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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
ΧΕΟ χαμηλό ελάχιστο όριο (1/20 των βουλευτών)
ΜΕΟ μέσο ελάχιστο όριο (1/10 των βουλευτών)
ΥΕΟ υψηλό ελάχιστο όριο (1/5 των βουλευτών)
ΜΨ μυστική ψηφοφορία
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1. Η κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, 
B9-0199/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0193/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID ΟΚ - 159, 471, 28Μετά την § 3

2 ID ΟΚ - 135, 463, 67

Μετά την § 4 3 ID ΟΚ - 140, 484, 37

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0193/2019 ECR ↓

B9-0194/2019 S&D ↓

B9-0195/2019 ID ↓

B9-0196/2019 PPE ↓

B9-0199/2019 Renew ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: τροπολογίες 1, 2, 3
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2. Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, 
B9-0210/2019, B9-0213/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0200/2019
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 616, 29, 18

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 382, 243, 42

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0200/2019 PPE ↓

B9-0202/2019 ECR ↓

B9-0205/2019 S&D ↓

B9-0207/2019 GUE/NGL ↓

B9-0210/2019 Verts/ALE ↓

B9-0213/2019 Renew ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
S&D: § 1
PPE: τελική ψηφοφορία RC-B9-0200/2019

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
S&D: § 1
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3. Αϊτή

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, 
B9-0222/2019, B9-0223/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0214/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0214/2019 PPE ↓

B9-0217/2019 Verts/ALE ↓

B9-0219/2019 ECR ↓

B9-0221/2019 S&D ↓

B9-0222/2019 GUE/NGL ↓

B9-0223/2019 Renew ↓

4. Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής 
ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας  ***

Σύσταση: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: 
διαδικασία έγκρισης

ΟΚ + 457, 140, 71



P9_PV(2019)11-28(VOT)_EL.docx 6 PE 644.716

5. Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής 
ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (ψήφισμα)

Rapport: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 1 1 GUE/NGL -

§ 2 2 GUE/NGL -

§ 3 3 GUE/NGL ΟΚ - 190, 462, 16

Μετά την § 4 4 GUE/NGL ΟΚ - 242, 403, 20

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 459, 145, 66

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL τροπολογίες  3, 4

Διάφορα
Ο Helmut Scholz (ομάδα GUE/NGL) συνυπογράφει τις τροπολογίες 1 έως 4.
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6. Η κατάσταση στη Βολιβία

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, 
B9-0191/2019, B9-0192/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0187/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

Πριν από την § 1 1 GUE/NGL ΟΚ - 110, 474, 87

§ 3 2 GUE/NGL ΟΚ - 270, 377, 24

Μετά την § 3 3 GUE/NGL ΟΚ - 144, 490, 36

Μετά την § 4 9 Verts/ALE -

Μετά την § 8 4 GUE/NGL ΟΚ - 161, 491, 16

αιτ. σκ. Δ 5Δ Verts/ALE -

αιτ. σκ. Ζ 6 Verts/ALE -

αιτ. σκ. Η 7Δ Verts/ALE ΗΨ - 263, 343, 66

αιτ. σκ. ΙΑ 8 Verts/ALE -

Μετά την αιτ. σκ. ΙΑ 10 Verts/ALE -

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 425, 132, 109

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0187/2019 PPE ↓

B9-0188/2019 Verts/ALE ↓

B9-0189/2019 ECR ↓

B9-0190/2019 GUE/NGL ↓

B9-0191/2019 Renew ↓

B9-0192/2019 S&D ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL: τροπολογίες 1, 2, 3, 4· τελική ψηφοφορία RC-B9-0187/2019
PPE: τελική ψηφοφορία RC-B9-0187/2019
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7. Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, 
B9-0218/2019, B9-0220/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0209/2019
(S&D, Renew, GUE/NGL)

Τίτλος 10 PPE ΗΨ - 238, 412, 20

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 101, 560, 9

7 βουλευτές

2/ΟΚ - 95, 563, 9

11 ID ΟΚ - 124, 538, 3

9 PPE ΗΨ - 227, 418, 21

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 374, 269, 23

§ 1

§ αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 101, 555, 15

16 ECR

2/ΟΚ ↓

15 GUE/NGL ΟΚ - 148, 514, 9

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 609, 59, 6

2/ΟΚ + 543, 119, 8

3/ΟΚ + 532, 122, 15

§ 2

§ αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 465, 192, 16

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 491, 165, 17

Μετά την § 2 17 ECR

2/ΟΚ + 405, 219, 41
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 3 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ + 352, 303, 5

Μετά την § 4 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ - 155, 507, 8

Μετά την § 5 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ - 260, 394, 16

Μετά την § 6 18 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ - 158, 495, 21

ψ.τμ.

