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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 Γεωργίου Κύρτσου 

Έκθεση: Laura Ferrara (A8-0291/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: πρόταση 

απόφασης 

 +  

 

 

2. Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση 

θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και 

κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση αυτή ***I 

Έκθεση: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 611, 20, 11 

 

 

3. Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Μαρόκου: όροι και 

προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του Μαρόκου στην εταιρική σχέση στους τομείς 

της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) *** 

Σύσταση: Aldo Patriciello (A8-0281/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 566, 64, 17 

 

 

 

4. Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Καναδά *** 

Σύσταση: Francisco Assis (A8-0254/2018) 
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Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 583, 42, 23 

 

 

 

5. Συμπερίληψη του ιταλικού δήμου Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια και των ιταλικών υδάτων 

της λίμνης του Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης * 

Έκθεση: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 569, 12, 71 

 

 

6. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: 

αίτηση EGF/2018/001 NL/Financial service activities 

Έκθεση: Ivana Maletić (A8-0294/2018) (απαιτείται η πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο και τα 3/5 των ψηφισάντων) 

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 573, 68, 10 

 

 

7. Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ***I 

Έκθεση: Sabine Verheyen και Petra Kammerevert (A8-0192/2017) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής 

Πρόταση απόρριψης 

της πρότασης της 

Επιτροπής 

84 EFDD ΟΚ - 138, 478, 37 

Προσωρινή συμφωνία 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Προσωρινή συμφωνία 83 επιτροπή ΟΚ + 452, 132, 65 

Σχέδιο νομοθετικής πράξης 

Σύνολο του κειμένου 83ΑΤ επιτροπή  ↓  

Τροπολογίες της 

αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω 

1-42 

44-66 

70-82 

επιτροπή  ↓  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 1, στοιχείο β 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ, 

άρθρο 1, § 1, στοιχείο 

α α 

85Δ EFDD ΟΚ ↓  

83ΑΤ επιτροπή  ↓  

43 επιτροπή  ↓  

Άρθρο 1, εδάφιο 8 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ, 

άρθρο 6 

83ΑΤ επιτροπή ψ.τμ.   

1 ↓  

2/ΟΚ ↓  

Άρθρο 1, εδάφιο 9 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ, 

μετά το άρθρο 6 

83ΑΤ επιτροπή ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

Άρθρο 1, εδάφιο 10 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ, 

άρθρο 6α 

83ΑΤ επιτροπή ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

Άρθρο 1, εδάφιο 11 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ, 

άρθρο 7 

83ΑΤ επιτροπή ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 11, πριν το 

στοιχείο α 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ 

Άρθρο 9, § 1, μετά το 

στοιχείο δ 

87 EFDD  ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

μετά το σημείο 12 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ,  

Άρθρο  10, μετά την § 

2 

88 EFDD  ↓  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

μετά το σημείο 12 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ, 

Άρθρο  10, § 4 

83ΑΤ επιτροπή ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 15 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ, 

Άρθρο 13 

86Δ EFDD ΟΚ ↓  

83ΑΤ επιτροπή ψ.τμ.   

1/ΟΚ ↓  

2 ↓  

67 επιτροπή  ↓  

68 επιτροπή  ↓  

69 επιτροπή  ↓  

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 

σημείο 19 

Οδηγία 2010/13/ΕΕ, 

μετά το κεφάλαιο IX, 

Άρθρο 28β 

83ΑΤ επιτροπή ψ.τμ.   

1 ↓  

2 ↓  

Αιτιολογική σκέψη 18 83ΑΤ επιτροπή ΟΚ ↓  

Αιτιολογική σκέψη 19 83ΑΤ επιτροπή χ.ψ. ↓  

Αιτιολογική σκέψη 20 83ΑΤ επιτροπή χ.ψ. ↓  

Αιτιολογική σκέψη 21 83ΑΤ επιτροπή χ.ψ. ↓  

Αιτιολογική σκέψη 22 83ΑΤ επιτροπή χ.ψ. ↓  

Αιτιολογική σκέψη 28 83ΑΤ επιτροπή χ.ψ. ↓  

Αιτιολογική σκέψη 29 83ΑΤ επιτροπή χ.ψ. ↓  

Αιτιολογική σκέψη 30 83ΑΤ επιτροπή χ.ψ. ↓  

Αιτιολογική σκέψη 34 83ΑΤ επιτροπή χ.ψ. ↓  
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

Αιτιολογική σκέψη 35 83ΑΤ επιτροπή ΟΚ ↓  

Αιτιολογική σκέψη 36 83ΑΤ επιτροπή ψ.τμ.   

1/ΟΚ ↓  

2 ↓  

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ ↓  

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

ENF: τροπολογία 83ΑΤ: αιτιολογικές σκέψεις 18, 35, 36 (1ο μέρος)· τροπολογία 83ΑΤ: 

Άρθρο 1, εδάφιο 9 [Άρθρο  6] (2ο μέρος)· τροπολογία 83ΑΤ: Άρθρο 1, εδάφιο 18 

[Άρθρο 13] (1ο μέρος) 

EFDD: Τροπολογίες 84, 85, 86 
 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία 

ENF: τροπολογία 83ΑΤ: αιτιολογικές σκέψεις 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 34 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ENF: 

Τροπ. 83ΑΤ αιτιολογική σκέψη 36 

1ο μέρος "Για να διασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο επενδύσεων σε ευρωπαϊκά έργα, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν οικονομικές υποχρεώσεις 

στους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που είναι εγκατεστημένοι στην 

επικράτειά τους. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορεί να λάβουν τη μορφή άμεσων 

συνεισφορών για την παραγωγή και την απόκτηση δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκά έργα. 

