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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. Καθορισμός της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία * 

Έκθεση: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 492, 14, 24 

 

 

2. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2019 

Πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων:  

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση της 

Διάσκεψης των 

Προέδρων 

Κηρύσσεται εγκριθέν 

 

 

3. Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας *** 

Σύσταση: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 482, 59, 33 

 

 

 

4. Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (Ψήφισμα) 

Έκθεση: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 500, 72, 22 

 

 

5. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας *** 
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Σύσταση: Helga Stevens (A8-0131/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 544, 57, 10 

 

 

 

6. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας 

(Πρόσθετο πρωτόκολλο) *** 

Σύσταση: Helga Stevens (A8-0132/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 549, 56, 7 

 

 

 

7. Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας ***I 

Έκθεση: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 90 επιτροπή ΟΚ + 533, 37, 57 

 

 

 

 

8. Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***I 

Έκθεση: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 35 επιτροπή ΟΚ + 568, 42, 28 
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9. Απόβλητα ***I 

Έκθεση: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 253 επιτροπή ΟΚ + 559, 42, 46 

Δηλώσεις της 

Επιτροπής 

254 επιτροπή  +  

 

 

 

10. Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ***I 

Έκθεση: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 53 επιτροπή ΟΚ + 580, 44, 37 

 

 

 

11. Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων ***I 

Έκθεση: Francesc Gambús (A8-0253/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 

Προσωρινή συμφωνία 13 επιτροπή ΟΚ + 639, 13, 17 

 

 

 

12. Η πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του 

Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0214/2018 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0214/2018 

(επιτροπή CONT) 

§ 1 5 GUE/NGL 

Verts/ALE 

ΟΚ + 464, 205, 8 

8 ECR ΗΨ - 301, 371, 6 

§ 6 9 ECR  -  

Μετά την § 18 3 ENF ΟΚ - 142, 527, 7 

10 ECR  -  

11 ECR  -  

§ 20 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 621, 60, 5 

Μετά την § 20 12 ECR  -  

§ 22 1 EFDD  -  

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ΟΚ - 260, 422, 6 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ΟΚ - 289, 388, 4 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 459, 220, 6 

2/ΟΚ + 388, 266, 28 

3/ΟΚ + 627, 50, 6 

Μετά την § 22 2 ALDE  -  

4 ENF ΟΚ - 120, 528, 38 

13 ECR  -  

Μετά την § 23 14 ECR  -  

15 ECR  -  

§ 27 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ + 372, 304, 20 

Μετά την § 27 17 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ΟΚ - 250, 435, 9 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

16 ENF ΟΚ - 142, 542, 3 

Μετά την § 30 18 Verts/ALE ΟΚ - 196, 456, 42 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  +  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογίες 3, 4, 16 

ALDE: §§ 20, 22 

GUE/NGL: τροπολογίες 5, 6, 7, 17 

Verts/ALE: τροπολογίες 6, 7, 18 

PPE: § 22 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ALDE: § 20 

PPE: §§ 20, 27 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE, ALDE: 

§ 22 

1ο μέρος "έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η ανάκληση μιας ευνοϊκής διοικητικής πράξης 

είναι κατά κανόνα αδύνατη λόγω νομικών περιορισμών" εκτός από τις λέξεις "κατά 

κανόνα" 

2ο μέρος "κατά κανόνα" 

3ο μέρος "αλλά ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει εκ νέου τη διαδικασία διορισμού του 

νέου Γενικού Γραμματέα, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα και σε άλλους 

πιθανούς υποψηφίους στους κόλπους της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης να 

υποβάλουν αίτηση, ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη επιλογή μεταξύ δυνητικών 

υποψηφίων από την ίδια ομάδα καθηκόντων και τον ίδιο βαθμό· καλεί την Επιτροπή 

να διενεργεί ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες υποβολής αιτήσεων στο μέλλον" 
 

 

13. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των 

Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους 

πρόσφυγες 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0184/2018, B8-0185/2018 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0184/2018 

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

Μετά την § 4 2 GUE/NGL ΟΚ - 57, 624, 9 

3 GUE/NGL ΟΚ - 44, 613, 18 

Μετά την § 5 4 GUE/NGL ΟΚ - 62, 610, 15 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 28 § αρχικό 

κείμενο 

ΟΚ + 510, 117, 69 

§ 32 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη ΣΤ 

1 GUE/NGL ΟΚ - 59, 606, 26 

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 529, 109, 55 

2 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 516, 137, 43 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0185/2018 

(Ομάδα ENF) 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)  ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 1, 2, 3, 4 

ENF: § 28, τελική ψηφοφορία (B8-0184/2018), αιτιολογική σκέψη ΙΒ 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

GUE/NGL: § 32 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ENF: 

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ 

1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα έχει δείξει ότι οι μετανάστες συμβάλλουν θετικά 

στις χώρες όπου διαμένουν, καθώς και στις χώρες προέλευσής τους·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες συμβάλλουν στις χώρες όπου διαμένουν 

καταβάλλοντας φόρους και τροφοδοτώντας την οικονομία των χωρών αυτών με το 

85% περίπου των εσόδων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 εκτιμάται ότι 

πραγματοποιήθηκαν εμβάσματα ύψους 596 δισεκατομμυρίων δολαρίων 

παγκοσμίως, από τα οποία 450 δισεκατομμύρια δολάρια στάλθηκαν σε 

αναπτυσσόμενες χώρες, ποσό το οποίο είναι έως και τρεις φορές μεγαλύτερο από το 

σύνολο της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας·" 
 

 

14. Εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: 

η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής 

μετά το 2020 

Έκθεση: Marietje Schaake (A8-0112/2018) 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 5 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 55 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 88 1 Verts/ALE ΟΚ - 195, 344, 156 

Μετά την § 88 2 Verts/ALE ΟΚ - 131, 548, 13 

§ 89 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 92 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 121 3 Verts/ALE ΟΚ - 207, 453, 39 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 462, 82, 151 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογίες 1, 2, 3 
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ENF: 

§ 5 

1ο μέρος "εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η ΕΕ και οι μηχανισμοί της αντιμετωπίζουν 

