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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
1/20 χαμηλό ελάχιστο όριο (1/20 των βουλευτών)
1/10 μέσο ελάχιστο όριο (1/10 των βουλευτών)
1/5 υψηλό ελάχιστο όριο (1/5 των βουλευτών)
ΜΨ μυστική ψηφοφορία
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1. Αριθμητική σύνθεση των επιτροπών

Πρόταση απόφασης : B9-0039/2020

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

παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης B9-0039/2020
(Διάσκεψη των Προέδρων)

Πρόταση απόφασης +

2. Πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας για 
τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για 
την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην 
Ισλανδία ή τη Νορβηγία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς 
επιβολής του νόμου

Σύσταση: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση OK + 550, 24, 22

3. Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών 
***

Σύσταση: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση OK + 597, 34, 32
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4. Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς 
μικρών επιχειρήσεων *

Έκθεση: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

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

παρατηρήσεις

μοναδική ψηφοφορία OK + 592, 22, 51

5. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, 
B9-0045/2020, B9-0046/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0040/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

45 GUE/NGL -Πριν την § 1

53 GUE/NGL -

21 ECR OK - 154, 505, 15

46 GUE/NGL OK - 253, 378, 49

ψ.τμ.

1 +

§ 1

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 366, 313, 7

14 Verts/ALE OK + 430, 201, 63Μετά την § 1

22 ECR -

ψ.τμ.

1 +

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 590, 100, 6

ψ.τμ.§ 3 § αρχικό 
κείμενο

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 464, 212, 17

2 PPE ΗΨ - 332, 332, 33

15 Verts/ALE OK - 310, 376, 11

Μετά την § 3

47 GUE/NGL OK - 57, 566, 78

§ 5 16 Verts/ALE OK - 262, 383, 54

Μετά την § 5 23 ECR -

ψ.τμ.

1 +

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 6 48 GUE/NGL -

3 PPE ΗΨ - 307, 348, 43§ 8

§ αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

24 ECR -

25 ECR -

Μετά την § 8

26 ECR OK + 552, 94, 60

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 537, 143, 19

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

2 +

27 ECR OK - 150, 544, 15

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 533, 159, 10

§ 10

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 553, 123, 23

28 ECR OK - 175, 511, 20

49 GUE/NGL OK - 136, 444, 127

§ 11

17 Verts/ALE OK - 155, 437, 114
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

4 PPE OK - 219, 453, 30

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 328, 366, 11

Μετά την § 11 50 GUE/NGL

2/ΟΚ - 136, 568, 6

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 638, 43, 26

2/ΟΚ + 589, 112, 5

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

3 +

Μετά την § 14 67 GUE/NGL -

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 371, 313, 21

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 376, 317, 11

ψ.τμ.

1 +

2 -

3 +

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

4 +

Μετά την § 19 68 GUE/NGL OK - 104, 567, 42

§ 20 10 S&D, 
Verts/ALE

OK + 361, 328, 21

Μετά την § 20 58 GUE/NGL OK - 154, 498, 58

Μετά την § 21 73 GUE/NGL OK - 156, 455, 95

ψ.τμ.

1 +

2/ΟΚ + 508, 174, 15

§ 22 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 594, 97, 9
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

4/ΟΚ + 444, 232, 35

5/ΟΚ + 357, 303, 38

Μετά την § 22 1 βουλευτές ΗΨ - 294, 351, 57

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 567, 108, 34

§ 23 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 541, 142, 20

29 ECR OK - 276, 362, 73Μετά την § 23

30 ECR OK - 149, 490, 71

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 135, 498, 74

41 βουλευτές

2/ΟΚ - 285, 370, 58

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 518, 158, 33

2/ΟΚ + 383, 294, 17

§ 24

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 343, 337, 16

Μετά την § 26 42 βουλευτές OK - 298, 373, 42

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 311, 382, 20

31 ECR

2/ΟΚ - 168, 507, 34

5 PPE OK - 194, 490, 21

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 442, 189, 74

§ 27

§ αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 28 6 PPE -

32 ECR OK - 306, 346, 60

33 ECR -

Μετά την § 29

43 βουλευτές OK + 370, 314, 27

ψ.τμ.

1 +

§ 30 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 31 18 Verts/ALE OK - 265, 439, 7

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 33 § αρχικό 
κείμενο

3 +

§ 34 § αρχικό 
κείμενο

OK + 643, 38, 30

§ 35 51 GUE/NGL ΗΨ + 350, 321, 35

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 36 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 675, 27, 8

§ 37 72 GUE/NGL OK - 271, 389, 42

Μετά την § 39 70 GUE/NGL OK - 95, 607, 6

Μετά την § 40 40 βουλευτές OK - 186, 461, 55

8 PPE OK - 251, 401, 57

ψ.τμ.

1 +

§ 43

§ αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

3 +

ψ.τμ.

1 +

§ 45 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 46 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 596, 58, 55

ψ.τμ.

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

§ 47 § αρχικό 
κείμενο

7 +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 585, 107, 16

2/ΟΚ + 419, 245, 23

3/ΟΚ + 540, 120, 33

§ 49 § αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 401, 261, 34

9 PPE OK - 199, 480, 28

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 381, 281, 43

§ 51

11 S&D, 
Verts/ALE

2/ΟΚ + 445, 215, 40
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 ↓

2 ↓

§ αρχικό 
κείμενο

3 ↓

Μετά την § 51 54 GUE/NGL OK - 163, 505, 35

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 619, 47, 29

§ 53 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 53 19 Verts/ALE OK - 133, 535, 41

§ 55 § αρχικό 
κείμενο

OK + 617, 54, 38

7 PPE OK - 277, 366, 63

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 582, 58, 65

2/ΟΚ + 340, 331, 33

§ 56

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 408, 253, 45

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 357, 306, 48

2 +

3 +

§ 57 § αρχικό 
κείμενο

4 +

ψ.τμ.

1 +

§ 60 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.§ 61 § αρχικό 
κείμενο

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2 +

Μετά την § 62 55 GUE/NGL OK - 285, 363, 63

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 652, 40, 19

2/ΟΚ + 398, 292, 13

§ 65 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 447, 244, 9

Μετά την § 66 56 GUE/NGL OK - 181, 484, 46

ψ.τμ.

1 +

§ 72 § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 436, 245, 20

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 624, 63, 25

§ 73 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 351, 259, 42

Μετά την § 74 34 ECR -

ψ.τμ.

1 +

§ 75 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 79 69 GUE/NGL OK - 231, 436, 43

ψ.τμ.

