τους σε μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια, και ιδίως τις οδηγίες που απηύθυνε η ΕΚΤ στις τράπεζες 

σχετικά με την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τον Μάρτιο του 

2017, και τις ενέργειές της σε σχέση με μεμονωμένες τράπεζες, καθώς και το σχέδιο 

δράσης που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ECOFIN στις 11 Ιουλίου 2017, με την 

επιφύλαξη των εξουσιών του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη νομοθεσία επιπέδου 1· 

επισημαίνει ότι για την ομαλή εφαρμογή του σχεδίου δράσης του Συμβουλίου 

απαιτούνται κοινές προσπάθειες από τις τράπεζες, τις εποπτικές αρχές, τις 

ρυθμιστικές αρχές και τις εθνικές αρχές· ζητεί να πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις 

ακραίων καταστάσεων που να χαρακτηρίζονται από ευρεία κάλυψη, μεθοδολογική 

καταλληλότητα και αξιοπιστία· συνιστά να παρακολουθούνται προσεκτικά οι 

εξελίξεις στις αγορές ακινήτων· θεωρεί ότι οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα θα πρέπει 

να σέβονται πλήρως τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·" 

 
§ 32 

1ο μέρος "σημειώνει τη θετική γνώμη της ΕΚΤ όσον αφορά τη θέσπιση Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ) ως τρίτου πυλώνα της Τραπεζικής 

Ένωσης·" 
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2ο μέρος "επισημαίνει τον καίριο ρόλο της ασφάλισης καταθέσεων για την ανάπτυξη 

εμπιστοσύνης και για τη διασφάλιση της ισότητας όσον αφορά την ασφάλεια των 

καταθέσεων εντός της Τραπεζικής Ένωσης· τονίζει ότι το ΕΣΑΚ θα μπορούσε 

περαιτέρω να συμβάλει στην ενίσχυση και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας·" 

3ο μέρος "αναγνωρίζει ότι ο επιμερισμός του κινδύνου θα πρέπει να συμβαδίζει με τη μείωση 

του κινδύνου·" 

 
§ 35 

1ο μέρος "συμφωνεί με την ΕΚΤ σχετικά με τη σημασία του υλικού χρήματος ως νόμιμου 

χρήματος, δεδομένου ότι το ευρώ είναι το μοναδικό νόμιμο νόμισμα εντός της 

ζώνης του ευρώ, και υπενθυμίζει σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ ότι η 

αποδοχή των κερμάτων και των χαρτονομισμάτων ευρώ θα πρέπει να αποτελεί τον 

κανόνα στις λιανικές συναλλαγές, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των εν λόγω 

κρατών μελών " 

2ο μέρος "να καθιερώνουν ανώτατα όρια για τις πληρωμές σε μετρητά με στόχο" 

3ο μέρος "την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της 

φοροδιαφυγής και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου 

εγκλήματος· προτείνει να εκδώσει το Ευρωσύστημα αναμνηστικά χαρτονομίσματα 

Καρλομάγνου, που να αποτελούν επίσης νόμιμο χρήμα·" 

 
§ 38 

1ο μέρος "ζητεί από την ΕΚΤ να συνεχίσει να παρέχει την αναγκαία υποστήριξη στην 

Ελλάδα, καθώς και σε κάθε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 

ολοκλήρωσης του προγράμματος χρηματοδοτικής συνδρομής·" 

2ο μέρος "θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτής της υποστήριξης η ΕΚΤ θα μπορούσε να περιλάβει, 

με την επιφύλαξη της ανεξαρτησίας της, ελληνικά κρατικά ομόλογα στο PSPP, 

βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας που εφαρμόζονται για όλα τα κράτη μέλη, και 

να επεκτείνει το πρόγραμμα CBPP3 σε όλα τα ελληνικά νομικά πρόσωπα δημοσίου 

και ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας·" 
 

 

7. Επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας 

Έκθεση: Jerzy Buzek (A8-0005/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(ολόκληρο το κείμενο) 

ΟΚ + 559, 63, 43 

 