σημαντικές προκλήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται πολιτικοί συμβιβασμοί 

μεταξύ της προαγωγής των αξιών και των δικαιωμάτων και των βραχυπρόθεσμων 

συμφερόντων στον τομέα της ασφάλειας, η εμφάνιση νέων παραγόντων στον τομέα 

της παγκόσμιας διακυβέρνησης και των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

καθώς και πολυάριθμες βίαιες παγκόσμιες διενέξεις σε ολόκληρο τον κόσμο, 

συμπεριλαμβανομένης της αστάθειας στην περιοχή άμεσης γειτονίας της ΕΕ, τόσο 

προς Ανατολάς όσο και προς το Νότο," 

2ο μέρος "και μια ολοένα και πιο επιθετική και διεκδικητική πολιτική της Ρωσίας·" 

 
§ 6 

1ο μέρος "επισημαίνει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ δημιουργήθηκαν για να 

αντιμετωπίσουν τα γενεσιουργά αίτια της μετανάστευσης· εκφράζει τη λύπη του για 

το γεγονός ότι οι συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στα 

καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και στη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην 

Τουρκία έχουν μειώσει τη συνολική συνοχή, το μακροπρόθεσμο όραμα και τον 

αντίκτυπο της δράσης της Ένωσης·" 

2ο μέρος "τονίζει για μια ακόμη φορά ότι οι νέες προτεραιότητες πρέπει να χρηματοδοτηθούν 

με νέες πιστώσεις·" 

3ο μέρος "εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι σε κανένα στάδιο της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων για τη «δήλωση σχετικά με την Τουρκία» δεν ζητήθηκε επισήμως 

η γνώμη ή η έγκριση του Κοινοβουλίου·" 

 
§ 24 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η παράνομη προσάρτηση της 

χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία και η σύγκρουση στην Ανατολική 

Ουκρανία," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
§ 55 

1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη να διατεθούν πρόσθετοι χρηματοδοτικοί πόροι και εκπαιδευτική 

υποστήριξη στις ΟΚΠ· επιμένει ότι απαιτείται να ληφθούν επείγοντα μέτρα για να 

περιοριστεί περαιτέρω ο γραφειοκρατικός φόρτος και τα διαδικαστικά εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν οι ΟΚΠ, ιδίως οι τοπικές ΟΚΠ·" εκτός από "πρόσθετοι 

χρηματοδοτικοί πόροι και" 

2ο μέρος "πρόσθετοι χρηματοδοτικοί πόροι και" 

3ο μέρος "ζητεί να προβλεφθούν ειδικές θέσεις στον προϋπολογισμό που να προορίζονται για 

την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΟΚΠ, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά 

τους να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση·" 

4ο μέρος "εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν τέθηκε στην έκθεση ενδιάμεσης 

επανεξέτασης της Επιτροπής το ζήτημα της έλλειψης συμμετοχής ΟΚΠ στον 

προγραμματισμό και την εφαρμογή των εξωτερικών μηχανισμών· καλεί την 

Επιτροπή να ενσωματώσει μια περισσότερο στρατηγική συμμετοχή των ΟΚΠ σε 

όλους τους εξωτερικούς μηχανισμούς και προγράμματα όπως έχουν ζητήσει το 

Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο·" 

 
§ 89 

1ο μέρος "τονίζει εκ νέου τη θεμελιώδη σημασία της υποστήριξης και της προώθησης της 

δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων," 

2ο μέρος "ανεξάρτητα από την παρεμβολή των αρχών των τρίτων χωρών·" 

 
§ 92 
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1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οι Ρομά, οι ΛΟΑΔΜ," 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

15. Ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα 

Έκθεση: Mady Delvaux (A8-0141/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 550, 70, 72 

 

 

 

16. Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

εκτελεστικοί οργανισμοί 

Έκθεση: Joachim Zeller (A8-0137/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 426, 255, 12 

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 1 50 GUE/NGL ΟΚ - 195, 433, 68 

§ 4 28 EFDD  -  

51 S&D ΗΨ - 289, 398, 5 

§ 9 52 S&D  -  

§ 10 29 EFDD  -  

§ 12 30Δ EFDD  -  

53 S&D  -  

§ 17 11 GUE/NGL  -  

§ 21 31 EFDD  -  

§ 22 12 GUE/NGL  -  

§ 25 32 EFDD  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

54 S&D  -  

§ 26 33 EFDD  -  

§ 34 55 S&D ΗΨ - 302, 389, 3 

§ 41 56 S&D ΗΨ + 355, 330, 6 

§ 51 6 Verts/ALE ΗΨ - 154, 507, 30 

§ 52 34 EFDD  -  

§ 53 35 EFDD  -  

§ 55 36Δ EFDD  -  

§ 58 37 EFDD  -  

§ 59 38 EFDD  -  

§ 63 39 EFDD  -  

§ 64, στοιχείο α 40 EFDD  -  

Μετά την § 70 57 S&D  +  

§ 85 58 S&D  -  

§ 91 41Δ EFDD  -  

§ 92 42Δ EFDD  -  

§ 94 13 GUE/NGL  -  

§ 99, στοιχείο β 43 EFDD  -  

§ 99, στοιχείο γ 14 GUE/NGL  -  

§ 99, στοιχείο ε 44 EFDD  -  

§ 103 60 S&D ΗΨ - 232, 416, 46 

§ 130 45 EFDD  -  

§ 132 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ./ΗΨ - 273, 371, 47 

§ 133 61 S&D  -  

§ 134 62 S&D  -  

§ 135 63Δ S&D  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 136 64 S&D ΗΨ - 247, 445, 3 