1 +

§ 80 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 592, 101, 6

Μετά την § 80 71 GUE/NGL OK - 106, 589, 13

12 S&D, 
Verts/ALE

OK + 420, 244, 44

57 GUE/NGL OK - 60, 538, 106

§ 82

§ αρχικό ψ.τμ.
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1 ↓

2 ↓

κείμενο

3/ΟΚ ↓

ψ.τμ.

1 +

2 +

3 +

4 +

§ 83 § αρχικό 
κείμενο

5 +

Μετά την § 84 35 ECR OK - 313, 338, 61

§ 85 § αρχικό 
κείμενο

OK + 588, 102, 20

§ 86 59 GUE/NGL OK - 256, 430, 20

36 ECR OK - 177, 518, 14§ 88

§ αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

52 GUE/NGL OK - 168, 473, 63

ψ.τμ.

1 +

2/ΗΨ + 386, 306, 8

3 +

§ 89

§ αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 478, 193, 34

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 590, 82, 37

2/ΟΚ + 471, 126, 100

§ 90 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 419, 258, 14
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

4/ΟΚ + 537, 143, 21

5/ΟΚ + 600, 65, 38

Μετά την § 90 60 GUE/NGL OK - 135, 567, 9

ψ.τμ.

1 +

§ 91 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 469, 215, 22

§ 93 37 ECR -

38 ECR -Μετά την § 93

39 ECR OK - 173, 503, 31

Μετά την § 97 64 GUE/NGL OK + 263, 421, 22

ψ.τμ.

1 +

§ 99 § αρχικό 
κείμενο

2 -

§ 105 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Μετά την § 105 61 GUE/NGL -

Μετά την § 106 62 GUE/NGL OK - 91, 608, 14

13 S&D, 
Verts/ALE

OK - 314, 381, 10§ 107

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 542, 146, 18

Μετά την § 107 63 GUE/NGL -

20 Verts/ALE OK + 376, 319, 14Μετά την § 109

65 GUE/NGL OK - 273, 395, 33
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 113 66 GUE/NGL -

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Α

44 GUE/NGL -

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 482, 136, 95

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0040/2020 Verts/ALE OK ↓

B9-0041/2020 ECR ↓

B9-0042/2020 PPE ↓

B9-0043/2020 Renew ↓

B9-0044/2020 GUE/NGL ↓

B9-0045/2020 S&D ↓

B9-0046/2020 ID ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: τροπολογία 65· §§ 2 (2ο μέρος), 9 (1ο μέρος), 10, 14, 22 (2ο, 3ο, 4ο μέρος), 27 (1ο 

μέρος), 34, 36 (3ο μέρος), 46 (2ο μέρος), 49, 53 (1ο μέρος), 55, 57 (1ο μέρος), 80 
(2ο μέρος), 85, 90 (1ο μέρος), 107· τελική ψηφοφορία

PPE: τροπολογία 4· §§ 22 (5ο μέρος), 65, 90
GUE/NGL: τροπολογίες 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 

72, 73· §§ 3 (2ο μέρος), 15 (1ο μέρος), 23, 82 (2ο μέρος), 89 (4ο μέρος), 91 (2ο 
μέρος)

ECR: τροπολογίες 21, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 43
Verts/ALE: τροπολογίες 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41· §§ 24, 

49, 56, 73· B9-0040/2020

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: §§15, 105
Renew: § 88
PPE: § 15
GUE/NGL: §§ 8, 23
1/20 των 
βουλευτών:

§ 24

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
§ 2
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και να ευθυγραμμίσει όλους τους 

τομείς στον ίδιο δρόμο για την επίτευξη του ίδιου στόχου"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 9
1ο μέρος "εκτιμά πως μια νομικά κατοχυρωμένη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της επίτευξης 

κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050 θα αποτελέσει ισχυρό εργαλείο 
για την κινητοποίηση των αναγκαίων για τη μετάβαση πολιτικών, οικονομικών και 
τεχνολογικών δυνάμεων·"

2ο μέρος "υπογραμμίζει έντονα πως η μετάβαση είναι μια κοινή προσπάθεια όλων των 
κρατών μελών και ότι κάθε κράτος μέλος οφείλει να συμβάλλει στην υλοποίηση της 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050 το αργότερο· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για έναν ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα έως τον Μάρτιο του 
2020·"

§ 14
1ο μέρος "τονίζει ότι οι καθαρές εκπομπές θα πρέπει να μειωθούν σχεδόν στο μηδέν σε όλους 

τους τομείς της οικονομίας, προκειμένου να συμβάλουν από κοινού στην επίτευξη 
του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας·" εκτός από τις λέξεις "σχεδόν στο μηδέν 
σε όλους τους τομείς της οικονομίας»

2ο μέρος "σχεδόν στο μηδέν σε όλους τους τομείς της οικονομίας»
3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, όπου κρίνεται αναγκαίο, προτάσεις βάσει 

εκτιμήσεων επιπτώσεων, με σκοπό την αναθεώρηση των νομοθετικών μέτρων της 
ΕΕ στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας έως τα τέλη Ιουνίου 2021, 
προκειμένου να υλοποιηθούν οι αυξημένες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
κλιματικές φιλοδοξίες· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει επίσης το πρόσθετο 
δυναμικό της υπόλοιπης υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας για να να συμβάλει 
στην κλιματική δράση, όπως είναι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό 
(Ecodesign), η νομοθεσία για τα απόβλητα, τα οικονομικής φύσης μέτρα της 
κυκλικής οικονομίας και ο κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου· 
υπογραμμίζει επιπλέον ότι οι λύσεις που βασίζονται στη φύση μπορούν να 
βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους τους για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και για τη βιοποικιλότητα αλλά επιμένει ότι 
αυτές οι λύσεις πρέπει να είναι συμπληρωματικές προς τις μειώσεις των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στην πηγή·"

§ 23
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας η προσπάθεια να διασφαλιστεί μια 

εύρυθμη, πλήρως ολοκληρωμένη, επικεντρωμένη στους καταναλωτές και 
ανταγωνιστική αγορά ενέργειας στην Ευρώπη· υπογραμμίζει τη σημασία των 
διασυνοριακών διασυνδέσεων για μια πλήρως ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας· 
χαιρετίζει την δήλωση ότι η Επιτροπή πρόκειται στα μέσα του 2020 να προτείνει 
μέτρα για την έξυπνη ενσωμάτωση, και υπογραμμίζει ότι η περαιτέρω ενοποίηση 
της ενωσιακής ενεργειακής αγοράς θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού"

