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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. Ελάχιστη κάλυψη ζημίας για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ***I

Έκθεση: Esther de Lange et  Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Ψηφοφορία: Απόφαση 
να ξεκινήσουν 

διοργανικές 
διαπραγματεύσεις

+

Διάφορα
Αίτημα ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κανονισμού από τις ομάδες Verts/ALE και 
GUE/NGL.

2. Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών 

Έκθεση: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018) (απαιτείται πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου)

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 521, 35, 14

3. Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα ***I

Έκθεση: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επί της 

ουσίας επιτροπής - 
Ψηφοφορία εν συνόλω

1-108
110-
222

επιτροπή +

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επί της 

ουσίας επιτροπής - 
χωριστή ψηφοφορία

109 επιτροπή χ.ψ. -

Άρθρο 1, § 1 226 GUE/NGL ΟΚ - 107, 454, 13
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο 14, 
παράγραφος 1, μετά το 

στοιχείο δ

223 ECR -

Άρθρο 25, μετά την 
παρ. 1

224 ECR -

Άρθρο 50, 
παράγραφος 1, 

στοιχείο α, μετά την 
περίπτωση 3

227 EFDD ΟΚ - 84, 469, 22

Αιτ. σκ. 8 225 GUE/NGL -

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 483, 68, 19

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL: τροπολογία 226
EFDD: τροπολογία 227

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
+ 38 βουλευτές: τροπολογία 109

4. Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 ***I

Έκθεση: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επί της 

ουσίας επιτροπής - 
ψηφοφορία εν συνόλω

1-21
23-73
75-84
86-149
151-
201

επιτροπή +

χ.ψ.

1 +

22 επιτροπή

2 +

χ.ψ.

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επί της 

ουσίας επιτροπής - 
χωριστή ψηφοφορία

74 επιτροπή

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2 +

χ.ψ.

1 +

85 επιτροπή

2 +

χ.ψ.

1 +

150 επιτροπή

2 +

Παράρτημα I, μέρος 2, 
παράγραφος 2, μετά το 

σημείο 3

203 EFDD ΟΚ - 74, 443, 54

Παράρτημα I, μέρος 5, 
τμήμα I, σημείο 5

204 EFDD ΟΚ - 141, 403, 27

Παράρτημα I, μέρος 5, 
τμήμα I, παράγραφος 

3

205 EFDD ΟΚ - 253, 299, 27

Μετά την αιτ. σκ. 9 202 EFDD ΟΚ - 103, 448, 23

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 491, 38, 51

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD: τροπολογίες 202, 203, 204, 205

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
Verts/ALE:
τροπολογία 22
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 74
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τη στρατηγική αυτονομία και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 85
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με παράλληλη εξασφάλιση της 

στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ "
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 150
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ή δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τη 

στρατηγική αυτονομία της Ένωσης"
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2ο μέρος οι λέξεις αυτές

5. Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για τη συνεργασία στην κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας 
της πολιτικής αεροπορίας ***

Σύσταση: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Ψηφοφορία: έγκριση ΟΚ + 529, 19, 31

6. Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την 
παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών *

Έκθεση: Paul Tang (A8-0428/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επί της 

ουσίας επιτροπής - 
ψηφοφορία εν συνόλω

1
3-5
7-8

10-13
15-19

23
26

29-34
36-40
45-49

52

επιτροπή +

χ.ψ.

1 +

2 επιτροπή

2/ΗΨ - 264, 303, 15

χ.ψ.

1 +

6 επιτροπή

2/ΟΚ + 439, 134, 7

Τροπολογία της 
αρμόδιας επί της 

ουσίας επιτροπής: 
χωριστή ψηφοφορία

9 επιτροπή ΟΚ + 312, 253, 15
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