Μετά την § 152 65 S&D  -  

§ 175, εισαγωγή 15 GUE/NGL  -  

§ 176 16Δ GUE/NGL  -  

Μετά την § 185 46 EFDD  -  

47 EFDD  -  

48 EFDD  -  

§ 204, μετά το σημείο 

ζ 

66 S&D  -  

§ 205 67 S&D  -  

§ 216 17Δ GUE/NGL  -  

§ 219 18 GUE/NGL  +  

§ 230 68Δ S&D  -  

§ 253, στοιχείο α 69 S&D  -  

Μετά την § 262 2 ENF ΟΚ - 88, 588, 18 

§ 272 49 EFDD ΗΨ + 403, 284, 9 

Μετά την § 285 3 ENF ΟΚ - 82, 588, 12 

§ 288, στοιχείο α 70 S&D ΟΚ - 322, 338, 10 

Μετά την § 290 4 ENF ΟΚ - 146, 536, 4 

§ 291, μετά το 

στοιχείο α 

5 ENF ΟΚ - 147, 536, 4 

Μετά την § 292 19 GUE/NGL ΟΚ + 365, 260, 61 

20 GUE/NGL ΟΚ + 367, 265, 59 

Μετά την § 294 71 S&D  +  

Μετά την § 296 7 Verts/ALE ΗΨ - 231, 460, 4 

21 GUE/NGL  +  

1 EFDD ΟΚ - 194, 449, 53 

8 Verts/ALE ΟΚ + 413, 257, 15 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

22 GUE/NGL ΟΚ ↓  

§ 297 9 Verts/ALE ΟΚ + 429, 261, 3 

§ 310 72 S&D ΟΚ + 477, 211, 6 

Μετά την § 322 23 GUE/NGL  +  

24 GUE/NGL  +  

25 GUE/NGL ΟΚ - 230, 459, 8 

§ 323 26 GUE/NGL ΟΚ + 577, 116, 3 

§ 326 27 GUE/NGL  -  

Μετά την αιτιολογική 

σκέψη Δ 

10 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 494, 171, 31 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 19, 20, 22, 25, 26, 50 

Verts/ALE: τροπολογίες 8, 9 

EFDD: Τελική ψηφοφορία (απόφαση), τροπολογία 1 

ENF: τροπολογίες 2, 3, 4 , 5 

S&D: τροπολογίες 70, 72 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

EFDD: § 132 
 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 

 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει την Επιτροπή και τους εκτελεστικούς 

οργανισμούς (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 58/2003 άρθρο 14 παράγραφος 3, και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1653/2004 άρθρο 66 παράγραφος 2). 

 

Η τροπολογία 59 διαγράφεται. 
 

 

17. Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της 

απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016 

Έκθεση: Joachim Zeller (A8-0130/2018) 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 25 8 GUE/NGL ΗΨ + 403, 282, 5 

§ 28 9 GUE/NGL  -  

§ 68 10 GUE/NGL  -  

§ 69 11 GUE/NGL  -  

Μετά την § 247 12 GUE/NGL  -  

§ 282 13 GUE/NGL  -  

§ 286 14 GUE/NGL  -  

§ 326 15 GUE/NGL  -  

§ 327 16 GUE/NGL  -  

§ 328 17 GUE/NGL  -  

§ 330 18 GUE/NGL  -  

Μετά την § 331 1 EFDD  -  

Μετά την § 332 2 EFDD  -  

Μετά την § 335 3 EFDD  -  

Μετά την § 337 4 EFDD  -  

§ 338 5 EFDD  -  

Μετά την § 338 6 EFDD  -  

Αιτιολογική αναφορά 

5 

7 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 552, 121, 22 

 

 

 

18. Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - όγδοο, ένατο, δέκατο και 

ενδέκατο ΕΤΑ 

Έκθεση: Barbara Kappel (A8-0123/2018) 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 523, 143, 28 

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 375, 125, 68 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: Τελική ψηφοφορία (απόφαση) 
 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

19. Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Έκθεση: Derek Vaughan (A8-0105/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 540, 147, 4 

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 5 1 EFDD  -  

7 ENF ΟΚ - 96, 589, 11 

Μετά την § 18 8 ENF ΟΚ - 104, 509, 79 

Μετά την § 25 37 GUE/NGL ΟΚ - 194, 426, 73 

§ 29 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 505, 108, 78 

2/ΟΚ + 319, 294, 81 

Μετά την § 33 9 ENF ΟΚ - 91, 603, 2 

§ 35 38 GUE/NGL ΟΚ - 109, 515, 66 

2 EFDD ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

1 -  

2 -  

§ 38 3 EFDD ΗΨ + 448, 219, 22 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ ↓  

2/ΟΚ ↓  

§ 39 10 ENF ΟΚ - 121, 538, 26 

Μετά την § 39 11 ENF ΟΚ - 93, 592, 5 

Μετά την § 47 6 S&D  +  

Μετά την § 52 12 ENF ΟΚ - 91, 535, 69 

13 ENF ΟΚ - 96, 523, 67 

14 ENF ΟΚ - 95, 582, 14 

15 ENF ΟΚ - 87, 583, 24 

Μετά την § 57 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

Μετά την § 59 16 ENF ΟΚ - 136, 526, 33 

Μετά την § 63 17 ENF ΟΚ - 109, 562, 5 

Μετά την § 64 41 GUE/NGL  -  

§ 73, περίπτωση 6 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 371, 235, 91 

2/ΟΚ + 578, 30, 83 

Μετά την § 74 27 Verts/ALE ΟΚ + 396, 264, 36 

§ 79 35 S&D  +  

Μετά την § 83 18 ENF ΟΚ - 94, 584, 19 

Μετά την § 87 36 S&D  +  

42 GUE/NGL ΟΚ + 368, 319, 4 

43 GUE/NGL ΟΚ + 363, 298, 31 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 99 4 EFDD  -  

§ 100 44 GUE/NGL ΟΚ - 169, 483, 47 

Μετά την § 101 29 Verts/ALE ΟΚ - 198, 478, 7 

30 Verts/ALE ΟΚ - 253, 425, 9 

31 Verts/ALE ΟΚ - 242, 401, 49 

32 Verts/ALE ΟΚ - 164, 477, 50 

§ 102 21Δ PPE ΟΚ - 269, 388, 30 

Μετά την § 102 22 PPE ΟΚ - 322, 351, 14 

§ 103 23Δ+26 PPE ΟΚ - 299, 383, 8 

Μετά την § 103 24 PPE ΟΚ - 318, 333, 40 

§ 104 25Δ PPE ΟΚ - 284, 395, 11 

Μετά την § 104 33 Verts/ALE ΟΚ - 231, 437, 10 

34 Verts/ALE ΟΚ - 260, 418, 14 

Μετά την § 110 28 Verts/ALE ΟΚ - 244, 442, 9 

§ 131 5 EFDD  -  

Μετά την § 134 45 ENF  -  

20 ENF ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 127, 465, 94 

2/ΟΚ - 92, 573, 24 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 542, 142, 16 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 37, 38, 42, 43, 44, § 38 