1 +

Αιτ. αναφ. 4 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την αιτ. αναφ. 5 6 βουλευτές ΟΚ - 95, 555, 24

12 GUE/NGL -αιτ. σκ. A

§ αρχικό 
κείμενο

vs +

4 Renew +αιτ. σκ. B

13 GUE/NGL -

14 GUE/NGL -

5 Renew +

αιτ. σκ. Γ

8 PPE -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 429, 225, 19

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0209/2019 Renew ΟΚ ↓

B9-0211/2019 Verts/ALE ΟΚ ↓

B9-0212/2019 S&D ↓

B9-0215/2019 PPE ↓

B9-0216/2019 ECR ↓

B9-0218/2019 ID ΟΚ ↓

B9-0220/2019 GUE/NGL ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL: τελική ψηφοφορία RC-B9-0209/2019
Verts/ALE: Τροπολογίες 1, 2, 3, 11, 15, 16, 18· τελική ψηφοφορία RC-B9-0209/2019, τελική 

ψηφοφορία B9-0209/2019, τελική ψηφοφορία B9-0211/2019
ECR: Τροπολογίες 7, 16, 17
ID: §§ 1 (1ο μέρος), 2· τροπολογίες  6, 11· τελική ψηφοφορία RC-B9-0209/2019, τελική 

ψηφοφορία B9-0218/2019

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: Αιτ. σκ. A

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ID:
τροπολογία 7
1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η αλλαγή του κλίματος αποτελεί μία από τις πολλές προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και ότι όλα τα κράτη και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
επιστημονικής αξιολόγησης της έτσι ώστε η χάραξη πολιτικής, και ιδίως οι 
δαπάνες, να βασίζεται σε απτά γεγονότα και όχι σε μοντέλα που δημιουργούν 
εικόνες αποκάλυψης, καλλιεργούν κλίμα φόβου ή είναι αναξιόπιστα· τονίζει ότι 
δεν υπάρχει επιστημονική συναίνεση ως προς το τι ποσοστό της κλιματικής 
αλλαγής οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα και τι ποσοστό είναι αποτέλεσμα 
φυσικών διεργασιών·"

2ο μέρος "σημειώνει ότι η θερμοκρασία παγκοσμίως αυξάνεται με πολύ αργούς ρυθμούς σε 
σχέση με τις προβλέψεις και ότι, ως εκ τούτου, δεν υφίσταται κλιματική και 
περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης·"

τροπολογία 16
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "επειγόντως", "και να εφαρμόσουν" και 

"πορεία προς ένα μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2050"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 1
1ο μέρος "κηρύσσει κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης·"
2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους παγκόσμιους παράγοντες να 

λάβουν επειγόντως τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για την 
καταπολέμηση και τον περιορισμό της απειλής αυτής προτού να είναι πολύ αργά, 
και δηλώνει ότι δεσμεύεται να πράξει το ίδιο·"

Αιτ. αναφ. 4
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τα πλέον πρόσφατα και ολοκληρωμένα 

επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν τις επιζήμιες επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, τα οποία παρουσίασε"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE, ID:
τροπολογία 17
1ο μέρος "αναγνωρίζει τη θεσμική ευθύνη του να περιορίσει το δικό του αποτύπωμα 

άνθρακα· προτείνει να ληφθούν τα μέτρα που έχει προτείνει για τη μείωση των 
εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του στόλου των οχημάτων 
του με οχήματα μηδενικών εκπομπών"

2ο μέρος "και καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν για τον ορισμό ενιαίας έδρας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·"

§ 2
1ο μέρος "καλεί επιτακτικά τη νέα Επιτροπή να αξιολογήσει πλήρως τον αντίκτυπο που έχει 

στο κλίμα και στο περιβάλλον κάθε συναφής πρόταση νομοθετικής πράξης και 
προϋπολογισμού" με εξαίρεση: "στο κλίμα και"

2ο μέρος "στο κλίμα και"
3ο μέρος "και να διασφαλίσει ότι στο σύνολό τους ευθυγραμμίζονται πλήρως με τον στόχο 

για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από 1,5°C"
4ο μέρος "και δεν συμβάλλουν στην απώλεια βιοποικιλότητας·"

8. Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2019 (COP 25)

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0174/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0174/2019
(επιτροπή ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Πριν από την § 1 11 S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ - 175, 259, 234

51 GUE/NGL ΟΚ - 123, 534, 13

ψ.τμ.

§ 1

§ αρχικό 
κείμενο

1 +



P9_PV(2019)11-28(VOT)_EL.docx 12 PE 644.716

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 606, 55, 8

Μετά την § 3 52 GUE/NGL ΟΚ + 420, 231, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 548, 74, 48

2 +

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

3 +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 537, 119, 15

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

2 +

43 ECR ΗΨ - 294, 367, 9

ψ.τμ.

1 +

§ 21

§ αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 22 44 ECR ΟΚ - 151, 492, 32

45 ECR ΟΚ - 243, 407, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 131, 409, 129

53 GUE/NGL

2 -

1 Verts/ALE ΟΚ - 154, 402, 115

19 PPE ΟΚ - 199, 447, 25

ψ.τμ.

§ 23

§ αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ + 520, 135, 13
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 382, 271, 14

54 GUE/NGL -

2 Verts/ALE ΟΚ - 151, 398, 120

20 PPE ΟΚ - 185, 452, 32

§ 24

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 388, 271, 9

§ 25 21 PPE ΗΨ + 352, 309, 7

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 634, 27, 8

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 27 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 540, 108, 21

ψ.τμ.

