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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. Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Λιβάνου: συμμετοχή 

του Λιβάνου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας 

στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) *** 

Σύσταση: Σοφία Σακοράφα (A8-0352/2017) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 628, 27, 22 

 

 

 

2. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Δημοκρατίας του Μαυρίκιου: αλιευτικές 

δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή *** 

Σύσταση: Norica Nicolai (A8-0053/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 618, 49, 15 

 

 

 

3. Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών 

προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα *** 

Σύσταση: Tiziana Beghin (A8-0126/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση OK + 652, 10, 22 

 

 

 

4. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών 

Έκθεση: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018) 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία OK + 542, 33, 109 

 

 

5. Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από 

τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοπονία εντός του πλαισίου για 

το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 ***Ι 

Έκθεση: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 66 επιτροπή OK + 574, 79, 32 

 

 

6. Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση 

των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού ***Ι 

Έκθεση: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 67 επιτροπή OK + 343, 172, 170 

 

 

7. Kαθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 

ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ***Ι 

Έκθεση: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 17 επιτροπή OK + 561, 89, 36 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Σχέδιο νομοθετικής πράξης 

Σύνολο του κειμένου 17ΑΤ επιτροπή  ↓  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-6           

9-16 

επιτροπή  ↓  

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 

1141/2014 

Άρθρο 3 – 

παράγραφος 1 – 

στοιχείο β – εδάφιο 1 

19 EFDD OK ↓  

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 

1141/2014 

Άρθρο 17 – 

παράγραφος 4 

23Δ EFDD OK ↓  

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 

1141/2014 

Άρθρο 19 – 

παράγραφος 1 – 

εδάφιο 1 – περίπτωση 

1 

20 EFDD OK ↓  

7 =  

17ΑΤ = 

επιτροπή OK ↓  

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 

1141/2014 

Άρθρο 19 – 

παράγραφος 1 – 

εδάφιο 1 – περίπτωση 

2 

21 EFDD OK ↓  

8 επιτροπή OK ↓  

17ΑΤ επιτροπή  ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – 

σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 

1141/2014 

Άρθρο 19 – 

παράγραφος 1 

§ αρχικό 

κείμενο 

OK ↓  

Άρθρο 2 § 1 22 EFDD OK ↓  

17ΑΤ επιτροπή  ↓  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη 1 

18 EFDD OK ↓  

Αιτιολογική σκέψη 4 24 EFDD OK ↓  

§ αρχικό 

κείμενο 

OK ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής OK ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογίες 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

GUE/NGL: τροπολογίες 7, 8, 23· αιτιολογική σκέψη 4· άρθρο 1 § 1 σημείο 4 
 

Διάφορα: 

Διορθωτικό στην τροπολογία 3: DE, EN, IT, MT, PT, SK, SL 
 

 

8. Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ***Ι 

Έκθεση: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής 

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής 

87 EFDD OK - 42, 604, 35 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 88 επιτροπή OK + 546, 35, 96 
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: τροπολογία 87 
 

 

9. Εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον 

Έκθεση: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 7 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 363, 299, 16 

§ 12 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 421, 255, 4 

§ 13 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την § 17 3 PPE  -  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 23 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 27 4 PPE ΗΨ - 294, 376, 9 

Μετά την § 32 5 PPE  -  

§ 38 2 ECR  -  

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 377, 303, 2 

Μετά την § 38 6 PPE  +  

§ 40 1 S&D  +  

§ 44 § αρχικό ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1 +  

2/ΗΨ + 367, 303, 15 

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 367, 316, 2 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 583, 35, 68 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 13, 20, 38 
 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

PPE: 

§ 7 

1ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο επιμέρους στόχος που αφορά την καλή 

ποιοτική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων έως το 2020 δεν θα επιτευχθεί" 

2ο μέρος "λόγω της πίεσης που προκαλείται από τη ρύπανση, από παρεμβάσεις στη 

μορφολογία των υδάτινων οδών και από υπερβολική άντληση λόγω μεγάλων 

εκτροπών για υδροηλεκτρικούς σκοπούς·" 

 
 

§ 12 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από: "καθώς και η εμμονή στην αρχή της 

προφύλαξης όταν δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 23 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όλους"  

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 44 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δημιουργώντας περιοχές 

απαλλαγμένες από παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και διασφαλίζοντας τη 

διατήρηση των οικολογικών ροών κατά μήκος των ποταμών·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 46 

1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν την υιοθέτηση λύσεων στις 

περιβαλλοντικές προκλήσεις, ιδίως όταν υπάρχουν τεχνικές λύσεις οι οποίες όμως 

δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως" 

2ο μέρος "όπως η μείωση της αμμωνίας στη γεωργία·" 
 

 

10. Ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ 
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Έκθεση: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 13 1 + των 76 