14 επιτροπή χ.ψ. +

20 επιτροπή χ.ψ. +

21 επιτροπή χ.ψ. -

22 επιτροπή χ.ψ. +

25 επιτροπή ΟΚ - 244, 331, 8

27 επιτροπή ΟΚ + 490, 40, 52

28 επιτροπή χ.ψ. +

35 επιτροπή ΟΚ + 308, 250, 20

42 επιτροπή χ.ψ. +

43 επιτροπή χ.ψ. +

44 επιτροπή χ.ψ. +

51 επιτροπή χ.ψ. +

Φορολογητέα έσοδα 56-58 PPE ΗΨ - 234, 335, 12

63 GUE/NGL ΟΚ - 128, 444, 8

54=
60=

+ 38 
βουλευτές,
GUE/NGL

ΟΚ - 254, 311, 15

Άρθρο 8, παράγραφος 
1

41 επιτροπή ΟΚ + 304, 59, 216

55=
61=

+ 38 
βουλευτές,
GUE/NGL

-Μετά το άρθρο 24

50 επιτροπή ΟΚ + 458, 59, 66

Μετά την αιτ. σκ. 3 53=
59=

+ 38 
βουλευτές,
GUE/NGL

-

62 GUE/NGL ΟΚ - 122, 451, 8Αιτ. σκ. 35

24 επιτροπή +

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 451, 69, 64
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD: τροπολογίες 25, 27, 41, 50
GUE/NGL: τροπολογίες 62, 63
ENF: τροπολογίες 6 (2ο μέρος), 9, 25, 50
S&D: τροπολογίες 35, 54/60

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: τροπολογίες 14, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 42, 43, 44, 51
EFDD: τροπολογίες 28, 51

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ENF:
τροπολογία 6
1ο μέρος "Ενόσω εκκρεμούν αυτές οι δράσεις, που ενδεχομένως να χρειαστούν χρόνο για να 

εγκριθούν και να υλοποιηθούν, τα κράτη μέλη δέχονται πίεση για την ανάληψη 
δράσης όσον αφορά το ζήτημα αυτό, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου 
σημαντικής διάβρωσης των φορολογικών τους βάσεων με το πέρασμα του χρόνου. 
Η λήψη μη συντονισμένων μέτρων από μεμονωμένα κράτη μέλη μπορεί να επιφέρει 
κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και στρέβλωση του ανταγωνισμού, με 
αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη νέων ψηφιακών λύσεων και η 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στο σύνολό της. Για αυτό είναι απαραίτητο να 
υιοθετηθεί εναρμονισμένη προσέγγιση για προσωρινή λύση που θα αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα αυτό στοχευμένα έως ότου να εφαρμοστεί ολοκληρωμένη λύση Η 
προσωρινή λύση θα πρέπει να περιοριστεί χρονικά, προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο ακούσιας διαιώνισής της. Επομένως, θα πρέπει να εισαχθεί μια ρήτρα 
λήξης ισχύος η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη λήξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας μόλις θεσπιστεί συνολική λύση, κατά προτίμηση σε διεθνές 
επίπεδο."

2ο μέρος "Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, εάν δεν έχει συμφωνηθεί συνολική λύση, η επιτροπή 
θα πρέπει να εξετάσει πρόταση βάσει του άρθρο 116 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενεργούν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία. Αυτό είναι ουσιώδες για την έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας ώστε να μην 
πολλαπλασιάσουν μονομερώς τα κράτη μέλη τους εθνικούς ψηφιακούς φόρους."

PPE:
τροπολογία 2
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και σε άυλα στοιχεία ενεργητικού"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

7. Φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία *

Έκθεση: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επί της 

ουσίας επιτροπής - 
ψηφοφορία εν συνόλω

1-5
8

10-15
19
21

25-29
34-39

επιτροπή +

6 επιτροπή ΟΚ + 452, 54, 60

7 επιτροπή χ.ψ. -

8 επιτροπή χ.ψ. -

χ.ψ.