1 +

§ 28 § αρχικό 
κείμενο

2 +

55 GUE/NGL -§ 32

§ αρχικό 
κείμενο

vs/ΗΨ + 374, 277, 21

§ 33 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 363, 287, 20

§ 34 56 GUE/NGL -

§ 35 57 GUE/NGL ΟΚ - 280, 375, 12

58 GUE/NGL ΟΚ - 261, 388, 16Μετά την § 35

59 GUE/NGL ΗΨ - 263, 386, 11
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 36 46 ECR -

Μετά την § 39 22 PPE ΟΚ + 356, 298, 17

§ 40 60 GUE/NGL ΗΨ + 549, 98, 21

§ 42 61 GUE/NGL -

37 PPE ΗΨ - 260, 396, 17

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 375, 280, 12

§ 45

§ αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 46 62 GUE/NGL ΟΚ - 137, 482, 47

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 491, 147, 33

3 Verts/ALE

2/ΟΚ - 222, 419, 23

ψ.τμ.

1 ↓

10 Renew

2 ↓

63 GUE/NGL ↓

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

2/ΟΚ ↓

3/ΟΚ ↓

4/ΟΚ ↓

5/ΟΚ ↓

§ 52

§ αρχικό 
κείμενο

6/ΟΚ ↓

4 Verts/ALE ΟΚ + 343, 306, 7Μετά την § 52

64 GUE/NGL ΗΨ - 125, 536, 5
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

65 GUE/NGL ΗΨ + 336, 314, 6

ψ.τμ.

1 ↓

§ 53

§ αρχικό 
κείμενο

2 ↓

23 PPE -Μετά την § 53

47 ECR ΟΚ - 312, 331, 22

§ 54 § αρχικό 
κείμενο

vs +

38 βουλευτές ΟΚ + 322, 298, 45§ 56

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ ↓

ψ.τμ.

1/ΗΨ + 587, 55, 9

§ 58 § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ - 305, 342, 18

§ 61 48 ECR ΟΚ - 235, 368, 58

66 GUE/NGL ΗΨ - 269, 381, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 519, 122, 19

2 +

§ 62

§ αρχικό 
κείμενο

3 +

§ 64 § αρχικό 
κείμενο

vs +

24 PPE ΗΨ + 341, 314, 11

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 428, 207, 31

25 PPE

2/ΟΚ - 272, 354, 36

Μετά την § 64

67 GUE/NGL ΟΚ - 104, 430, 128
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 262, 394, 9

12αναθ.
=

26=

βουλευτές
PPE

2/ΟΚ - 177, 459, 24

49 ECR -

§ 65

§ αρχικό 
κείμενο

vs +

13=
27=

βουλευτές
PPE

ΟΚ - 266, 360, 40§ 66

§ αρχικό 
κείμενο

vs +

5 Verts/ALE +

14=
28=

βουλευτές
PPE

-

15=
29=

βουλευτές
PPE

-

Μετά την § 66

16=
30=

βουλευτές
PPE

-

§ 67 3Δ PPE ΟΚ - 140, 463, 57

Μετά την § 67 6 Verts/ALE ΟΚ + 487, 136, 40

9 Verts/ALE ΟΚ + 366, 256, 38

32 PPE ΟΚ - 119, 502, 36

ψ.τμ.

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

§ 68

§ αρχικό 
κείμενο

6 ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

34 PPE -

ψ.τμ.

1 +

§ 69

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 364, 280, 13

ψ.τμ.

1/ΗΨ + 341, 308, 10

Μετά την § 69 18=
35=

βουλευτές
PPE

2/ΗΨ - 222, 404, 25

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 165, 474, 21

§ 70 68 GUE/NGL

2 -

§ 71 69 GUE/NGL -

36 PPE ΗΨ + 305, 293, 54§ 72

50 ECR ↓

§ 73 70 GUE/NGL ΗΨ + 429, 198, 18

§ 75 7Δ Verts/ALE ΟΚ - 167, 477, 17

§ 76 8Δ Verts/ALE -

ψ.τμ.

1 +

§ 77 § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 364, 284, 9

ψ.τμ.

1 +

§ 78 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 611, 40, 8

ψ.τμ.

1 +

§ 80 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 538, 76, 42
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

§ 82 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 526, 122, 8

§ 83 § αρχικό 
κείμενο

vs +

§ 90 § αρχικό 
κείμενο

vs +

ψ.τμ.

1 +

§ 91 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 113 71 GUE/NGL -

Μετά την § 114 72 GUE/NGL ΟΚ - 100, 481, 77

§ 115 § αρχικό 
κείμενο

vs +

ψ.τμ.

1 +

§ 116 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 528, 88, 41

ψ.τμ.

1 +

§ 118 § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Αιτ. αναφ. 18 39 ECR ΗΨ + 415, 194, 44

αιτ. σκ. Β 40 ECR -

αιτ. σκ. Γ 41 ECR -

αιτ. σκ. Θ § αρχικό 
κείμενο

vs +

αιτ. σκ. ΙΑ § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 481, 148, 25

ψ.τμ.