Verts/ALE: τροπολογίες 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

EFDD: Τελική ψηφοφορία (απόφαση) 

PPE: §§ 29, 38 

ENF: τροπολογίες 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 

S&D: § 73, περίπτωση 6 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: §§ 29, 38 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

Verts/ALE: 
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τροπολογία 2 

1ο μέρος "θεωρεί ότι η υπηρεσία μεταφοράς των βουλευτών θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά και μόνο για τη μετάβαση στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου από 

το αεροδρόμιο ή τον σταθμό και αντίστροφα, και ότι θα πρέπει για αυτόν τον σκοπό 

να χρησιμοποιούνται μικρά βαν και μικρά λεωφορεία προκειμένου να 

βελτιστοποιηθούν οι δαπάνες·" 

2ο μέρος "επισημαίνει εξάλλου ότι οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 

δωρεάν τις σιδηροδρομικές μεταφορές στο Βέλγιο· παροτρύνει τον Γενικό 

Γραμματέα να προβεί σε διαπραγματεύσεις με τον βελγικό οργανισμό 

σιδηροδρόμων προκειμένου να παρέχονται περισσότερα απευθείας δρομολόγια 

μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού Bruxelles-Luxembourg και του αεροδρομίου 

Zaventem στις ώρες που σημειώνονται οι περισσότερες αφίξεις και αναχωρήσεις 

βουλευτών, και ζητεί από τη Γραμματεία να προωθήσει τα πλεονεκτήματα των 

σιδηροδρομικών μετακινήσεων για τους βουλευτές, ώστε μεταξύ άλλων να μειωθεί 

το αποτύπωμα άνθρακα των βουλευτών·" 

 
τροπολογία 20 

1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι ο κώδικας δεοντολογίας υποχρεώνει τους βουλευτές να δηλώνουν 

οποιαδήποτε δώρα λαμβάνουν όταν εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο με τη βουλευτική 

τους ιδιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχονται στα Μέτρα εφαρμογής του 

Κώδικα Δεοντολογίας για τους βουλευτές και επιτάσσει την καταγραφή των δώρων 

αυτών στο μητρώο δώρων·" 

2ο μέρος "θεωρεί άξιο απορίας το γεγονός ότι το 2016 δηλώθηκε μόλις ένα δώρο όταν το 

2015 είχαν δηλωθεί 25·" 

 

PPE: 

§ 73, περίπτωση 6 

1ο μέρος "υποχρεωτική" 

2ο μέρος "εκπαίδευση" και "σε θέματα σεξουαλικής και ηθικής παρενόχλησης για βουλευτές 

και υπαλλήλους σε θέσεις εξουσίας·" 

 

S&D: 

§ 29 

1ο μέρος "καλεί τον Γενικό Γραμματέα να θεσπίσει μέτρα για την αντιμετώπιση του 

ζητήματος των διαρκώς αυξανόμενων τιμών των ξενοδοχείων στο Στρασβούργο, 

τιμών που αυξάνονται ραγδαίως από τον ένα χρόνο στον άλλο και των οποίων η 

χαρακτηριστική κορύφωση εντοπίζεται κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδων·" 

2ο μέρος "προτείνει να διευκολυνθεί η συγκοινωνία μεταξύ Στρασβούργου και γερμανικής 

πλευράς των συνόρων όπου οι τιμές είναι σημαντικά χαμηλότερες (ενδεχομένως με 

δρομολόγια λεωφορείων μεταξύ Kehl και κτιρίου Κοινοβουλίου)·" 

 
§ 38 

1ο μέρος "αντιλαμβάνεται ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, το κόστος της 

γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου ανέρχεται σε 114 εκατομμύρια EUR 

ετησίως· σημειώνει τη διαπίστωση, που περιλαμβάνεται στο ψήφισμά του της 20ής 

Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των ευρωπαϊκών θεσμικών 

οργάνων, ότι το 78 % του συνόλου των αποστολών του προσωπικού του 

Κοινοβουλίου που υπάγεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, προκύπτουν 

ως άμεσο αποτέλεσμα της γεωγραφικής διασποράς των υπηρεσιών του 

Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της εν λόγω 

διασποράς εκτιμάται μεταξύ 11 000 και 19 000 τόνων εκπομπών CO2·" 

2ο μέρος "καλεί το Συμβούλιο να βρει λύση για αυτή τη σπατάλη των χρημάτων των 

φορολογουμένων·" 
 

Διάφορα: 

Η τροπολογία 19 διαγράφεται. 
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20. Απαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 

Συμβούλιο 

Έκθεση: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Décision d'ajournement de la décharge 

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 659, 32, 6 

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 18 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 611, 55, 31 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: Τελική ψηφοφορία (απόφαση) 
 

Διάφορα: 

Η απαλλαγή αναβάλλεται, όπως και το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε παράρτημα ΙV άρθρο 5 

παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού). 