2ο μέρος "και στην επίτευξη μιας οικονομίας μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· 
τονίζει ότι ένας καταλλήλως χρηματοδοτούμενος Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας είναι απαραίτητος για να ενισχύσει και να αυξήσει 
την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών·"
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§ 33
1ο μέρος "ζητεί ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, που οφείλει να 

αποσκοπεί στη μείωση του συνολικού αποτυπώματος της ενωσιακής παραγωγής και 
κατανάλωσης από άποψη περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα θα 
προσφέρει ισχυρά κίνητρα για καινοτομίες, βιώσιμες επιχειρήσεις και αγορές 
αφιερωμένες σε προϊόντα κλιματικά ουδέτερα και κυκλικά, με βασικές 
προτεραιότητες την αποδοτική χρήση των πόρων, τη μηδενική ρύπανση και την 
πρόληψη των αποβλήτων· τονίζει τις μεγάλες συνέργειες μεταξύ κλιματικής δράσης 
και κυκλικής οικονομίας, ειδικότερα στους ενεργοβόρους και με ένταση άνθρακα 
κλάδους» εκτός από τις λέξεις "κλιματικά ουδέτερα και"

2ο μέρος "κλιματικά ουδέτερα και"
3ο μέρος "ζητεί τη θέσπιση σε επίπεδο ΕΕ στόχου για την αποδοτική χρήση των πόρων·"

§ 36
1ο μέρος "παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει περαιτέρω τα ενωσιακά μέτρα κατά της 

ρύπανσης από πλαστικά, ειδικότερα στο θαλάσσιο περιβάλλον, και ζητεί ευρύτερες 
απαγορεύσεις για τα πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης και υποκατάσταση αυτών· 
στηρίζει την ανάπτυξη νομοθεσίας για το πρόβλημα της χρήσης περιττών 
συσκευασιών και για την απαγόρευση, στην αγορά της ΕΕ το αργότερο έως το 
2030, κάθε συσκευασίας που δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμη ή ανακυκλώσιμη 
κατά τρόπο οικονομικά βιώσιμο, χωρίς να θίγεται η ασφάλεια των τροφίμων· ζητεί 
μέτρα διασυνοριακού συντονισμού των συστημάτων επιστροφής κενών 
συσκευασιών·" εκτός από τις λέξεις "και ζητεί ευρύτερες απαγορεύσεις για τα 
πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης και υποκατάσταση αυτών»

2ο μέρος "και ζητεί ευρύτερες απαγορεύσεις για τα πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης και 
υποκατάσταση αυτών"

3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα των μικροπλαστικών με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μεταξύ άλλων και με την έγκριση της γενικής σταδιακής 
απαγόρευσης της εσκεμμένης προσθήκης μικροπλαστικών, αλλά και μέσω νέων 
μέτρων κατά της ακούσιας ελευθέρωσης πλαστικών από κλωστοϋφαντουργικά για 
παράδειγμα ή από λάστιχα οχημάτων και πλαστικά συσσωματώματα (pellets)· 
σημειώνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να αναπτύξει ένα κανονιστικό πλαίσιο για τα 
βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά και τα πλαστικά βιολογικής προέλευσης· τονίζει την 
ανάγκη για μια πλήρως κυκλική οικονομία στον τομέα των πλαστικών"

§ 45
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και ότι όλα τα σχετικά κονδύλια της 

ΕΕ (διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», «InvestEU» κ.λπ.), καθώς και ο 
δανεισμός στον τομέα των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ), πρέπει να είναι ειδικά προσαρμοσμένα σε αυτόν τον σκοπό"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 53
1ο μέρος "επισημαίνει ότι η βιώσιμη γεωργία και οι γεωργοί θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο 

στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· τονίζει 
τη σημασία και τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής γεωργίας να συμβάλει στην 
κλιματική δράση, στην κυκλική οικονομία και στην ενισχυμένη βιοποικιλότητα και 
να προωθήσει τη βιώσιμη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών"

2ο μέρος "τονίζει ότι πρέπει να δοθούν στους γεωργούς της ΕΕ τα απαραίτητα εργαλεία για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, όπως η 
επένδυση στη μετάβαση σε πιο βιώσιμα γεωργικά συστήματα· τονίζει ότι η 
στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα πρέπει να αποσκοπεί στη φιλόδοξη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της υποβάθμισης του εδάφους 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις"

§ 60
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τη διατροφική επισήμανση» και "και 

την επισήμανση της διαφύλαξης του περιβάλλοντος και της καλής μεταχείρισης των 
ζώων"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 61
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "η αγροοικολογία"
2ο μέρος η λέξη αυτή

§ 80
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και οι πρόσθετες επενδύσεις που 

απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, 
οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ το συντηρητικό ποσό των 260 δισεκατομμυρίων 
ευρώ που δήλωσε η Επιτροπή"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Renew:
τροπολογία 11
1ο μέρος η προσθήκη των λέξεων "και την καθιέρωση κάθε είδους παράλληλων 

συστημάτων"
2ο μέρος η προσθήκη των λέξεων "υπογραμμίζει με έμφαση ότι κανένα σύστημα 

τιμολόγησης δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει ή να αποδυναμώσει τα υφιστάμενα ή 
τα μελλοντικά πρότυπα εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά και να 
επιβαρύνει άμεσα τους καταναλωτές"

§ 99
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "ιδίως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

πράσινης συμφωνίας"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE:
§ 1
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "το αργότερο"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 24
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "αλλά χωρίς χρονοτριβή" και "έως το 

2020»
2ο μέρος "αλλά χωρίς χρονοτριβή»
3ο μέρος "έως το 2020"

§ 49
1ο μέρος "αναμένει τις προσεχείς προτάσεις της Επιτροπής περί αυστηρότερων προτύπων για 

τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τα οχήματα με κινητήρες καύσης (Euro 7), 
και περί αναθεωρημένων προτύπων των επιδόσεων αυτοκινήτων, ημιφορτηγών και 
φορτηγών σε εκπομπές CO2"

2ο μέρος "που θα διασφαλίσουν από το 2025 και μετά τον δρόμο προς την κινητικότητα 
μηδενικών εκπομπών"

3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μεθοδολογίες αξιολόγησης του κύκλου ζωής· 
υπενθυμίζει το αποτέλεσμα της εμπεριστατωμένης ανάλυσης που συνοδεύει την 
ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους: Ένα 
ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, 
ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία», ότι δηλαδή όλα τα νέα 
αυτοκίνητα που θα κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ θα πρέπει από το 2040 και 
μετά να είναι μηδενικών εκπομπών στα σενάρια για επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας μέχρι το 2050, και ζητεί ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής καθώς και 
μηχανισμούς μετάβασης που θα στηρίξουν την αλλαγή αυτή"