1/ΗΨ - 122, 520, 10

αιτ. σκ. ΙΒ 42 ECR

2 -

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 430, 190, 34

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE: τροπολογίες 19, 20, 22, 25, 38; §§ 27, 52, 56
S&D: τροπολογία 11
GUE/NGL: τροπολογίες  51, 52, 53 (1ο μέρος), 57, 58, 62, 67, 68 (1ο μέρος), 72
ID: §§ 1 (2ο μέρος), 9 (1ο μέρος), 14 (1ο μέρος), 23, 26 (1ο μέρος), 33, 45 (1ο μέρος), 

52 (3ο μέρος ), 56, 62 (1ο μέρος), 78 (2ο μέρος), 80 (2ο μέρος), 82 (2ο μέρος), 116 
(2ο μέρος)· αιτ. σκ. ΙΑ· τελική ψηφοφορία

ECR: τροπολογίες  38, 44, 45, 47; §§ 24, 56
Verts/ALE: τροπολογίες  1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 48; § 56· τελική 

ψηφοφορία 

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: §§ 27, 33, 56, 65, 66
βουλευτές: §§ 24, 32, 33, 54, 56, 65, 66, 115· αιτ. σκ. Θ
Renew: § 56
GUE/NGL: §§ 64, 83, 90· αιτ. σκ. ΙΑ 
ECR: § 27

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PPE:
τροπολογία 3
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 

γεγονός ότι η αναθεωρημένη πολιτική της για τη δανειοδότηση στον τομέα της 
ενέργειας εξακολουθεί να επιτρέπει επενδύσεις σε υποδομές για τα λεγόμενα «αέρια 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» χωρίς σαφείς και συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές διασφαλίσεις·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 10
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τερματίζοντας τη στήριξη για έργα 

ορυκτών καυσίμων έως το 2021 και ευθυγραμμίζοντας όλες τις χρηματοδοτικές της 
δραστηριότητες με τις αρχές και τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού έως το 
2020·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 18=35=
1ο μέρος "ενθαρρύνει την αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας και της διείσδυσης 

εναλλακτικών καυσίμων στην αγορά·"
2ο μέρος "επισημαίνει ότι η παροχή κινήτρων για την πρόσβαση στην αγορά και τη χρήση 

εναλλακτικών καυσίμων θα πρέπει πάντα να έχει προτεραιότητα έναντι της 
περαιτέρω φορολόγησης των καυσίμων "

τροπολογία 42
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει δυσανάλογα τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά ότι αυτές εκπέμπουν περισσότερο CO2 από ό,τι οι 
ανεπτυγμένες χώρες·"

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυαδική διαφοροποίηση μεταξύ «ανεπτυγμένων» και 
«αναπτυσσόμενων» χωρών (που περιλαμβάνονται, ή όχι, στο παράρτημα Ι) δεν 
δικαιολογείται πλέον στην πολυμερή δράση για το κλίμα·"

§ 77
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "έως το 2020"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

βουλευτές
§ 23
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ΕΚΣ", "με τον καθορισμό ενός στόχου, 

για το σύνολο της οικονομίας, για τη μείωση κατά 55 % των εγχώριων εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 28
1ο μέρος "θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου 

μοντέλου για τη μέτρηση των κλιματικών επιπτώσεων βάσει της κατανάλωσης·"
2ο μέρος "λαμβάνει υπό σημείωση το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή στην εις 

βάθος ανάλυσή της ότι οι προσπάθειες της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών από την 
παραγωγή της εξουδετερώνονται ως έναν βαθμό λόγω των εισαγωγών αγαθών με 
υψηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, αλλά ότι η ΕΕ έχει συμβάλει, ωστόσο, σημαντικά 
στη μείωση των εκπομπών σε άλλες χώρες, χάρη στην αυξημένη εμπορική ροή και 
στη βελτιωμένη αποδοτικότητα από άποψη άνθρακα που παρουσιάζουν οι εξαγωγές 
της·"
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§ 118
1ο μέρος "θεωρεί ότι, εφόσον το Κοινοβούλιο πρέπει να δίνει την έγκρισή του σε διεθνείς 

συμφωνίες και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εγχώρια εφαρμογή της Συμφωνίας 
του Παρισιού ως συννομοθέτης, θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
αντιπροσωπείας της ΕΕ·"

2ο μέρος "αναμένει, συνεπώς, να του επιτραπεί να συμμετάσχει στις συντονιστικές 
συνεδριάσεις της ΕΕ στην COP25 στη Μαδρίτη και να του διασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα ήδη από τη στιγμή της έναρξης 
των διαπραγματεύσεων·"

GUE/NGL
τροπολογία 53
1ο μέρος "υποστηρίζει την επικαιροποίηση της ΕΚΣ της ΕΕ"
2ο μέρος "πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει παράλληλα με την ενσωμάτωση στο δίκαιο της 

ΕΕ του στόχου για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το συντομότερο δυνατόν, 
ιδανικά έως το 2040, και το αργότερο έως το 2050· καλεί τις υπόλοιπες οικονομίες 
στον κόσμο να επικαιροποιήσουν τις ΕΚΣ τους, ώστε ο αντίκτυπος να είναι 
παγκόσμιος·"

τροπολογία 68
1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι το 23 % των παγκοσμίων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

προέρχεται από τη γεωργία και το 80 % της αποψίλωσης δασών παγκοσμίως 
συνδέεται με τη γεωργία· τονίζει ότι προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής 
διατροφή για τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό, χρειάζονται επενδύσεις στην 
αγροοικολογική γεωργία και σε βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης· 
υπογραμμίζει ότι η αποδοτικότητα δεν συνιστά από μόνη της επαρκή στρατηγική 
για την απαλλαγή του τομέα της γεωργίας από τις ανθρακούχες εκπομπές·"

2ο μέρος "καλεί όλα τα μέρη να προωθήσουν ενεργά την υγιή και βιώσιμη διατροφή·"