 

21. Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο 

Έκθεση: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 556, 124, 4 

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 55 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 568, 125, 7 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: Τελική ψηφοφορία (απόφαση) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

PPE: § 54 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

S&D: 

§ 4 

1ο μέρος "σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία απαλλαγής, το ΔΕΕ 

υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον Ιούνιο, το 

οποίο στη συνέχεια υποβάλλει την έκθεσή του στο Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο και η 

απαλλαγή ψηφίζεται από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον Μάιο· σημειώνει ότι, 

εάν δεν αναβληθεί η χορήγηση απαλλαγής, μεσολαβούν τουλάχιστον 17 μήνες 

μεταξύ του κλεισίματος των ετήσιων λογαριασμών και της ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας απαλλαγής· επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα 

ακολουθεί χρονοδιάγραμμα πολύ μικρότερης διάρκειας· τονίζει ότι η διαδικασία 

απαλλαγής θα πρέπει να εξορθολογιστεί και να επισπευσθεί·" εκτός από " 

επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί 

χρονοδιάγραμμα πολύ μικρότερης διάρκειας·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί 

χρονοδιάγραμμα πολύ μικρότερης διάρκειας·" 

3ο μέρος "ζητεί από το ΔΕΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο να ακολουθούν τις βέλτιστες 

πρακτικές του ιδιωτικού τομέα· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να οριστεί ως 

προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η 31η Μαρτίου 

του έτους που έπεται του λογιστικού έτους και ως προθεσμία για την υποβολή των 

εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 1η Ιουλίου· προτείνει επίσης να 

επανεξεταστεί το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας απαλλαγής όπως ορίζεται στο 

άρθρο 5 του Παραρτήματος IV του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε η 

ψηφοφορία για την απαλλαγή να μπορεί να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της 

συνόδου ολομέλειας του Νοεμβρίου, και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται η 

διαδικασία απαλλαγής εντός του έτους που έπεται του υπό εξέταση λογιστικού 

έτους·" 
 

 

22. Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο 

Έκθεση: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 4 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 25 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 586, 100, 13 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

S&D: 

§ 4 

1ο μέρος "σημειώνει ότι στο πλαίσιο της υφιστάμενης διαδικασίας απαλλαγής, οι ετήσιες 

εκθέσεις δραστηριοτήτων υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον Ιούνιο, από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο και ψηφίζονται 

στην ολομέλεια μέχρι τον Μάιο· σημειώνει ότι, μέχρι να ολοκληρωθεί η χορήγηση 

απαλλαγής, εάν δεν αναβληθεί, έχουν περάσει τουλάχιστον 17 μήνες από το 

κλείσιμο των ετήσιων λογαριασμών· επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον 

ιδιωτικό τομέα ακολουθεί πολύ αυστηρότερο χρονοδιάγραμμα· τονίζει ότι η 

διαδικασία απαλλαγής πρέπει να εξορθολογιστεί και να επισπευσθεί·" εκτός από 

"επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί πολύ 

αυστηρότερο χρονοδιάγραμμα·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί πολύ 

αυστηρότερο χρονοδιάγραμμα·" 

3ο μέρος "ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να ακολουθήσει το καλό παράδειγμα του 

ιδιωτικού τομέα, και προτείνει να οριστεί ως προθεσμία για την υποβολή των 

ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους, ως 

προθεσμία για την υποβολή των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 1η Ιουλίου 

και, στη συνέχεια, να επανεξεταστεί το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας απαλλαγής 

όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του Παραρτήματος IV του Κανονισμού του 

Κοινοβουλίου, ούτως ώστε η ψηφοφορία για την απαλλαγή να μπορεί να 

πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας του Νοεμβρίου, και με 

αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται η διαδικασία απαλλαγής εντός του έτους που 

έπεται της υπό εξέταση λογιστικής χρήσης·" 

 
§ 8 

1ο μέρος "θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η έκταση των παρατηρήσεων στο κεφάλαιο 10 της 

ετήσιας έκθεσης παραμένει περιορισμένη· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να 

παράσχει λεπτομερέστερα στοιχεία για κάθε θεσμικό όργανο, προκειμένου να 

υπάρχει καλύτερη εικόνα των αδυναμιών στο θέμα των διοικητικών δαπανών·" 

2ο μέρος "θεωρεί ότι, στο μέλλον, θα ήταν ευπρόσδεκτη η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο για κάθε κράτος μέλος·" 
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23. Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή 

Έκθεση: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 560, 130, 4 

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 1 EFDD  -  

§ 28 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 550, 130, 20 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: Τελική ψηφοφορία (απόφαση) 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

S&D: 

§ 3 

1ο μέρος "σημειώνει ότι, σύμφωνα με την σημερινή διαδικασία απαλλαγής, η ΕΟΚΕ 

υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον Ιούνιο, το 

οποίο στη συνέχεια υποβάλλει την έκθεσή του στο Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο και η 

απαλλαγή ψηφίζεται από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον Μάιο· σημειώνει ότι, 

εάν δεν αναβληθεί η χορήγηση απαλλαγής, μεσολαβούν τουλάχιστον 17 μήνες 

μεταξύ του κλεισίματος των ετήσιων λογαριασμών και της ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας απαλλαγής· επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα 

ακολουθεί χρονοδιάγραμμα πολύ μικρότερης διάρκειας· τονίζει ότι η διαδικασία 

απαλλαγής πρέπει να εξορθολογιστεί και να επισπευσθεί·" εκτός από "επισημαίνει 

ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί χρονοδιάγραμμα πολύ 

μικρότερης διάρκειας·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί 

χρονοδιάγραμμα πολύ μικρότερης διάρκειας·" 
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3ο μέρος "ζητεί από την ΕΟΚΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο να ακολουθούν τις βέλτιστες 

πρακτικές του ιδιωτικού τομέα· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να οριστεί ως 

προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η 31η Μαρτίου 

του έτους που έπεται του λογιστικού έτους και ως προθεσμία για την υποβολή της 

έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 1η Ιουλίου· προτείνει επίσης να επανεξεταστεί 

το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας απαλλαγής όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του 

Παραρτήματος IV του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε η ψηφοφορία 

για την απαλλαγή να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας 

του Νοεμβρίου, και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται η διαδικασία απαλλαγής 

εντός του έτους που έπεται του υπό εξέταση λογιστικού έτους·" 
 

 

24. Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Επιτροπή των Περιφερειών 

Έκθεση: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 490, 200, 4 

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

§ 21 1 Verts/ALE ΟΚ - 252, 431, 18 

2 EFDD ΟΚ - 240, 440, 16 

4 GUE/NGL ΗΨ + 468, 211, 19 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. ↓  

§ 26 3= 

5= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 562, 125, 14 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

Verts/ALE: τροπολογία 1 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_EL.docx 24 PE 621.175 