4ο μέρος "σημειώνει ότι θα χρειαστεί μια αναθεώρηση των σημερινών κανόνων ώστε να 
μπορούν τα πρωτοπόρα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πιο αυστηρά μέτρα σε εθνικό 
επίπεδο όποτε το αποφασίσουν"

§ 56
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "χημικών" και "δεσμευτικούς»
2ο μέρος "χημικών"
3ο μέρος "δεσμευτικούς"

§ 65
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "εξίσου φιλόδοξα και εκτελεστά 

νομικά μέτρα, καθώς και" και "δεσμευτικούς» και "και του μεγέθους»
2ο μέρος "εξίσου φιλόδοξα και εκτελεστά νομικά μέτρα, καθώς και" και "δεσμευτικούς" 
3ο μέρος "και του μεγέθους"

§ 72
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και στην ανασύσταση των 

αποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 73
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "τουλάχιστον κατά 30%"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 75
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και έδαφος"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 83
1ο μέρος "τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα ανισορροπία της αγοράς μεταξύ 

χαμηλής προσφοράς και υψηλής ζήτησης βιώσιμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων· 
επαναλαμβάνει τον ρόλο της βιώσιμης χρηματοδότησης και "

2ο μέρος "θεωρεί ουσιώδες να εγκρίνουν ταχέως τα μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και να αναπτύξουν βιώσιμη χρηματοδότηση, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια του βαθμού βιωσιμότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ και να επιτευχθεί η επιτυχής απαλλαγή της 
παγκόσμιας οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές· εμμένει στην ανάγκη να 
αξιοποιηθεί η επιτυχία της στρατηγικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, και 
υπογραμμίζει την ανάγκη για ταχεία εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη 
βιώσιμη χρηματοδότηση"

3ο μέρος "συμπεριλαμβανομένων μιας πράσινης ετικέτας για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, 
του προτύπου πράσινων ομολόγων"

4ο μέρος "και της ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη 
διακυβέρνηση παραγόντων (ΠΚΔ) στο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τις 
τράπεζες"

5ο μέρος: "χαιρετίζει δε τη δημιουργία της διεθνούς πλατφόρμας για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση·"

GUE/NGL:
§ 3
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "για νέα βιώσιμη ανάπτυξη", "και 

ανταγωνιστική" και "στην οποία η οικονομική ανάπτυξη θα έχει αποσυνδεθεί από 
τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, τη χρήση πόρων και την 
παραγωγή αποβλήτων"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 6
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 10
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις "με βάση εκτίμηση αντικτύπου"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 15
1ο μέρος "πιστεύει ότι οι νέοι και αυξημένοι στόχοι για τα αέρια θερμοκηπίου επιβάλλουν να 

είναι το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) κατάλληλο για 
τον επιδιωκόμενο σκοπό"

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει χωρίς χρονοτριβή την οδηγία για το ΣΕΔΕ, 
επανεξετάζοντας μεταξύ άλλων τον συντελεστή γραμμικής μείωσης, τους κανόνες 
για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων και το ενδεχόμενο να χρειαστεί κατώτατη 
τιμή του άνθρακα"



P9_PV(2020)01-15(VOT)_EL.docx 20 PE 646.599

§ 30
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι η βιομηχανική στρατηγική και η στρατηγική για τις ΜΜΕ πρέπει 

να ορίζουν σαφείς οδικούς χάρτες για την προσφορά μιας συνολικής δέσμης 
κινήτρων και ευκαιριών χρηματοδότησης υπέρ της καινοτομίας, της ανάπτυξης 
πρωτοποριακών τεχνολογιών και των νέων βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, 
όπως και υπέρ της εξάλειψης όλων των κανονιστικών φραγμών· ζητεί στήριξη της 
ΕΕ για τους πρωτοπόρους σε θέματα κλίματος και πόρων, μέσω μιας τεχνολογικά 
ουδέτερης προσέγγισης που θα συνάδει με τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνώσεις και τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και το 
περιβάλλον"

2ο μέρος "υπογραμμίζει τον ρόλο της περιβαλλοντικώς ασφαλούς δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα προκειμένου να καταστεί η βαριά βιομηχανία 
κλιματικώς ουδέτερη όταν δεν υπάρχουν δυνατότητες απευθείας μείωσης των 
εκπομπών"

§ 91
1ο μέρος το σύνολο των λέξεων εκτός από "υπογραμμίζει  πως το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, όπως 

σήμερα λειτουργεί, δεν θα πρέπει να αποδυναμωθεί"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR:
τροπολογία 41
1ο μέρος "επιμένει στην σταδιακή αλλά χωρίς χρονοτριβή κατάργηση των άμεσων και 

έμμεσων επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα έως το 2020 στην ΕΕ και σε κάθε 
κράτος μέλος· προσδίδει έμφαση στο γεγονός ότι το μελλοντικό ενεργειακό 
σύστημα της ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με 
ταχεία σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, αρχίζοντας από τη σταδιακή κατάργηση των 
επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα έως το 2020·"

2ο μέρος "θεωρεί το αέριο μεταβατική πηγή ενέργειας· τονίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι και οι στόχοι βιωσιμότητας της ΕΕ, όλοι οι τομείς 
πρέπει να αυξήσουν σταδιακά τη χρήση καθαρής ενέργειας και ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές"

τροπολογία 50
1ο μέρος "θεωρεί ότι η προτεινόμενη προσέγγιση δύο σταδίων που προβλέπει η ανακοίνωση 

για την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία σε σχέση με την αναθεώρηση των ΕΚΣ της 
ΕΕ αποτελεί αντιφατικό σήμα προς τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του 
Παρισιού, για το πώς τοποθετείται η ΕΕ απέναντι στο ζήτημα της φιλοδοξίας για το 
2030"

2ο μέρος "τονίζει ότι η υπερβολική προβολή των δυσκολιών που συνεπάγεται η μείωση των 
ανθρακούχων εκπομπών κατά 50 % έως 55 % δεν συνιστά ηγεσία στη διεθνή 
σκηνή, αλλά αντίθετα προσφέρει περιθώρια για νέες δικαιολογίες για ΕΚΣ χαμηλής 
φιλοδοξίας"

Verts/ALE:
τροπολογία 31
1ο μέρος "εκφράζει την αντίθεσή του στις προσπάθειες επέκτασης του ΣΕΔΕ της ΕΕ στις 