§ 21
1ο μέρος "τονίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να διαθέτει μια φιλόδοξη και χωρίς αποκλεισμούς 

πολιτική για το κλίμα, προκειμένου να λειτουργεί ως αξιόπιστος και φερέγγυος 
εταίρος σε παγκόσμιο επίπεδο, και να διατηρηθεί η παγκόσμια ηγετική της θέση 
στον τομέα του κλίματος·"

2ο μέρος "υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να επενδύσει η ΕΕ στην έρευνα και τις 
καινοτομίες με βιομηχανική εφαρμογή και να πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο 
στους τομείς αυτούς·"

ID:
§ 1
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και ότι όλα τα κράτη και οι φορείς σε 

παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
καταπολέμησή της"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 14
1ο μέρος "τονίζει ότι το τρέχον επίπεδο φιλοδοξίας των ΕΚΣ θα πρέπει να πενταπλασιαστεί, 

προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρβαση του ορίου των 1,5 °C·"
2ο μέρος "τονίζει ότι αυτός ο φιλόδοξος στόχος σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθεί να είναι 

τεχνικά εφικτός και θα αποφέρει πολυάριθμα παράλληλα οφέλη στο περιβάλλον και 
τη δημόσια υγεία·"
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§ 26
1ο μέρος "τονίζει ότι όλες οι κλιματικές πολιτικές θα πρέπει να ακολουθούνται σύμφωνα με 

την αρχή της δίκαιης μετάβασης, σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών 
και τους κοινωνικούς εταίρους·"

2ο μέρος "θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η ενίσχυση των κοινωνικών εταιρικών σχέσεων και της 
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό 
επίπεδο αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, με δίκαιο και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο, χωρίς 
αποκλεισμούς· είναι της γνώμης ότι οι λύσεις που βασίζονται στη φύση, η 
αποκατάσταση και η διατήρηση των οικοσυστημάτων, και η βιοποικιλότητα 
αποτελούν ζωτικής σημασίας καταλύτες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
και την προσαρμογή σε αυτήν·"

§ 45
1ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι η ΚΓΠ δεν θα πρέπει να παρέχει πλέον επιδοτήσεις για 

δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και το κλίμα,"
2ο μέρος "συμπεριλαμβανομένης της αποστράγγισης τυρφώνων και της υπεράντλησης 

υδάτων για άρδευση, ούτε να προβλέπει κυρώσεις για την παρουσία δέντρων σε 
γεωργικές εκτάσεις·"

§ 78
1ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη ισχύος της τροποποίησης του 

Κιγκάλι στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ· πιστεύει ότι αυτή θα πρέπει να δώσει νέα 
ώθηση στην ΕΕ για να αναθεωρήσει ταχέως τον κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι γνωστές ελλείψεις που απειλούν τους 
φιλόδοξους στόχους της Ένωσης για το κλίμα, όπως το παράνομο εμπόριο 
υδροφθορανθράκων (HFC)"

2ο μέρος "και η ανεπαρκής δράση κατά της χρήσης του εξαφθοριούχου θείου (SF6)·"

§ 80
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και να αποδειχθεί στον κόσμο ότι η 

βιομηχανία και η κλιματική ουδετερότητα δεν είναι ασύμβατες·"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 82
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από: "και μιας ενωσιακής νομοθεσίας για το κλίμα "
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

·
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§ 116
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εκφράζει, επομένως, εκ νέου τη 

δυσαρέσκειά του για την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, ότι 
προτίθεται να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR:
§ 20
1ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση της Climate Ambition Alliance 

(συμμαχία για την κλιματική φιλοδοξία) κατά τη σύνοδο κορυφής που διοργάνωσε ο 
ΟΗΕ το 2019 για τη δράση για το κλίμα, στην οποία συμμετέχουν 59 συμβαλλόμενα 
μέρη της UNFCCC που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να υποβάλουν 
ενισχυμένες ΕΚΣ έως το 2020, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία του Παρισιού, και 
65 συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, που επιδιώκουν την 
επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου"

2ο μέρος "έως το 2050· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν ήταν έτοιμα 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν την αύξηση του επιπέδου φιλοδοξίας της 
ΕΚΣ της ΕΕ, παρά το σχετικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·"

§ 53
1ο μέρος "τονίζει τη σημασία της δίκαιης μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία 

και την ανάγκη μιας διορατικής και συμμετοχικής προσέγγισης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα επωφελούνται από τη μετάβαση και να στηριχθούν οι 
πιο ευάλωτες περιφέρειες και κοινότητες· θεωρεί τη δημιουργία ενός ταμείου 
δίκαιης μετάβασης ως ένα από τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε 
επίπεδο ΕΕ, για τη διασφάλιση μιας συνειδητής μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς για 
τα άτομα και τις περιφέρειες της ΕΕ που πλήττονται περισσότερο από την απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι περιοχές εξόρυξης άνθρακα που βρίσκονται 
σε μετάβαση· αναγνωρίζει ότι τα ταμεία αποζημίωσης δεν συνιστούν από μόνα τους 
εγγύηση για δίκαιη μετάβαση, και ότι στο επίκεντρο οποιασδήποτε πολιτικής για τη 
μετάβαση θα πρέπει να βρίσκεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την 
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των εν λόγω περιφερειών της ΕΕ καθώς και για τη 
στήριξη των ατόμων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μετάβασης· πιστεύει 
ότι η κλιματική μετάβαση της ΕΕ πρέπει να είναι βιώσιμη από οικολογική, 
οικονομική και κοινωνική άποψη· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή κατάλληλες πολιτικές και χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό,"

