ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Με ονομαστική ψηφοφορία για τα τρία κυριότερα άρθρα του αντιρατσιστικού
νομοσχεδίου, ολοκληρώθηκε στο Γ' Θερινό Τμήμα η επί των άρθρων υπερψήφισή του.

Στην ονομαστική ψηφοφορία σημειώθηκαν αποκλίσεις από την επίσημη κομματική γραμμή
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, με την Ραχήλ Μακρή και τον Παύλο Χαϊκάλη να καταψηφίζουν
όλα τα άρθρα, όπως επίσης και από την επίσημη γραμμή της ΔΗΜΑΡ, με τη Μαρία Ρεπούση
να καταψηφίζει το επίμαχο δεύτερο άρθρο και να δηλώνει &quot;παρών&quot; στα άλλα
δύο.

Τα αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας έχουν αναλυτικά, ως εξής:
* Για το πρώτο άρθρο που αφορά τη δημόσια υποκίνηση ρατσιστικής βίας ή μίσους,
ονομαστική ψηφοφορία είχε ζητήσει η Χρυσή Αυγή.
Υπέρ ψήφισαν 58 βουλευτές (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ και ανεξάρτητοι βουλευτές), ενώ
&quot;παρών&quot; ψήφισαν 31 βουλευτές: Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και όσοι εκ των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων ακολούθησαν την κομματική γραμμή (Γ. Δημαράς και Μ.
Κόλλια-Τσαρουχά), η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Μ. Ρεπούση και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Β.
Πολύδωρας και Μ. Ανδρουλάκης. Κατά του άρθρου ψήφισαν δέκα βουλευτές: Οι βουλευτές
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Ρ. Μακρή και Π. Χαϊκάλης, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Β.
Καπερνάρος, Γ. Κασαπίδης και Γ. Κουράκος, και οι παρόντες βουλευτές της Χρυσής Αυγής
και του ΚΚΕ.

* Για το δεύτερο άρθρο που αφορά την κακόβουλη άρνηση των γενοκτονιών που έχει
υπερψηφίσει η ελληνική Βουλή, ονομαστική ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε κατόπιν
πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Χρυσής Αυγής.
Υπέρ του άρθρου τάχθηκαν 54 βουλευτές (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ και ανεξάρτητοι
βουλευτές), κατά τάχθηκαν 42 βουλευτές (ΣΥΡΙΖΑ, KKE, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Χρυσή Αυγή,
η Μ. Ρεπούση της ΔΗΜΑΡ και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Χρ. Αηδόνης, Π. Τατσόπουλος, Β.
Καπερνάρος, Γ. Κασαπίδης και Γ. Κουράκος), ενώ &quot;παρών&quot; δήλωσαν οι
ανεξάρτητοι βουλευτές Β. Πολύδωρας, Μ. Ανδρουλάκης και Δ. Ψαριανός.

* Το τρίτο άρθρο αφορά τη δίωξη των δραστών των παραπάνω αξιόποινων πράξεων,
ακόμα και αν τα διαδικτυακά μέσα που χρησιμοποιούν βρίσκονται εκτός Ελλάδος.
Ονομαστική ψηφοφορία γι' αυτό είχε ζητήσει η Χρυσή Αυγή. Υπέρ του άρθρου τάχθηκαν 60
βουλευτές (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, Ανεξάρτητοι Έλληνες και ανεξάρτητοι βουλευτές), 29
ψήφισαν &quot;παρών&quot; (οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η Μ. Ρεπούση της ΔΗΜΑΡ και οι
ανεξάρτητοι βουλευτές Β. Πολύδωρας και Μ. Ανδρουλάκης), ενώ κατά του άρθρου τάχθηκαν
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δέκα βουλευτές (Χρυσή Αυγή, KKE, οι βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Ρ. Μακρή και
Π. Χαϊκάλης, καθώς και οι ανεξάρτητοι βουλευτές, Β. Καπερνάρος, Γ. Κασαπίδης και Γ.
Κουράκος).

ΠΗΓΗ: Ιστοσελίδα www.kathimerini.gr
Διαβάστε &Epsilon;&Delta;&Omega; απόσπασμα από τα επίσημα Πρακτικά της
ΛΔ', 9 Σεπτεμβρίου 2014, Συνεδρίασης του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής,
στην οποία ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου.

Διαβάστε σχετικά: Την &Alpha;&Nu;&Alpha;&Kappa;&Omicron;&Iota;&Nu;&Omega;&Sigma
;&Eta; &Tau;&Omicron;&Upsilon; &Kappa;&Iota;&Sigma;&Epsilon;
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