οδικές μεταφορές και τα κτίρια"
2ο μέρος "δεδομένου ότι οι εν λόγω τομείς διαθέτουν ήδη πρότυπα για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και υποστηρίζει ότι η ένταξή τους στο ΣΕΔΕ 
της ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερβολική, επαχθή ρύθμιση και σε δυνητικά 
μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών"
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ID, PPE, GUE/NGL:
§ 16
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σε περίπτωση συνεχιζόμενης 

ανισομέρειας παγκοσμίως των επιπέδων κλιματικής φιλοδοξίας», "σημειώνει την 
άποψη της Επιτροπής ότι ο μηχανισμός θα αποτελούσε εναλλακτική λύση στα 
σημερινά μέτρα για τη διαρροή άνθρακα στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ" και "και να 
εξασφαλίζει μια αποτελεσματική τιμολόγηση του άνθρακα μέσα στην ΕΕ καθώς θα 
προωθεί την τιμολόγηση του άνθρακα και στις άλλες περιοχές του πλανήτη"

2ο μέρος "σε περίπτωση συνεχιζόμενης ανισομέρειας παγκοσμίως των επιπέδων κλιματικής 
φιλοδοξίας"

3ο μέρος "σημειώνει την άποψη της Επιτροπής ότι ο μηχανισμός θα αποτελούσε εναλλακτική 
λύση στα σημερινά μέτρα για τη διαρροή άνθρακα στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ"

4ο μέρος "και να εξασφαλίζει μια αποτελεσματική τιμολόγηση του άνθρακα μέσα στην ΕΕ 
καθώς θα προωθεί την τιμολόγηση του άνθρακα και στις άλλες περιοχές του 
πλανήτη"

§ 22
1ο μέρος "τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι και οι στόχοι 

βιωσιμότητας της ΕΕ, όλοι οι τομείς πρέπει να αυξήσουν τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και να καταργήσουν σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα· ζητεί την 
αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές 
τεχνολογίες (ΔΕΔ-Ε) πριν από την έγκριση του επόμενου καταλόγου έργων κοινού 
ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το νομοθετικό πλαίσιο με 
την προτεραιότητα της ανάπτυξης ευφυών δικτύων και να αποτραπεί ο εγκλωβισμός 
σε επενδύσεις υψηλής έντασης άνθρακα· υπογραμμίζει την ανάγκη να επιδιωχθεί 
μια στρατηγική προσέγγιση ως προς τις συστοιχίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην ΕΕ με στόχο την αξιοποίηση των πιο αποτελεσματικών επενδύσεων σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· χαιρετίζει επομένως την εξαγγελία περί στρατηγικής 
για υπεράκτια αιολικά πάρκα· εκτιμά πως οι ενωσιακές πολιτικές θα πρέπει να 
ενισχύουν ειδικά την καινοτομία και την ανάπτυξη της αποθήκευσης βιώσιμης 
ενέργειας και πράσινου υδρογόνου" εκτός από τις λέξεις "και να καταργήσουν 
σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα" και "χαιρετίζει επομένως την εξαγγελία περί 
στρατηγικής για υπεράκτια αιολικά πάρκα"

2ο μέρος "και να καταργήσουν σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα"
3ο μέρος "χαιρετίζει επομένως την εξαγγελία περί στρατηγικής για υπεράκτια αιολικά πάρκα"
4ο μέρος "τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η χρήση πηγών ενέργειας, όπως είναι το 

φυσικό αέριο, έχει μεταβατικό μόνο χαρακτήρα, δεδομένου του στόχου της 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο" εκτός από τις 
λέξεις: "μόνο"

5ο μέρος: "μόνο"

ID, Renew, GUE/NGL:
§ 27
1ο μέρος "υποστηρίζει, γενικά, την ιδέα των μέτρων που βασίζονται στην αγορά ως ενός από 

τα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα"
2ο μέρος "εκφράζει, ωστόσο, επιφυλάξεις σχετικά με τη δυνητική συμπερίληψη  των 

εκπομπών των κτιρίων στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, διότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε 
απαλλαγή από την ευθύνη της δημόσιας δράσης και θα οδηγούσε ενδεχομένως σε 
υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες κατοικιών· 
θεωρεί ότι οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο απαιτεί περαιτέρω ανάλυση·"
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PPE, GUE/NGL:
§ 43
1ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός (ΕΕΟ) μπορεί να μειώσει τις 

εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές χωρίς σημαντικό κόστος"
2ο μέρος "αλλά δεν θα επιφέρει από μόνος του σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές των 

αεροπορικών μεταφορών σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ"
3ο μέρος "ζητεί έναν σαφή ρυθμιστικό χάρτη για την αεροπορία, ο οποίος να βασίζεται σε 

τεχνολογικές λύσεις, να λαμβάνει υπόψη τις υποδομές και τις απαιτήσεις για τα 
εναλλακτικά καύσιμα και να αποσκοπεί στην επίτευξη αποτελεσματικών 
επιχειρήσεων σε συνδυασμό με κίνητρα για αλλαγή τρόπου μεταφοράς"

§ 82
1ο μέρος "χαιρετίζει ως ένα σημαντικό βήμα τη νέα πολιτική ενεργειακής δανειοδότησης και 

τη νέα στρατηγική κλιματικής δράσης και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας τις οποίες 
η ΕΤΕπ ενέκρινε στις 14 Νοεμβρίου 2019 ως θετική συμβολή στην επίτευξη της 
ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας· χαιρετίζει τον μετασχηματισμό της ΕΤΕπ σε 
κλιματική τράπεζα της Ευρώπης, που μέχρι το 2025 θα αφιερώνει το 50 % των 
πράξεών της στη δράση για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, θα 
τερματίσει μέσα στο 2021 τη στήριξη σε έργα ορυκτών καυσίμων και θα 
ευθυγραμμίσει εντός του 2020 όλες τις χρηματοδοτικές της δραστηριότητες με τις 
αρχές και τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού· προτρέπει την ΕΤΕπ να 
αναλάβει ενεργό ρόλο, στηρίζοντας έργα που υποστηρίζουν τη δίκαιη μετάβαση: 
έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση, πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, 
κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες·"

2ο μέρος "χαιρετίζει τις πρόσφατες δηλώσεις του νεοεκλεγμένου Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σύμφωνα με τις οποίες το θεσμικό όργανο, στο πλαίσιο 
των καθηκόντων του στον νομισματικό και τραπεζικό τομέα, θα πρέπει να συμβάλει 
στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· παροτρύνει την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με την ΕΚΤ στο πλαίσιο αυτό προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συνεκτική δράση που υπόσχεται η ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία·"