1 +

2/ΟΚ - 234, 329, 19

9 επιτροπή

3/ΟΚ - 178, 346, 46

16 επιτροπή χ.ψ. -

17 επιτροπή χ.ψ. -

18 επιτροπή χ.ψ. -

20 επιτροπή ΟΚ - 204, 364, 10

22 επιτροπή χ.ψ. -

23 επιτροπή χ.ψ. +

24 επιτροπή χ.ψ. -

30 επιτροπή χ.ψ. +

31 επιτροπή ΟΚ + 330, 212, 38

32 επιτροπή χ.ψ. +

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επί της 

ουσίας επιτροπής - 
χωριστή ψηφοφορία

33 επιτροπή ΟΚ + 300, 248, 33

Μετά την αιτ. σκ. 8 40 Verts/ALE ΟΚ + 429, 140, 10

ψηφοφορία: πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 439, 58, 81

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογία 40
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GUE/NGL: τροπολογίες 6, 33
ECR: τροπολογία 40
ENF: τροπολογίες 9 (2ο και 3ο μέρος), 20, 31, 33

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: τροπολογίες 7, 8, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ENF, PPE:
τροπολογία 9
1ο μέρος "Βασικός στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα της 

εσωτερικής αγοράς στο σύνολό της προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 
που εγείρει η φορολόγηση της ψηφιοποιημένης οικονομίας, και, παράλληλα, να 
τηρηθεί η αρχή της φορολογικής ουδετερότητας, αλλά και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, χωρίς διακρίσεις 
μεταξύ των επιχειρήσεων της Ένωσης και των επιχειρήσεων από τρίτες χώρες. Ο 
στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν 
μεμονωμένα, διότι οι ψηφιακές επιχειρήσεις είναι σε θέση να αναπτύσσουν 
διασυνοριακή δραστηριότητα χωρίς ή μόνο με μικρή φυσική παρουσία σε μια 
περιοχή δικαιοδοσίας και, ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να καθοριστούν κανόνες 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις καταβάλλουν φόρους στις 
περιοχές δικαιοδοσίας όπου πραγματοποιούν κέρδη. Δεδομένης της διασυνοριακής 
διάστασης, μια πρωτοβουλία σε επίπεδο Ένωσης παρέχει μεγαλύτερη προστιθέμενη 
αξία σε σύγκριση με αυτό που θα μπορούσε να πετύχει ένα πλήθος εθνικών μέτρων. 
Απαιτείται η ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς 
προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή των κανόνων σχετικά με 
τη σημαντική ψηφιακή παρουσία στο εσωτερικό της Ένωσης. Οι μονομερείς και 
διαφοροποιημένες προσεγγίσεις από κάθε κράτος μέλος θα μπορούσαν να είναι 
αναποτελεσματικές και να οδηγήσουν σε κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς με τη 
δημιουργία συγκρούσεων μεταξύ των εθνικών πολιτικών, στρεβλώσεων και 
φορολογικών εμποδίων για τις επιχειρήσεις στην Ένωση. Συνεπώς, θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο να διασφαλιστεί ότι η προσέγγιση της Ένωσης είναι 
δίκαιη και δεν εισάγει διακρίσεις σε βάρος κανενός κράτους μέλους. Δεδομένου ότι 
οι στόχοι της παρούσας οδηγίας μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα 
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών."

2ο μέρος "Αν και η φορολογική πολιτική αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, το άρθρο 115 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει σαφώς ότι το 
Συμβούλιο θα πρέπει, αποφασίζοντας ομόφωνα σύμφωνα με ειδική νομοθετική 
διαδικασία και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική επιτροπή, να εκδώσει οδηγίες για την 
προσέγγιση των φορολογικών νόμων και κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που επηρεάζουν άμεσα την εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Η παρούσα οδηγία δεν συνεπάγεται εναρμόνιση των 
συντελεστών φορολογίας των εταιρειών στην Ένωση"

3ο μέρος "και, κατά συνέπεια, δεν περιορίζει την ικανότητα των κρατών μελών να 
καθορίζουν δίκαιους συντελεστές φορολογίας εταιρειών για τα έσοδα από ψηφιακές 
υπηρεσίες στην επικράτειά τους."

8. Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh
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Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, 
B8-0567/2018

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0562/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

χ.ψ.