Τα κράτη μέλη μπορούν, επίσης, να επιβάλλουν εισφορές που καταβάλλονται σε ένα 

ταμείο, με βάση τα έσοδα από τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που 

παρέχονται στο έδαφός τους και προορίζονται για αυτό. Η παρούσα οδηγία 

διευκρινίζει ότι, δεδομένης της άμεσης σύνδεσης μεταξύ των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων και των διαφορετικών πολιτιστικών πολιτικών των κρατών μελών, 

επιτρέπεται επίσης σε κάθε κράτος μέλος να επιβάλλει τέτοιες οικονομικές 

υποχρεώσεις σε εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος παρόχους υπηρεσιών 

μέσων επικοινωνίας, οι οποίοι ωστόσο διαθέτουν υπηρεσίες που στοχεύουν στην 

επικράτεια του πρώτου κράτους μέλους." 

2ο μέρος "Στην εν λόγω περίπτωση, οι οικονομικές υποχρεώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται 

μόνον επί των εσόδων που προέρχονται από τους τηλεθεατές στο κράτος μέλος που 

είναι αποδέκτης των υπηρεσιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, οι 

οποίοι υποχρεούνται να συμβάλλουν σε προγράμματα χρηματοδότησης 

κινηματογραφικών ταινιών στο κράτος μέλος που είναι αποδέκτης των υπηρεσιών 

τους, θα πρέπει να μπορούν να επωφελούνται χωρίς διακρίσεις, ακόμη κι όταν δεν 

διαθέτουν εγκατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος, από τις ενισχύσεις που 

διατίθενται στο πλαίσιο των αντίστοιχων προγραμμάτων χρηματοδότησης 

κινηματογραφικών ταινιών σε παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. 

 
Τροπ. 83ΑΤ Άρθρο 1, εδάφιο 9 [Άρθρο 6] 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από το άρθρο 6, εδάφιο 1, στοιχείο β 

2ο μέρος Άρθρο 6, εδάφιο 1, στοιχείο β 
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Τροπ. 83ΑΤ Άρθρο 1, εδάφιο 10 [Άρθρο 6α] 

1ο μέρος Άρθρο 6α, §§ 1, 2 

2ο μέρος Άρθρο 6α, §§ 3, 4 

 
Τροπ. 83ΑΤ Άρθρο 1, εδάφιο 11 [Άρθρο 7] 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από το άρθρο 7, §§ 2, 3, 4 

2ο μέρος Άρθρο 7, §§ 2, 3, 4 

 
Τροπ. 83ΑΤ Άρθρο 1, εδάφιο 13 [Άρθρο 9] 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από το άρθρο 9, § 1, στοιχείο ζ· § 4 

2ο μέρος Άρθρο 9, § 1, στοιχείο ζ· § 4 

 
Τροπ. 83ΑΤ Άρθρο 1, εδάφιο 14, στοιχείο β [Άρθρο 10, § 4] 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν 

την απαγόρευση της εμφάνισης του λογότυπου χορηγίας κατά τη διάρκεια παιδικών 

προγραμμάτων" 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

 
Τροπ. 83ΑΤ Άρθρο 1, εδάφιο 18 [Άρθρο 13] 

1ο μέρος Άρθρο 13, §§ 1, 2 

2ο μέρος Άρθρο 13, §§ 3-7 

 
Τροπ. 83ΑΤ Άρθρο 1, εδάφιο 23 [Κεφάλαιο IXα] 

1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από το άρθρο 28α, §§ 1 και 2 και το άρθρο 28β, § 3, 

στοιχείο η και την § μετά το σημείο ι 

2ο μέρος Άρθρο 28α, §§ 1 και 2· Άρθρο 28β, § 3, στοιχείο η · η § μετά το σημείο ι 
 

 

8. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018: Ακύρωση του αποθεματικού 

που συνδέεται με την παροχή στήριξης στην Τουρκία από τον Μηχανισμό 

Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Γειτονίας (ΕΜΓ) και της ανθρωπιστικής βοήθειας για άλλες επείγουσες δράσεις 

και τροποποίηση του πίνακα προσωπικού του Εκτελεστικού Οργανισμού 

Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU 

Έκθεση: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018) 

Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

§ 1 1Δ GUE/NGL ΟΚ - 46, 558, 47 

§ αρχικό 

κείμενο 

ψ.τμ.   

1/ΟΚ + 578, 41, 31 

2 +  

Μετά την § 2 2 GUE/NGL ΟΚ - 301, 328, 27 

§ 4 3αναθ. GUE/NGL ΟΚ - 281, 337, 39 
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Θέμα Τροπ. 

αριθ. 

Συντάκτης ΟΚ, 

κ.λπ. 

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 

ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις 

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 544, 28, 74 

 

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

GUE/NGL: τροπολογίες 1, 2, 3 

ENF: §1 (1ο μέρος) 
 

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα 

ENF: 

§ 1 

1ο μέρος "λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018, 

όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, το οποίο αφορά την ακύρωση, τόσο σε 

πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών, του 

αποθεματικού σχετικά με την Τουρκία από τον ΜΠΒ ΙΙ," 

2ο μέρος "την ενίσχυση του ΕΜΓ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και της 

ανθρωπιστικής βοήθειας σε πιστώσεις πληρωμών, καθώς και την ενίσχυση του 

πίνακα προσωπικού του INEA στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU·" 

 