3ο μέρος "με την επιφύλαξη της εντολής της ΕΤΕπ σύμφωνα με τις Συνθήκες·"

§ 90
1ο μέρος "τονίζει ότι σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης που απαιτεί η Πράσινη Συμφωνία 

θα πρέπει να προέρχεται από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών·"
2ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, χωρίς βιώσιμη δημοσιονομική 

πολιτική και χωρίς αξιόπιστη οικονομική κατάσταση στα κράτη μέλη, κάθε 
μελλοντικό μοντέλο χρηματοδότησης της πράσινης συμφωνίας μπορεί να τεθεί σε 
κίνδυνο·"

3ο μέρος "ζητεί, ως εκ τούτου, τη θέσπιση ενός ευνοϊκού πλαισίου για τις δημόσιες βιώσιμες 
επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην ευρωπαϊκή πράσινη 
συμφωνία"

4ο μέρος "αλλά τονίζει ότι οποιοδήποτε μοντέλο χρηματοδότησης επιλεγεί δεν πρέπει να 
υπονομεύει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι οι βιώσιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράσινης 
συμφωνίας θα πρέπει να είναι πραγματικά πρόσθετες και να μην οδηγούν σε 
διαγκωνισμό για χρηματοδότηση από την αγορά·"

5ο μέρος: "επισημαίνει, εν προκειμένω, τις δυνατότητες να επωφεληθούν ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις από το γενικό περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων·"

ID, GUE/NGL:
§ 46
1ο μέρος "χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει τον ναυτιλιακό κλάδο στο 

σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS)"
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2ο μέρος "τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υπερασπιστεί ένα υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών για τις 
μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στον ναυτιλιακό τομέα τόσο διεθνώς 
όσο και σε επίπεδο ΕΕ, ενώ κάθε νέο ενωσιακό μέτρο θα πρέπει να μην υπονομεύει 
τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των πλοίων σημαίας ΕΕ· πιστεύει ότι τα μέτρα της ΕΕ 
και τα διεθνή μέτρα θα πρέπει να συμβαδίζουν προκειμένου να μην δημιουργούνται 
διπλές ρυθμίσεις για τον κλάδο και ότι οποιαδήποτε δράση ή έλλειψη δράσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο δεν θα πρέπει να εμποδίζει την ικανότητα της ΕΕ να 
αναλαμβάνει πιο φιλόδοξες δράσεις εντός της Ένωσης"

3ο μέρος "υπογραμμίζει εξάλλου την ανάγκη λήψης μέτρων για την απομάκρυνση από τη 
χρήση βαρέος μαζούτ και την ανάγκη για επείγουσες επενδύσεις στην έρευνα 
σχετικά με τις νέες τεχνολογίες με σκοπό την απαλλαγή του τομέα της ναυτιλίας 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και για την ανάπτυξη μηδενικών εκπομπών 
και πράσινων πλοίων"

§ 47
1ο μέρος "στηρίζει"
2ο μέρος "τα προταθέντα μέτρα περί μείωσης των εκπομπών του αεροπορικού κλάδου"
3ο μέρος "και περί ενίσχυσης του ενωσιακού συστήματος εμπορίας εκπομπών (EU ETS) σε 

συμφωνία με τις κλιματικές φιλοδοξίες της ΕΕ, καθώς και "
4ο μέρος "της σταδιακής κατάργησης της δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων για πτήσεις εντός 

ΕΕ στις αεροπορικές εταιρείες"
5ο μέρος: "ταυτόχρονα, καλεί»
6ο μέρος: "την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 

ενίσχυση του συστήματος αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα για τις διεθνείς αερομεταφορές (CORSIA) και"

7ο μέρος: "να στηρίξουν την έγκριση από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας 
(ICAO) ενός μακροπρόθεσμου στόχου για τη μείωση των εκπομπών εντός του 
τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομοθετική αυτονομία της ΕΕ όσον αφορά 
την εφαρμογή της οδηγίας για το ΣΕΔΕ· υπογραμμίζει ότι, ως συννομοθέτες, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι τα μόνα θεσμικά όργανα που 
μπορούν να λάβουν απόφαση σχετικά με οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση της 
οδηγίας ΣΕΔΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι τυχόν τροποποίηση της οδηγίας ΣΕΔΕ θα 
πρέπει να γίνεται μόνο εάν τούτο είναι συμβατό με τη δέσμευση της ΕΕ για μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας·"
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Renew, GUE/NGL, Verts/ALE:
§ 51
1ο μέρος "λαμβάνει γνώση της πρόθεσης της Επιτροπής να εξετάσει την επέκταση του 

ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών κατά τρόπο που να καλύπτει και τις 
εκπομπές από τις οδικές μεταφορές"

2ο μέρος "απορρίπτει την άμεση ένταξη στο ΣΕΔΕ της ΕΕ·" εκτός από τη λέξη "άμεση"
3ο μέρος "άμεση"

ID, PPE:
§ 57
1ο μέρος "σημειώνει με ανησυχία ότι η γεωργία, η αλιεία και η παραγωγή τροφίμων 

εξακολουθούν να είναι η μεγαλύτερες αιτίες της απώλειας της χερσαίας και της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας·"

2ο μέρος "πιστεύει ότι η απώλεια επικονιαστών, όπως οι μέλισσες, είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητική από την άποψη της επισιτιστικής ασφάλειας, δεδομένου ότι οι 
καλλιέργειες που εξαρτώνται από επικονίαση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διατροφή μας·"

3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη έγκριση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τις μέλισσες που εξέδωσε το 2013 η Ευρωπαϊκή Αρχή 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)"

4ο μέρος "και παροτρύνει τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν αναλόγως τις αξιολογήσεις τους 
για τα φυτοφάρμακα"

1/20 των βουλευτών, PPE, GUE/NGL:
§ 89
1ο μέρος "πιστεύει ότι η προγραμματισμένη αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για 

τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τους στόχους πολιτικής της 
ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και να αποσκοπεί στην ενίσχυση και την 
απλούστευση των επενδύσεων σε βιώσιμες λύσεις, διασφαλίζοντας την ταχεία 
σταδιακή κατάργηση των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων για τον άνθρακα και τα 
ορυκτά καύσιμα στην ΕΕ και παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές απολύτως 
συμβατές με τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και με τους περιβαλλοντικούς στόχους για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, ο ρόλος των οποίων θα είναι καθοριστικός για την αποτελεσματική και 
καινοτόμο εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου· θεωρεί ότι η 
αναθεώρηση θα πρέπει να επιτρέπει την εθνική στήριξη για διαρθρωτικές αλλαγές 
λόγω της σταδιακής κατάργησης του άνθρακα, σύμφωνα με τους ίδιους όρους που 
ισχύουν για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης» εκτός από τις λέξεις "ταχεία" και "και 
τα ορυκτά καύσιμα»