1 +

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 321, 241, 7

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 522, 6, 38

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B8-0562/2018 Verts/ALE ↓

B8-0563/2018 ECR ↓

B8-0564/2018 GUE/NGL ↓

B8-0565/2018 S&D ↓

B8-0566/2018 ALDE ↓

B8-0567/2018 PPE ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE: τελική ψηφοφορία (RC-B8-0562/2018)

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
S&D: § 5

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
S&D:
§ 14
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επίτευξη περαιτέρω προόδου στις οικονομικές και πολιτικές σχέσεις"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

9. Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, 
B8-0580/2018, B8-0581/2018
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0568/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

χ.ψ.

1 +

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ - 248, 288, 20

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 19 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ./ΗΨ + 283, 249, 21

Αιτ. σκ. H § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Αιτ. σκ. ΙΒ § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B8-0568/2018 Verts/ALE ↓

B8-0569/2018 ECR ↓

B8-0576/2018 EFDD ↓

B8-0578/2018 GUE/NGL ↓

B8-0579/2018 S&D ↓

B8-0580/2018 ALDE ↓

B8-0581/2018 PPE ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: § 17· αιτ. σκ. ΙΒ
PPE: § 19· αιτ. σκ. Η

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
Verts/ALE:
§ 11
1ο μέρος "σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η Αίγυπτος επιδιώκει να εδραιώσει τη 

δημοκρατία και το κράτος δικαίου,"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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10. Τανζανία

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, 
B8-0575/2018

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0570/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

χ.ψ.

1 +

Αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B8-0570/2018 ECR ↓

B8-0571/2018 Verts/ALE ↓

B8-0572/2018 GUE/NGL ↓

B8-0573/2018 S&D ↓

B8-0574/2018 ALDE ↓

B8-0575/2018 PPE ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ECR:
Αιτ. σκ. Ζ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά παιδιά και έφηβοι, ιδίως κορίτσια, είναι εκτεθειμένα 

σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε επιβλαβείς πρακτικές, όπως η 
διαδεδομένη σεξουαλική βία, η σωματική τιμωρία, οι γάμοι παιδιών και οι εφηβικές 
εγκυμοσύνες που καθιστούν δύσκολη ή αδύνατη τη σχολική φοίτηση·"

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Τανζανίας παρεμποδίζει την πρόσβαση 
σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και έχει εκφοβίσει τις 
οργανώσεις που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές·"

11. Τεχνολογία Blockchain: μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική

Έκθεση: Emma McClarkin (A8-0407/2018)
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Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 433, 25, 92

12. Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0561/2018

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B8-0561/2018
(επιτροπή LIBE)

§ 7 2 PPE ΗΨ + 277, 258, 4

§ 17 3 PPE ΗΨ - 237, 305, 3

Μετά την § 18 9 S&D +

§ 19 4 PPE ΗΨ + 307, 242, 2

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. -

§ 23 5 PPE +

§ 24 6 PPE -

§ 26 10 S&D +

Μετά την αιτ. 
αναφορά 6

7 S&D +

Αιτ. σκ. ΙΓ 1 PPE +

Μετά την αιτ. σκ. Κ 8 S&D +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 516, 26, 11

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE: τελική ψηφοφορία

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: § 20
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13. Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην 
Τσεχική Δημοκρατία

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0582/2018
(PPE, ECR, Verts/ALE)

§ 1 1 ALDE -

Μετά την § 3 2 S&D ΗΨ + 295, 202, 51

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 434, 64, 47

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B8-0582/2018 PPE ↓

B8-0583/2018 Verts/ALE ↓

B8-0584/2018 GUE/NGL ↓

B8-0585/2018 ALDE ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE: τελική ψηφοφορία (RC-B8-0582/2018)

Διάφορα:
Ο Νεοκλής Συλικιώτης αποσύρει την υπογραφή του από την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-
0582/2018.

14. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017

Έκθεση: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 6 5 PPE ΗΨ - 245, 281, 3

§ 12 6 PPE ΗΨ - 245, 277, 8

§ 13 7 PPE ΟΚ + 273, 249, 8

§ 14 8 PPE -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 15 9 PPE -

§ 16 10 PPE -

§ 18 11Δ PPE -

§ 19 12 PPE -

§ 20 13 PPE ΟΚ - 239, 267, 25

14 PPE ΟΚ - 235, 285, 8§ 21

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 330, 181, 18

15 PPE ΟΚ - 204, 318, 8§ 22

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 363, 157, 5

§ 23 16 PPE -

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 379, 132, 10

§ 27 17 PPE -

§ 28 18 PPE -

§ 33 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 35 19Δ PPE ΟΚ - 183, 337, 4

§ 40 20Δ PPE ΟΚ - 198, 317, 7

§ 46 21Δ PPE ΟΚ - 214, 304, 3

Αιτ. σκ. ΙΑ 1Δ PPE -

Αιτ. σκ. ΙΘ 2 PPE -

Αιτ. σκ. ΚΔ § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Αιτ. σκ. ΚΕ 3 PPE -

Αιτ. σκ. ΚΘ 4 PPE ΟΚ - 199, 314, 6
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 366, 149, 6

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 368, 15, 135

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογίες 13, 15, 19, 20, 21
EFDD: τροπολογίες 4, 7, 14, 15, 19· § 21
ENF: τροπολογίες 4, 15, 21· §§ 22, 26· αιτ. σκ. ΚΘ

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ALDE: § 33· αιτ. σκ. ΚΔ
PPE: § 21

15. Διαβουλεύσεις της επιτροπής Αναφορών κατά το 2017

Έκθεση: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 2 6 EFDD +

7 EFDD ΗΨ + 125, 308, 16

χ.ψ.

1 +

§ 3

§ αρχικό 
κείμενο

2 +

χ.ψ.

1 +

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

2 +

χ.ψ.

1 +

2 -

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

3 +

Μετά την § 9 1 PPE ΗΨ + 308, 102, 42
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

χ.ψ.

1 -

2 +

3 +

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

4 +

χ.ψ.

1 +

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

2 +

χ.ψ.

1 +

§ 19 § αρχικό 
κείμενο

2 +

χ.ψ.

1 +

§ 23 § αρχικό 
κείμενο

2 +

8 EFDD ΗΨ - 104, 326, 18

χ.ψ.

1 +

§ 26

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 227, 211, 13

§ 27 3Δ PPE ΟΚ - 200, 221, 30

χ.ψ.

1 +

2 +

§ 30 § αρχικό 
κείμενο

3 -

Αιτ. σκ. Ι 4 EFDD -

Αιτ. σκ. ΙΘ § αρχικό χ.ψ.
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1 +κείμενο

2 -

Αιτ. σκ. ΚΑ 5 EFDD ΗΨ - 200, 211, 36

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 342, 34, 39

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογίες 2, 3

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ALDE:
§ 23
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "πιστεύει ακράδαντα ότι η επιτροπή, το 

Συμβούλιο και τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν συνέχεια με συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα στις συστάσεις της τελικής έκθεσης της ομάδας εργασίας·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 26
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " θεωρεί λυπηρό το ότι αυτό δεν συνέβη 

στο παρελθόν και ότι δεν έχει προκύψει κανένα απτό νομοθετικό αποτέλεσμα από 
προηγούμενες επιτυχημένες πρωτοβουλίες·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

αιτ. σκ. ΙΘ
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υπό την προϋπόθεση ότι τον χειρισμό 

τους θα αναλαμβάνει, εξαρχής, η Γραμματεία της επιτροπής Αναφορών·"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE:
§ 3
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " που χρησιμοποιείται από κάποια 

ανεύθυνα κράτη μέλη·"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 4
1ο μέρος "τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της επιτροπής και των άλλων 

οργάνων της ΕΕ με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών μελών, 
ώστε να εξασφαλιστεί η θέσπιση και η εφαρμογή ενωσιακής νομοθεσίας που να 
επιδιώκει την επίτευξη των υψηλότερων επιπέδων κοινωνικής δικαιοσύνης και την 
πλήρη και αποτελεσματική προστασία των οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών· υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο 
ενεργό συνεργασία με τους εκπροσώπους των κρατών μελών στις συνεδριάσεις της 
επιτροπής Αναφορών και για ταχύτερες απαντήσεις στα αιτήματα που αυτή 
αποστέλλει· ζητεί, συνεπώς, ισχυρή δέσμευση από την πλευρά όλων των οικείων 
αρχών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την κατά προτεραιότητα 
διεκπεραίωση των αναφορών και την εξεύρεση λύσεων σε αυτές·"