EFDD: Τελική ψηφοφορία (απόφαση), τροπολογία 2 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

EFDD: § 21 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

S&D: 

§ 3 

1ο μέρος "σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη σημερινή διαδικασία απαλλαγής, η ΕτΠ υποβάλλει 

ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον Ιούνιο, το οποίο στη 

συνέχεια υποβάλλει την έκθεσή του στο Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο και η απαλλαγή 

ψηφίζεται από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον Μάιο· σημειώνει ότι, εάν δεν 

αναβληθεί η χορήγηση απαλλαγής, μεσολαβούν τουλάχιστον 17 μήνες μεταξύ του 

κλεισίματος των ετήσιων λογαριασμών και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

απαλλαγής· επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί 

πολύ πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα· τονίζει ότι η διαδικασία απαλλαγής πρέπει να 

εξορθολογιστεί και να επισπευσθεί·" εκτός από "επισημαίνει ότι ο λογιστικός 

έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί πολύ πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί πολύ πιο 

σφιχτό χρονοδιάγραμμα·" 

3ο μέρος "ζητεί από την ΕτΠ και το Ελεγκτικό Συνέδριο να ακολουθούν τις βέλτιστες 

πρακτικές του ιδιωτικού τομέα· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να οριστεί ως 

προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η 31η Μαρτίου 

του έτους που έπεται του λογιστικού έτους και ως προθεσμία για την υποβολή της 

έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 1η Ιουλίου· προτείνει επίσης να επανεξεταστεί 

το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας απαλλαγής όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του 

Παραρτήματος IV του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε η ψηφοφορία 

για την απαλλαγή να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας 

του Νοεμβρίου, και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται η διαδικασία απαλλαγής 

εντός του έτους που έπεται του υπό εξέταση λογιστικού έτους·" 

 
§ 17 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "χωρίς να υπάρχει επικάλυψη με τις 

δραστηριότητες άλλων οργάνων της ΕΕ·" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
 

 

25. Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

Δράσης 

Έκθεση: Marco Valli (A8-0128/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 542, 135, 15 

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 7 1 EFDD  -  

§ 9 § αρχικό ψ.τμ.   
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

κείμενο 
1 +  

2 +  

§ 31 2 S&D  +  

§ 42 3 GUE/NGL ΟΚ - 127, 506, 69 

§ αρχικό 

κείμενο 

χ.ψ. +  

§ 46 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 549, 133, 18 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογία 3 

EFDD: Τελική ψηφοφορία (απόφαση) 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

EFDD: § 42 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

EFDD: 

§ 9 

1ο μέρος "εκφράζει την υποστήριξή του για την ανάλυση και τη βελτίωση της οικονομικής 

απόδοσης των εκ των υστέρων ελέγχων μέσω της σύγκρισης του κόστους των 

δραστηριοτήτων εκ των υστέρων ελέγχων με την αξία των εντοπισθέντων 

σφαλμάτων· σημειώνει ότι το μοναδιαίο κόστος της ανίχνευσης σφαλμάτων (κόστος 

ανά ευρώ) ανήλθε σε 23 λεπτά το 2016·" 

2ο μέρος "αναγνωρίζει ότι το μοναδιαίο αυτό κόστος συνδέεται με το χαμηλό ποσοστό 

σφάλματος και ότι, κατά συνέπεια, θα ήταν χαμηλότερο εάν το ποσό που 

επηρεάστηκε από σφάλματα ήταν υψηλότερο·" 

 

S&D: 

§ 46 

1ο μέρος "σημειώνει ότι, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία απαλλαγής, η ΕΥΕΔ 

υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον Ιούνιο, το 

οποίο στη συνέχεια υποβάλλει την έκθεσή του στο Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο και η 

απαλλαγή ψηφίζεται από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον Μάιο· σημειώνει ότι, 

εάν δεν αναβληθεί η χορήγηση απαλλαγής, μεσολαβούν τουλάχιστον 17 μήνες 

μεταξύ του κλεισίματος των ετήσιων λογαριασμών και της ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας απαλλαγής· επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα 

ακολουθεί πολύ πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα· τονίζει ότι η διαδικασία απαλλαγής 

πρέπει να εξορθολογιστεί και να επισπευσθεί·" εκτός από "επισημαίνει ότι ο 

λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί πολύ πιο σφιχτό 

χρονοδιάγραμμα·" 
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2ο μέρος "επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί πολύ πιο 

σφιχτό χρονοδιάγραμμα·" 

3ο μέρος "ζητεί από την ΕΥΕΔ και το Ελεγκτικό Συνέδριο να υιοθετήσουν τις βέλτιστες 

πρακτικές του ιδιωτικού τομέα και προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να οριστεί ως 

προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η 31η Μαρτίου 

του έτους που έπεται του λογιστικού έτους και ως προθεσμία για την υποβολή της 

έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 1η Ιουλίου· προτείνει επίσης να επανεξεταστεί 

το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας απαλλαγής όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του 

Παραρτήματος IV του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε η ψηφοφορία 

για την απαλλαγή να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας 

του Νοεμβρίου, και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται η διαδικασία απαλλαγής 

εντός του έτους που έπεται του υπό εξέταση λογιστικού έτους·" 
 

 

26. Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 

Έκθεση: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 18 1 EFDD  -  

§ 24 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 572, 119, 6 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

S&D: 

§ 3 
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1ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Διαμεσολαβητής υπέβαλε την 

ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον Μάρτιο· σημειώνει 

ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο υπέβαλε την έκθεσή του στο Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 

και ότι η απαλλαγή θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον 

Μάιο· σημειώνει ότι, μέχρι να ολοκληρωθεί η χορήγηση απαλλαγής, εάν δεν 

αναβληθεί, έχουν περάσει τουλάχιστον 17 μήνες από το κλείσιμο των ετήσιων 

λογαριασμών· επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί 

χρονοδιάγραμμα πολύ μικρότερης διάρκειας· τονίζει ότι η διαδικασία απαλλαγής 

πρέπει να εξορθολογιστεί και να επισπευσθεί·" εκτός από "επισημαίνει ότι ο 

λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί χρονοδιάγραμμα πολύ 

μικρότερης διάρκειας·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί 

χρονοδιάγραμμα πολύ μικρότερης διάρκειας·" 