2ο μέρος "ταχεία»
3ο μέρος "και τα ορυκτά καύσιμα"
4ο μέρος "τονίζει ότι η αναθεώρηση αυτή δεν θα πρέπει να αποδυναμώσει το ισχυρό σύνολο 

των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ·"

6. Εφαρμογή και παρακολούθηση των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των 
πολιτών στη συμφωνία αποχώρησης
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Πρόταση ψηφίσματος: B9-0031/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0031/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

OK + 539, 107, 18

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

OK + 559, 113, 19

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

OK + 560, 114, 31

§ 19 § αρχικό 
κείμενο

OK + 621, 59, 16

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

OK + 592, 37, 69

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 610, 29, 68

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: §§ 8, 12, 18, 19, 20
Renew: τελική ψηφοφορία

7. Ετήσια έκθεση του 2018 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 
στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό

Έκθεση: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

2 +



P9_PV(2020)01-15(VOT)_EL.docx 26 PE 646.599

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

3 +

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

3 +

Μετά την § 10 9 ECR OK - 326, 338, 41

§ 11 2 ID -

§ 12 3 ID -

§ 14 4 ID -

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 17 5S ID -

ψ.τμ.

1 +

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 29 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

§ 30 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 34 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 35 § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

3 +

4 +

Μετά την § 35 1 ID OK - 167, 461, 61

§ 38 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 43 6 ID -

7 ID -

ψ.τμ.

1 +

2/ΟΚ + 509, 179, 14

§ 56

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 544, 109, 45

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 57 § αρχικό 
κείμενο

3 +

ψ.τμ.

1 +

§ 58 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 510, 137, 57
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Αιτιολογική αναφορά 
9

§ αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Αιτιολογική αναφορά 
29

§ αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Αιτιολογική αναφορά 
30

§ αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Αιτιολογική αναφορά 
43

§ αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Αιτιολογική αναφορά 
46

§ αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Δ

8 ECR OK - 311, 346, 49

ψ.τμ.

1 +

2 +

3 +

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ § αρχικό 
κείμενο

4 +

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 496, 113, 103

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ECR: τροπολογίες 8, 9
ID: τροπολογία 1· §§ 56 (2ο και 3ο μέρος)· 58 (2ο μέρος)

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: §§ 16, 29, 30, 38, 58· αιτιολογικές αναφορές 9, 29, 30, 43, 46

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
§ 18
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ζητεί να δημιουργηθεί ένας 

αποτελεσματικός και ανεξάρτητος μηχανισμός καταγγελιών για ομάδες πολιτών και 
ενδιαφερόμενους φορείς που πλήττονται από παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 34
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς τα κράτη μέλη της ΕΕ και προς τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν 
έχουν ακόμη επικυρώσει και θέσει σε εφαρμογή τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ID:
§ 3
1ο μέρος "υποστηρίζει ότι όλα τα κράτη που ασπάζονται τις διεθνώς αναγνωρισμένες 

θεμελιώδεις ελευθερίες ως ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας πρέπει να 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διάδοσης των πρακτικών χρηστής 
διακυβέρνησης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου σε όλο τον 
κόσμο, και της ενίσχυσης των διεθνών νομοθετικών κειμένων περί προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει τις προκλήσεις που θέτει η προσφυγή σε 
επιβλαβείς επιρροές που υπονομεύουν τη δημοκρατική διακυβέρνηση και τις 
εγγενείς στα ανθρώπινα δικαιώματα αξίες παρεμποδίζουν έτσι τις θετικές 
προσπάθειες των δημοκρατικών κρατών·"

2ο μέρος "ανησυχεί έντονα για τους δεσμούς ανάμεσα στα αυταρχικά καθεστώτα και τα 
λαϊκίστικα εθνικιστικά κόμματα και κυβερνήσεις· πιστεύει ότι οι δεσμοί αυτοί 
υπονομεύουν την αξιοπιστία των προσπαθειών της ΕΕ να προωθήσει τις 
θεμελιώδεις αξίες·"

§ 7
1ο μέρος "εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό δολοφονιών, 

περιπτώσεων σωματικής βίας και δυσφημιστικών επιθέσεων και για τη χρήση της 
θανατικής ποινής, για τις διώξεις, φυλακίσεις, παρενοχλήσεις και εκφοβισμούς σε 
βάρος ανθρώπων που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο, 
ιδίως δημοσιογράφων, πανεπιστημιακών, δικηγόρων, πολιτικών και ακτιβιστών της 
κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και ακτιβιστών των δικαιωμάτων 
των γυναικών, υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των γαιών, και υπερασπιστών 
των θρησκευτικών μειονοτήτων, κυρίως σε χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς και 
αρνητικό ιστορικό σε θέματα κράτους δικαίου και δικαστικής εποπτείας· ανησυχεί 
ιδιαίτερα για τις όλο και θρασύτερες επιθέσεις που πραγματοποιούνται σε ξένο 
έδαφος, ενίοτε κατά παράβαση των νόμων και εθίμων που ισχύουν σε σχέση με τα 
διπλωματικά προνόμια και ασυλίες· ζητεί για τις εν λόγω επιθέσεις δικαιοσύνη και 
λογοδοσία στο ανώτατο επίπεδο λήψης αποφάσεων· επισημαίνει ότι όλοι οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα οι γυναίκες, 
αντιμετωπίζουν ειδικούς κινδύνους και χρειάζονται επαρκή προστασία·"

2ο μέρος "καταγγέλλει το γεγονός ότι ορισμένες κυβερνήσεις έχουν εγκρίνει νομοθεσία που 
περιορίζει τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών ή του κοινωνικού 
κινήματος, προβλέποντας ακόμη και κλείσιμο ΜΚΟ ή δέσμευση των περιουσιακών 
τους στοιχείων·"

3ο μέρος "εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη χρήση κατασταλτικής νομοθεσίας στους 
τομείς της κυβερνοασφάλειας και της αντιτρομοκρατίας, με σκοπό την πάταξη των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·"

§ 56
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δημιουργίας νόμιμων διαύλων και" 

και "όπου τούτο είναι δυνατό, και σε συμφωνία με την αρχή της μη 
επαναπροώθησης"