2ο μέρος "εξαρτώμενες από σαφείς, αξιόπιστες και εκτελεστές βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις των οικείων κρατών μελών για απαλλαγή ολόκληρης 
της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένης της 
ενσωμάτωσης στα τελικά ΕΣΕΚ συγκεκριμένων πολιτικών με στόχο τη σταδιακή 
κατάργηση της εξόρυξης άνθρακα σε χρονικό πλαίσιο σύμφωνο με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας για το 2050·"
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§ 91
1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η υψηλή ιεράρχηση της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως με την 

εφαρμογή της αρχής «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση», και η ανάληψη 
ηγετικής θέσης σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας αποτελούν δύο από τους κύριους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης της 
ΕΕ· υπογραμμίζει ότι, για το 2030, η ΕΕ έχει θέσει στόχο 32 % ή παραπάνω για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 32,5 % ή παραπάνω για την ενεργειακή απόδοση·"

2ο μέρος "επισημαίνει ότι οι στόχοι αυτοί –αν και οδηγούν σε μεγαλύτερες μειώσεις των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από ό,τι προβλεπόταν στο παρελθόν– δεν συνάδουν 
με τη μείωση κατά 50-55 % που πρότεινε η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος της Επιτροπής 
ούτε με τον στόχο για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 
1,5 °C· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καθορίσουν τις πρόσθετες 
προσπάθειες που απαιτούνται για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και της ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον στόχο της μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου· ζητεί να προωθηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης και να αναπτυχθούν εγκαίρως οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·"

Verts/ALE:
τροπολογία 25
1ο μέρος "σημειώνει την ανακοίνωση της εκλεγείσας Προέδρου της Επιτροπής Ursula von 

der Leyen ότι το ΣΕΔΕ θα επεκταθεί σε τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από το 
σύστημα εμπορίας της ΕΕ· απορρίπτει την άμεση ένταξη στο ΣΕΔΕ της ΕΕ·"

2ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με 
εκτίμηση επιπτώσεων για ένα διαφορετικό ΣΕΔΕ για τους τομείς αυτούς· 
υπογραμμίζει με έμφαση ότι ένα σύστημα τιμολόγησης του CO2 δεν θα πρέπει να 
αντικαθιστά ή να αποδυναμώνει τα υφιστάμενα μέτρα, όπως τα πρότυπα για το 
μονοξείδιο του άνθρακα CO2 για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, ή τον κανονισμό 
για τη δράση για το κλίμα, αλλά θα πρέπει να συμπληρώνει την υφιστάμενη 
νομοθεσία προκειμένου να ενισχυθεί η φιλοδοξία της ΕΕ για το κλίμα στο πλαίσιο 
ενός μείγματος πολιτικής, όπως αναφέρεται από τον εκλεγέντα εκτελεστικό 
αντιπρόεδρο κ. Frans Timmermans κατά την ακρόασή του στο Κοινοβούλιο·"

PPE, Verts/ALE:
τροπολογία 12αναθ.=26=
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από την αντικατάσταση των λέξεων: "να έχει απαλλαγεί 

πλήρως από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050 το αργότερο·" από τις λέξεις: 
"να διατηρήσει την υφιστάμενη φιλόδοξη πορεία του προς τη μείωση των 
εκπομπών·"

2ο μέρος Η αντικατάσταση των λέξεων: "να έχει απαλλαγεί πλήρως από τις ανθρακούχες 
εκπομπές έως το 2050 το αργότερο·" από τις λέξεις: "να διατηρήσει την υφιστάμενη 
φιλόδοξη πορεία του προς τη μείωση των εκπομπών·"

PPE, βουλευτές:
§ 68
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές CO2 από τη 

ναυτιλία αναμένεται να αυξηθούν κατά 50 % έως 250 % κατά την περίοδο έως το 
2050·", "πριν από το 2023", "αμέσως", "υποχρεωτικούς", "το συντομότερο δυνατόν, 
πρόσθετες δράσεις της ΕΕ", "όπως η ένταξη του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών 
στο ΣΕΔΕ και"

2ο μέρος "υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές CO2 από τη ναυτιλία αναμένεται να αυξηθούν κατά 
50 % έως 250 % κατά την περίοδο έως το 2050·"

3ο μέρος "πριν από το 2023"
4ο μέρος "αμέσως"
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5ο μέρος "υποχρεωτικούς"
6ο μέρος "το συντομότερο δυνατόν, πρόσθετες δράσεις της ΕΕ", "όπως η ένταξη του τομέα 

των θαλάσσιων μεταφορών στο ΣΕΔΕ και"

§ 69
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και οικολογικά πλοία με οικολογικά 

εξαρτήματα,"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE, βουλευτές, ID, ECR:
§ 52
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 