2ο μέρος "διαπιστώνει εκ νέου την ύπαρξη επιφανειακών απαντήσεων από την επιτροπή σε 
πολλές αναφορές ·"



P8_PV(2018)12-13(VOT)_EL.docx 19 PE 632.675

§ 11
1ο μέρος "επισημαίνει ότι η εξέταση αναφορών για επισφαλείς συνθήκες εργασίας 

αποκάλυψε ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη πολλοί εργαζόμενοι είναι θύματα 
απαράδεκτων και διακριτικών πρακτικών, που απηχούν την ανυπαρξία 
αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων και κυρώσεων σε πολλές περιπτώσεις·"

2ο μέρος "θεωρεί λυπηρό το ότι η επιτροπή έχει συσσωρεύσει σημαντικές καθυστερήσεις στη 
διεκπεραίωση υποθέσεων παραβίασης του εργατικού δικαίου της ΕΕ από ορισμένα 
κράτη μέλη, επιτρέποντας έτσι την επί σειρά ετών συνέχιση των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·"

§ 19
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "43 εκατομμυρίων" και "με κινητήρα 

ντίζελ"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ALDE, PPE:
§ 9
1ο μέρος "θεωρεί ότι, για να εξασφαλιστεί πλήρης συνοχή μεταξύ της επεξεργασίας των 

διάφορων αναφορών, οι αναφορές που λαμβάνονται θα πρέπει να διεκπεραιώνονται 
εξ ολοκλήρου από την επιτροπή Αναφορών και ότι, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να διατεθούν περισσότεροι πόροι στη Γραμματεία της·" εκτός από τις λέξεις " οι 
αναφορές που λαμβάνονται θα πρέπει να διεκπεραιώνονται εξ ολοκλήρου από " και 
" για τον σκοπό αυτό"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
3ο μέρος "υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής Αναφορών, 

που εγκρίθηκαν τον Ιανουάριο 2016, καθιστούν τη διεκπεραίωση των αναφορών και 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων διαφανή και σαφή·"

§ 10
1ο μέρος "επικρίνει έντονα τη διακριτική ευχέρεια που επιδεικνύει η επιτροπή όσον αφορά 

την εξέταση καταγγελιών πολιτών που αφορούν ατομικές υποθέσεις·"
2ο μέρος "επισημαίνει πως η άρνηση διεξοδικής και άμεσης διερεύνησης των καταγγελιών 

των πολιτών, μεταξύ άλλων σε ατομικές περιπτώσεις, σύμφωνα με την προσέγγιση 
που εξέφρασε η επιτροπή στην ανακοίνωσή της του 2016 με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: 
Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα» , μπορεί να εμποδίζει την ταχεία 
κατανόηση πιθανών σοβαρών συστημικών κενών,"

3ο μέρος "επιτρέποντας πολλαπλές παραβιάσεις δικαιωμάτων σε βάρος πολλών πολιτών, και 
έτσι ουσιαστικά εναποθέτει στα εθνικά δικαστήρια το μεγαλύτερο μέρος της 
ευθύνης παρακολούθησης πιθανών παραβιάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ, εξαιρέσει 
των συστημικών· θεωρεί την ερμηνεία της έννοιας αυτής υπερβολικά διφορούμενη 
και εκτιμά ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι ιδιαίτερα ζημιογόνα στον τομέα της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας·"

4ο μέρος "τη θεωρεί ως οπισθοδρόμηση σε σχέση με την προηγούμενη προσέγγιση στην 
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, και ως γενικότερα ανασταλτική 
των καθηκόντων της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών·"

§ 30
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τις ίδιες", "με τους αναφέροντες" και "ή 

άλλων αρχών"
2ο μέρος "τις ίδιες" και "με τους αναφέροντες" 
3ο μέρος "ή άλλων αρχών"

Διάφορα
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Η ομάδα PPE αποσύρει την τροπολογία 2.