βουλευτών 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 355, 322, 1 

§ 22 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 23 3 + των 76 

βουλευτών 

 +  

§ 26 4 + των 76 

βουλευτών 

 +  

§27 2 + των 76 

βουλευτών 

ΗΨ - 318, 352, 6 

Μετά την § 32 5 + των 76 

βουλευτών 

ΗΨ - 301, 346, 30 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 523, 97, 56 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

+ των 76 

βουλευτών: 

§ 22 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

+ των 76 βουλευτών: 

τροπολογία 1 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υποχρεώσεις" και "μέσω 

δεσμευτικών μέτρων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 6 

1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένων 

ποσοστώσεων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

11. Ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού 

τομέα 
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Πρόταση ψηφίσματος: B8-0183/2018 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος  

B8-0183/2018 (επιτροπή FEMM) 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

 

12. Εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Μέσου 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης 

Έκθεση: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 523, 73, 78 

 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 32 

13. Βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών 

Έκθεση: Charles Goerens (A8-0129/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 340, 282, 46 

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 638, 16, 21 

2/ΟΚ + 362, 300, 11 

§ 29 § αρχικό ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1 +  

2 +  

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 328, 324, 16 

§ 36 1 + των 76 

βουλευτών 

ΗΨ + 416, 227, 29 

Αιτιολογική σκέψη 

ΚΕ 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 384, 253, 27 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ALDE: § 27 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

+ των 76 

βουλευτών: 

αιτιολογική σκέψη ΚΕ 

 

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα 

+ των 76 βουλευτών: 

§ 24 

1ο μέρος "ζητεί από τα κράτη μέλη και από άλλες σχετικές πιστώτριες χώρες να παράσχουν 

περισσότερη χρηματοδότηση για επενδύσεις στους ΣΒΑ και να διατηρήσουν τα 

πάγια δέσμευση να παρέχουν το 0,7 % του ΑΕΕ τους ως επίσημη αναπτυξιακή 

βοήθεια· τα καλεί να προτιμούν  την χρηματοδότηση υπό τη μορφή δωρεάς και όχι 

δανείων όταν προκύπτει από τις εκθέσεις αξιολόγησης ότι η επιδείνωση των 

δημοσίων οικονομικών υπονομεύει μακροπρόθεσμα την επίτευξη των ΣΒΑ·" 

2ο μέρος "επιπλέον, προτρέπει τα κράτη πιστωτές να θεσπίσουν νέες καινοτόμους και 

διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης για την επίτευξη των ΣΒΑ, όπως ο φόρος 

επί των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα και ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών, που μπορούν να συμβάλουν στη βιωσιμότητα του χρέους της κάθε 

χώρας, ιδίως σε περιόδους χρηματοπιστωτικής κρίσης·" 

 
§ 27 

1ο μέρος "επιδοκιμάζει και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την εφαρμογή των 

αρχών που είχε ορίσει η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την 

ανάπτυξη για μια υπεύθυνη πολιτική στον τομέα των πιστώσεων, αρχές οι οποίες 

τονίζουν ιδίως τη συνυπευθυνότητα των πιστωτών και των δανειοληπτών (αρχές της 

UNCTAD για τη σύναψη υπεύθυνων κρατικών δανειοδοτικών και δανειοληπτικών 

πράξεων) καθώς και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που είναι απαραίτητος στις 

δραστηριότητες δημόσιας χρηματοδότησης·" 
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2ο μέρος "πιστεύει ότι οι αρχές της UNCTAD για την προώθηση της υπεύθυνης 

δανειοδότησης και του δανεισμού πρέπει να μετατραπούν σε νομικά δεσμευτικά και 

εκτελεστά μέσα·" 

 
§ 29 

1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη να συμφωνηθούν διεθνείς δεσμευτικοί κανόνες για τα απεχθή 

και παράνομα χρέη· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η αναδιάρθρωση του χρέους θα 

πρέπει να υποστηρίζεται από ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο του χρέους ώστε να 

γίνεται διάκριση των παράνομων και απεχθών δανείων από άλλα δάνεια·" 

2ο μέρος "τονίζει ότι τα παράνομα και απεχθή δάνεια θα πρέπει να ακυρωθούν·" 

 
§ 32 

1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη να διευθετηθεί η κρίση χρέους με δίκαιο, ταχύ και βιώσιμο 

τρόπο μέσω της δημιουργίας ενός διεθνούς μηχανισμού εξυπηρέτησης χρέους ο 

οποίος θα βασίζεται στον χάρτη πορείας της UNCTAD για την εξυπηρέτηση 

δημόσιου χρέους" 

2ο μέρος "καθώς και στην ιδέα της λεγόμενης Επιτροπής Stiglitz για τη σύσταση Διεθνούς 

Δικαστηρίου Αναδιάρθρωσης Χρέους·" 
 

 

14. Ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Έκθεση: Marc Joulaud (A8-0138/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος 

1 ENF OK - 81, 566, 13 

ψηφοφορία: ψήφισμα της επιτροπής REGI 

(σύνολο του κειμένου) 

OK + 506, 71, 45 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογία 1 

 