διασφαλίσει τη θωράκιση των επενδύσεων της ΕΕ σε σχέση με το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα και να υποβάλει, όπου απαιτείται, εναρμονισμένους και 
δεσμευτικούς κανόνες·", "καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θα συμμορφώνεται πλήρως με τη 
Συμφωνία του Παρισιού και ότι καμία δαπάνη δεν θα αντιβαίνει σε αυτήν·", "τονίζει 
τη σημασία της αναπλήρωσης των πόρων του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα 
(GCF), και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διπλασιάσουν τουλάχιστον τις 
συνεισφορές τους για την αρχική κινητοποίηση των πόρων·", "καλεί την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων να σταματήσει αμέσως τη χορήγηση δανείων για έργα 
ορυκτών καυσίμων, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται φυσικό 
αέριο, σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως μεταβατική τεχνολογία 
για την αντικατάσταση του άνθρακα,", "σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες 
εναλλακτικές λύσεις, και εφόσον εφαρμόζονται διασφαλίσεις για την αποφυγή 
φαινομένων εγκλωβισμού και λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η πορεία 
των εκπομπών παραμένει σύμφωνη με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού·"

2ο μέρος "καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει τη θωράκιση των επενδύσεων 
της ΕΕ σε σχέση με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και να υποβάλει, όπου 
απαιτείται, εναρμονισμένους και δεσμευτικούς κανόνες·"

3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) θα συμμορφώνεται πλήρως με τη Συμφωνία του Παρισιού και ότι 
καμία δαπάνη δεν θα αντιβαίνει σε αυτήν·"

4ο μέρος "τονίζει τη σημασία της αναπλήρωσης των πόρων του Πράσινου Ταμείου για το 
Κλίμα (GCF), και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διπλασιάσουν τουλάχιστον τις 
συνεισφορές τους για την αρχική κινητοποίηση των πόρων·"

5ο μέρος "καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να σταματήσει αμέσως τη χορήγηση 
δανείων για έργα ορυκτών καυσίμων, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες 
χρησιμοποιείται φυσικό αέριο, σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως 
μεταβατική τεχνολογία για την αντικατάσταση του άνθρακα,"

6ο μέρος "σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις, και εφόσον 
εφαρμόζονται διασφαλίσεις για την αποφυγή φαινομένων εγκλωβισμού και 
λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η πορεία των εκπομπών παραμένει 
σύμφωνη με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού·"

PPE, Renew:
§ 58
1ο μέρος "υπενθυμίζει στα μέρη την ανάγκη να διαθέσουν επαρκείς πόρους προκειμένου οι 

δεσμεύσεις να μετατραπούν σε συγκεκριμένες δράσεις και να εφαρμόσουν τα 
αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού· 
υποστηρίζει την αυξανόμενη δυναμική για τη θέσπιση μηχανισμού προσαρμογής 
άνθρακα στα σύνορα της ΕΕ για τις εισαγωγές στην ΕΕ, προκειμένου να 
δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για το διεθνές εμπόριο και να αποφευχθεί η 
διαρροή άνθρακα·"
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2ο μέρος "καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν δίκαιο και 
προοδευτικό σύστημα φορολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών το συντομότερο 
δυνατό·"

ID, ECR:
§ 9
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι η ειδική έκθεση της IPCC σχετικά με την αύξηση της 

θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 °C αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη και 
ενημερωμένη επιστημονική εκτίμηση των μεθόδων μετριασμού με βάση τη 
Συμφωνία του Παρισιού·"

2ο μέρος "τονίζει ότι, σύμφωνα με την έκθεση, προκειμένου να ενισχυθούν οι πιθανότητες να 
συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τον 1,5 °C έως το 
2100 με μηδενική ή περιορισμένη υπέρβαση του ορίου αυτού, πρέπει, έως το 2067 
το αργότερο, να επιτευχθεί μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε 
παγκόσμιο επίπεδο και, έως το 2030, να μειωθούν οι ετήσιες παγκόσμιες εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου σε 27,4 γιγατόνους ισοδύναμου CO2 ετησίως κατ’ ανώτατο 
όριο· τονίζει ότι, υπό το πρίσμα των εν λόγω πορισμάτων και με βάση τη Συμφωνία 
του Παρισιού, η ΕΕ, ως κατέχουσα ηγετική θέση παγκοσμίως και από κοινού με τις 
άλλες κυριότερες οικονομίες στον κόσμο, πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την 
επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου όσο το δυνατόν 
συντομότερα"

3ο μέρος "και το αργότερο έως το 2050"

βουλευτές, ID:
§ 62
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι το 80 % των ανθρώπων που εκτοπίστηκαν λόγω της αλλαγής του 

κλίματος είναι γυναίκες και παιδιά"
2ο μέρος "που γενικά πλήττονται και επιβαρύνονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή 

από ό,τι οι άνδρες, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν στον ίδιο βαθμό σε 
βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τη δράση για το κλίμα· τονίζει, 
συνεπώς, ότι η ενδυνάμωση της θέσης όλων των περιθωριοποιημένων φύλων, όπως 
και η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή τους και ο ηγετικός τους ρόλος σε διεθνή 
φόρουμ όπως η UNFCCC, καθώς και η συμμετοχή τους στην εθνική, περιφερειακή 
και τοπική δράση για το κλίμα, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία και την 
αποτελεσματικότητα των εν λόγω δράσεων·"