3ο μέρος "ζητεί να ακολουθεί ο Διαμεσολαβητής το καλό παράδειγμα του ιδιωτικού τομέα και 

προτείνει να οριστεί ως προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων 

δραστηριοτήτων η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους, ως προθεσμία για την 

υποβολή των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 1η Ιουλίου και, στη συνέχεια, η 

ψηφοφορία για τη χορήγηση απαλλαγής από το Κοινοβούλιο να πραγματοποιείται 

κατά την ολομέλεια του Νοεμβρίου, ώστε να ολοκληρώνεται η διαδικασία 

απαλλαγής εντός του έτους που ακολουθεί την υπό εξέταση λογιστική χρήση·" 
 

 

27. Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης 

Προστασίας Δεδομένων 

Έκθεση: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 569, 124, 4 

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 3 § αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1 +  

2/ΗΨ + 400, 289, 6 

3 +  

§ 23 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 566, 130, 2 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: Τελική ψηφοφορία (απόφαση) 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

S&D: 

§ 3 
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1ο μέρος "σημειώνει ότι, σύμφωνα με την σημερινή διαδικασία απαλλαγής, ο Επόπτης 

υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον Ιούνιο, το 

οποίο στη συνέχεια υποβάλλει την έκθεσή του στο Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο και η 

απαλλαγή ψηφίζεται από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον Μάιο· σημειώνει ότι, 

εάν δεν αναβληθεί η χορήγηση απαλλαγής, μεσολαβούν τουλάχιστον 17 μήνες 

μεταξύ του κλεισίματος των ετήσιων λογαριασμών και της ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας απαλλαγής· επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα 

ακολουθεί χρονοδιάγραμμα πολύ μικρότερης διάρκειας· τονίζει ότι η διαδικασία 

απαλλαγής πρέπει να εξορθολογιστεί και να επισπευσθεί·" εκτός από "επισημαίνει 

ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί χρονοδιάγραμμα πολύ 

μικρότερης διάρκειας·" 

2ο μέρος "επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί 

χρονοδιάγραμμα πολύ μικρότερης διάρκειας·" 

3ο μέρος "ζητεί από τον Επόπτη και το Ελεγκτικό Συνέδριο να ακολουθούν τις βέλτιστες 

πρακτικές στον ιδιωτικό τομέα· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να οριστεί ως 

προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η 31η Μαρτίου 

του έτους που έπεται του λογιστικού έτους και ως προθεσμία για την υποβολή της 

έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 1η Ιουλίου· προτείνει επίσης να επανεξεταστεί 

το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας απαλλαγής όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του 

Παραρτήματος IV του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε η ψηφοφορία 

για την απαλλαγή να μπορεί να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της συνόδου 

ολομέλειας του Νοεμβρίου, και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται η διαδικασία 

απαλλαγής εντός του έτους που έπεται του υπό εξέταση λογιστικού έτους·" 
 

 

28. Απαλλαγή 2016: Επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος των 

οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0115/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 5 2 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 586, 104, 10 

2/ΟΚ - 127, 552, 11 

§ 33 3 GUE/NGL  -  

§ 38 1 ECR ΗΨ + 582, 110, 6 

modifié oralement 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 558, 129, 7 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογία 2 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

τροπολογία 2 
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1ο μέρος "τονίζει ότι η διοργανική ομάδα εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς 

εξέτασε, ιδίως, την πιλοτική περίπτωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας 

της Αεροπορίας (EASA) για οργανισμούς που χρηματοδοτούνται με έσοδα από 

τέλη· δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι οργανισμοί χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από 

έσοδα από τέλη, εξακολουθούν να είναι πλήρως υπόλογοι στην αρμόδια για την 

απαλλαγή αρχή, δεδομένου του κινδύνου επιπτώσεων στη φήμη τους· εκφράζει, 

επίσης, την ανησυχία του για τους δείκτες ποιότητας που χρησιμοποιούνται στην 

πιλοτική περίπτωση του EASA, δεδομένου ότι εστιάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό 

στην ικανοποίηση του πελάτη και λιγότερο στην ασφάλεια της αεροπορίας· καλεί 

την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία 

των οργανισμών που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου με έσοδα από τέλη," 

2ο μέρος "και να μελετήσει στο πλαίσιο αυτό ένα σύστημα με βάση το οποίο τα τέλη θα 

καταβάλλονται στην Επιτροπή και όχι απευθείας στους οργανισμούς, και οι 

οργανισμοί θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης·" 
 

Διάφορα: 

Η Monica Macovei παρουσίασε την ακόλουθη προφορική τροπολογία: 

«38. σημειώνει ότι οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών διοικητικών συμβουλίων, των 

διοικητικών στελεχών και των εσωτερικών εμπειρογνωμόνων δημοσιεύθηκαν από 29 οργανισμούς 

(94 %) στους ιστοτόπους τους· ζητεί από τους υπόλοιπους οργανισμούς που δεν έχουν ακόμη τέτοιες 

κατευθυντήριες γραμμές να προχωρήσουν στην έγκρισή τους χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, 

αναφέροντας τυχόν άλλους επαγγελματικούς οργανισμούς των οποίων είναι μέλη, ώστε να είναι 

δυνατή η διεξαγωγή ανεξάρτητων εσωτερικών ελέγχων· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι 

μεσαίου μεγέθους οργανισμοί και οργανισμοί που είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν σύγκρουση 

συμφερόντων λόγω του πεδίου εργασίας τους διενεργούν επανεξέταση των δηλώσεων συμφερόντων 

μετά την υποβολή τους, σε ετήσια βάση ή και συχνότερα·» 
 

29. Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 

(ACER) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0074/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 558, 131, 5 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

30. Απαλλαγή 2016: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_EL.docx 30 PE 621.175 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0069/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 554, 132, 7 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

31. Απαλλαγή 2016: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(CdT) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0106/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 560, 127, 8 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

32. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (CEDEFOP) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0068/2018) 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 563, 106, 28 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

33. Απαλλαγή 2016: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον 

Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0098/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 11 1 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 554, 126, 9 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

34. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0066/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_EL.docx 32 PE 621.175 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 558, 123, 14 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

35. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0083/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Décision d'ajournement de la décharge 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 622, 46, 21 

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 623, 40, 25 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: Τελική ψηφοφορία (απόφαση) 
 

Διάφορα: 

Η απαλλαγή αναβάλλεται όπως και το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε Παράρτημα ΙV άρθρο 5 

παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού). 

36. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0067/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 554, 126, 8 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 566, 110, 12 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: Τελική ψηφοφορία (απόφαση) 
 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

37. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0085/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 566, 122, 5 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

38. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0086/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 564, 128, 7 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

39. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0090/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 562, 128, 4 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

40. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0107/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 536, 149, 7 

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα ΟΚ + 553, 129, 11 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

(σύνολο του κειμένου) 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: Τελική ψηφοφορία (απόφαση) 
 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

41. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

Έκθεση: Indrek Tarand (A8-0091/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 20 2 GUE/NGL ψ.τμ.   

1/ΟΚ - 254, 409, 26 

2/ΟΚ + 410, 229, 29 

3/ΟΚ - 248, 437, 5 

Μετά την § 25 1 EFDD  -  

Μετά την § 26 3 GUE/NGL  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 552, 140, 8 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογία 2 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

PPE: 

τροπολογία 2 

1ο μέρος "σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την οργάνωση Corporate Europe 

Observatory, για το 46 % των εμπειρογνωμόνων της Αρχής που εργάζονται στην 

Αρχή από το 2015 υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων λόγω άμεσων ή έμμεσων 

σχέσεών τους με ομάδες συμφερόντων και εταιρείες των οποίων τα προϊόντα 

αξιολογούνται από την Αρχή·" 
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2ο μέρος "αναγνωρίζει ότι οι εσωτερικές διαδικασίες δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν την 

ανεξαρτησία μεταξύ της Αρχής και των αντίστοιχων βιομηχανικών κλάδων· 

σημειώνει ότι τα μέλη του προσωπικού που αποχωρούν από την Αρχή υποχρεούνται 

να ενημερώνουν την Αρχή σχετικά με τη μελλοντική τους απασχόληση και με 

οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων·" 

3ο μέρος "παροτρύνει την Αρχή να εφαρμόζει αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τη 

μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα και να επιβάλλει ιδιαίτερα αποτρεπτικές κυρώσεις 

στις περιπτώσεις αυτές·" 
 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

42. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0087/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 560, 128, 10 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

43. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 

(EIOPA) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0088/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα ΟΚ + 578, 114, 7 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

(σύνολο του κειμένου) 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

44. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0096/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 563, 128, 6 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

45. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0103/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος 

Μετά την § 18 1 GUE/NGL ΟΚ - 203, 472, 18 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 534, 145, 18 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογία 1 
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Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

46. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 

Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0081/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 561, 123, 10 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

47. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα 

(EMSA) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0078/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 541, 133, 17 

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 539, 132, 18 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: Τελική ψηφοφορία (απόφαση) 
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Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

48. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και 

Πληροφοριών (ENISA) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0114/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 3 1 Verts/ALE  +  

§ 6 2 Verts/ALE  +  

§ 15 3 Verts/ALE  +  

§ 16 4 Verts/ALE  +  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 557, 111, 29 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

49. Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0079/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 552, 133, 9 
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Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

50. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0101/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 571, 110, 14 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

51. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0080/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 560, 129, 8 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

52. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση 

συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης (eu-LISA) 
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Έκθεση: Bart Staes (A8-0111/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 553, 133, 5 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

53. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 

Εργασία (EU-OSHA) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0084/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 564, 126, 7 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

54. Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0102/2018) 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 559, 110, 28 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

55. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης 

και Εργασίας (EUROFOUND) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0092/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 559, 130, 5 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

56. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0113/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 556, 127, 10 

 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

57. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0109/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 551, 123, 16 

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 559, 122, 16 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: Τελική ψηφοφορία (απόφαση) 
 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

58. Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(FRA) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0093/2018) 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 551, 136, 5 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

59. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 

(FRONTEX) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0108/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 522, 158, 14 

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 529, 145, 13 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

EFDD: Τελική ψηφοφορία (απόφαση) 
 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

60. Απαλλαγή 2016: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) 

Έκθεση: Bart Staes (A8-0082/2018) 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 550, 114, 29 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

61. Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI) 

Έκθεση: Brian Hayes (A8-0071/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 562, 108, 29 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

62. Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2 

Έκθεση: Brian Hayes (A8-0070/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση  +  
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

(σύνολο του κειμένου) 

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 564, 120, 13 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

63. Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση (ECSEL) 

Έκθεση: Brian Hayes (A8-0072/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 1 1 Verts/ALE ΗΨ - 167, 500, 28 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 476, 192, 29 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

64. Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2 (FCH2) 

Έκθεση: Brian Hayes (A8-0073/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 561, 123, 11 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

65. Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 

(ΙΜΙ) 

Έκθεση: Brian Hayes (A8-0075/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 567, 121, 7 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

66. Απαλλαγή 2016: ITER και η κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη ενέργειας από 

σύντηξη 

Έκθεση: Brian Hayes (A8-0095/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση (σύνολο του κειμένου)  +  

Πρόταση ψηφίσματος 

§ 5 1 Verts/ALE  -  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κλπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 6 2 Verts/ALE  -  

§ 7 3 Verts/ALE  -  

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 494, 193, 10 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

67. Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση SESAR 

Έκθεση: Brian Hayes (A8-0077/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 560, 122, 4 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 
 

 

68. Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (S2R) 

Έκθεση: Brian Hayes (A8-0076/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή 

ψηφοφορία: απόφαση 

(σύνολο του κειμένου) 

 +  

Πρόταση ψηφίσματος 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα 

(σύνολο του κειμένου) 

ΟΚ + 489, 144, 6 

 

Διάφορα: 

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε 

παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού). 

 