3ο μέρος "πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίξουν πλήρως την εφαρμογή 
του σχεδίου δράσης για θέματα φύλου της UNFCCC, ιδίως ενσωματώνοντας τη 
διάσταση του φύλου στις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και την ανάπτυξη, και θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των αυτοχθόνων γυναικών και των 
υπερμάχων των δικαιωμάτων των γυναικών στη διαδικασία της UNFCCC·"

Διάφορα
Οι τροπολογίες 17 και 33 αποσύρονται.
Η Stéphane Séjourné και η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου (ομάδα Renew) αποσύρουν την υπογραφή 
τους από την τροπολογία 38.
Η Jadwiga Wiśniewska και η ομάδα ECR αποσύρουν την υποστήριξή τους στην πρόταση 
ψηφίσματος B9-0174/2019.
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9. Η προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0224/2019
(ECR)

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ - 117, 493, 32

Πρόταση ψηφίσματος B9-0225/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Μετά την § 1 1 ID ΟΚ - 157, 454, 24

§ 2 4 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ + 345, 260, 36

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 445, 112, 78

Μετά την § 22 3 ID ΟΚ - 42, 554, 44

Μετά την αιτ. αναφ. 6 2 ID ΟΚ - 145, 470, 24

αιτ. σκ. ΙΒ § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 407, 138, 93

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 500, 91, 50

Πρόταση ψηφίσματος B9-0226/2019
(ID)

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ECR: τελική ψηφοφορία B9-0224/2019
Renew: τροπολογία 4
Verts/ALE: § 7· αιτ. σκ. l· τελική ψηφοφορία B9-0225/2019
ID: τροπολογίες  1, 2, 3

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: § 7; αιτ. σκ. ΙΒ

Διάφορα
Η Samira Rafaela, Martin Hojsík και ο Dragoş Pîslaru (ομάδα Renew) συνυπογράφουν την 
πρόταση ψηφίσματος B9-0225/2019.
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10. Πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών 
δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των 
τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0182/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 493, 43, 86

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0182/2019 PPE ↓

B9-0183/2019 Verts/ALE ↓

B9-0184/2019 ECR ↓

B9-0185/2019 S&D ↓

B9-0186/2019 Renew ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE: τελική ψηφοφορία RC-B9-0182/2019

11. Μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με 
τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, 
B9-0206/2019, B9-0208/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0197/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

Μετά την § 1 6 GUE/NGL -

Μετά την § 4 2 Verts/ALE -

ψ.τμ.§ 6 § αρχικό 
κείμενο

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

2 +

4 Verts/ALE -

5 Verts/ALE -

Μετά την § 7

11 ID ΟΚ - 99, 523, 3

Μετά την § 15 7 GUE/NGL -

3 Verts/ALE -Μετά την § 16

8 GUE/NGL -

Πριν από την αιτ. σκ. 
A

1 Verts/ALE -

αιτ. σκ. Δ 9 ID -

Μετά την αιτ. σκ. ΣΤ 10 ID ΟΚ - 97, 522, 6

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0197/2019 ECR ↓

B9-0198/2019 S&D ↓

B9-0201/2019 PPE ↓

B9-0203/2019 Renew ↓

B9-0204/2019 Verts/ALE ↓

B9-0206/2019 GUE/NGL ↓

B9-0208/2019 ID ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: τροπολογίες 10, 11
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα:
Renew:
§ 6
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη βαθιά 

λύπη του για την έλλειψη κατάλληλης χρηματοδότησης για τους σκοπούς αυτούς 
στον προϋπολογισμό του 2020·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 7
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όπως τα συστήματα ιδιωτικής 

αποθεματοποίησης και η απόσυρση από την αγορά, καθώς και οποιαδήποτε νέα ή 
άλλα διαθέσιμα μέσα και συναφή μέτρα"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

12. Η κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0181/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0181/2019
(επιτροπή INTA)

Μετά την § 3 2 GUE/NGL ΟΚ - 51, 544, 12

Μετά την § 4 1 PPE +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 506, 46, 61

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE: τελική ψηφοφορία
GUE/NGL: τροπολογία 2
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13. Προτάσεις ψηφίσματος - Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία 
εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0175/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0175/2019
(επιτροπή DEVE)

ψ.τμ.

1 +

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 23 1 PPE ΗΨ + 340, 250, 13

ψ.τμ.

1/ΗΨ - 278, 311, 5

2 PPE

2 ↓

5 Verts/ALE -

§ 25

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 295, 286, 22

3 Verts/ALE -Μετά την αιτ. σκ. Ε

4 Verts/ALE -

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) +

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: § 25

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: § 25
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα:
Renew:
τροπολογία 2
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ειδικά εκείνους που αφορούν το κλίμα, 

το εμπόριο, την ασφάλεια και τη μετανάστευση·"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE, ECR:
§ 17
1ο μέρος "τονίζει ότι είναι σημαντική η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών 

ως κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και καλεί την ΕΕ και τις χώρες ΑΚΕ να 
συμπεριλάβουν την ισότητα των φύλων ως εγκάρσιο ζήτημα στη συμφωνία·"

2ο μέρος "υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να δεσμευτούν τα μέρη όσον αφορά τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, αλλά και για την 
πλήρη εφαρμογή του προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον 
Πληθυσμό και την Ανάπτυξη·"