2ο μέρος "δημιουργίας νόμιμων διαύλων και οδών μετανάστευσης και»
3ο μέρος "όπου τούτο είναι δυνατό, και σε συμφωνία με την αρχή της μη επαναπροώθησης"
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§ 57
1ο μέρος "ζητεί να αντιμετωπιστεί η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ 

άλλων και με την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στις συγκρούσεις μέσω της 
οικοδόμησης συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες τρίτες 
χώρες· εκτιμά ότι η συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί απαραίτητο δομικό στοιχείο της συνεργασίας με τις 
τρίτες χώρες·"

2ο μέρος "τονίζει την ανάγκη επίτευξης καθαρής προόδου, με βάση τα Σύμφωνα του ΟΗΕ για 
τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες, ώστε να βελτιωθεί η αυτάρκεια των 
προσφύγων, να διευρυνθεί η δυνατότητα για λύσεις τρίτων χωρών, να βελτιωθούν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα στη διαχείριση της μετανάστευσης, ειδικά στις χώρες 
καταγωγής ή διέλευσης, και να διενεργούνται ασφαλείς επιστροφές με σεβασμό της 
αξιοπρέπειας·"

3ο μέρος "καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιδεικνύουν πλήρη διαφάνεια σε ό,τι 
αφορά τις πολιτικές συνεργασίας και την κατανομή κονδυλίων σε τρίτες χώρες για 
συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης· θεωρεί σημαντικό να μην εκτρέπονται των 
στόχων τους οι πόροι που προορίζονται για ανάπτυξη και συνεργασία και να μην 
επωφελούνται από αυτούς εκείνοι που ευθύνονται για παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να στηρίξει την πρωτοβουλία της Ύπατης Αρμοστείας 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τον τερματισμό του 
καθεστώτος της ανιθαγένειας εντός και εκτός της ΕΕ μέχρι το 2024·"
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§ 58
1ο μέρος "καταγγέλλει τους θανάτους προσφύγων και μεταναστών και τις καταπατήσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους στη Μεσόγειο·"
2ο μέρος "καταγγέλλει επίσης τις επιθέσεις κατά ΜΚΟ που βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους· 

ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια για 
τους βιαίως μετακινηθέντες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν 
στήριξη στις κοινότητες υποδοχής προσφύγων· επιμένει ότι η εφαρμογή των 
παγκόσμιων συμφώνων για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες πρέπει, ως εκ 
τούτου, να συμβαδίζει με την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, όπως ορίζεται 
στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και με αυξημένες επενδύσεις στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·"

Renew:
§ 30
1ο μέρος "καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και το Συμβούλιο να προσέξουν ιδιαιτέρως την κατάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παρανόμως κατεχόμενα εδάφη· επαναλαμβάνει ότι η 
παράνομη κατοχή εδάφους ή μέρους αυτού συνιστά διαρκή παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου· υπογραμμίζει  τις ευθύνες της κατοχικής δύναμης έναντι του άμαχου 
πληθυσμού δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·"

2ο μέρος "θεωρεί λυπηρή την επανένταξη εκπροσώπων χώρας που κατέχει έδαφος άλλου 
κράτους στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης·"

ECR, PPE:
§ 8
1ο μέρος "τονίζει τη σημασία του να προαχθούν παγκοσμίως η ισότητα των φύλων και τα 

δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών· υπογραμμίζει ότι, παρά την πρόοδο, 
οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις και βία· τονίζει 
ότι οι περισσότερες κοινωνίες εξακολουθούν να πασχίζουν να εξασφαλίσουν ίσα 
δικαιώματα στις γυναίκες και τα κορίτσια βάσει του νόμου και ισότιμη πρόσβαση 
στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, αξιοπρεπή εργασία και ίση 
αμοιβή, καθώς και πολιτική και οικονομική εκπροσώπηση· εκφράζει την ανησυχία 
του για τις συνεχιζόμενες εκτεταμένες επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των 
γυναικών"

2ο μέρος "και κατά της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας"
3ο μέρος "καθώς και για τη νομοθεσία σε πολλά μέρη του κόσμου η οποία περιορίζει τα εν 

λόγω δικαιώματα· τονίζει ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων εξωτερικών 
γεννητικών οργάνων (FGM) και οι γάμοι παιδιών είναι μεταξύ των πλέον 
διαδεδομένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι οι γυναίκες που εκφράζουν την πίστη ή τις πεποιθήσεις τους 
είναι διπλά εκτεθειμένες σε διώξεις· χαιρετίζει την πρωτοβουλία ΕΕ-ΟΗΕ Spotlight 
για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, και ζητεί την 
ενίσχυσή της·"
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§ 35
1ο μέρος "επιβεβαιώνει ότι η πρόσβαση στην υγεία αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, ότι η 

σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα βασίζονται στα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, και ότι αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας· επισημαίνει ότι η ανεπαρκής πρόσβαση σε ζωτικά αγαθά 
και κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. νερό, τροφή, υγεία, εκπαίδευση και αποχέτευση), 
όπως και οι δυσκολίες πρόσβασης στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, 
συνιστούν απαράδεκτη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καταδικάζει τις 
παραβιάσεις των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων (SRHR) των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης πρόσβασης στις σχετικές υπηρεσίες· 
τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται για όλες τις γυναίκες κατάλληλη και 
οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής 
περίθαλψης όπως είναι π.χ. η ψυχολογική στήριξη, και επίσης καθολικός σεβασμός 
και  καθολική πρόσβαση στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα (SRHR) 
και στην εκπαίδευση, και ότι οι γυναίκες θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν 
ελεύθερες και υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με την υγεία τους, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής τους υγείας· 
σημειώνει ότι αυτές οι υπηρεσίες είναι σημαντικές για τη διάσωση της ζωής των 
γυναικών και τον περιορισμό της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας· θεωρεί 
απαράδεκτο το ότι τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα (SRHR) 
γυναικών και κοριτσιών εξακολουθούν να αποτελούν πεδίο διαμάχης, ακόμα και σε 
πολυμερή πλαίσια·" εκτός από τις λέξεις "ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα", "στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία", 
"τις παραβιάσεις των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων (SRHR) των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένης ", "στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά 
δικαιώματα (SRHR) και", "συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής τους υγείας» και "τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα 
(SRHR)"

2ο μέρος οι λέξεις "ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα", 
"τις παραβιάσεις των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων (SRHR) των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένης ", "στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά 
δικαιώματα (SRHR) και", "τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα (SRHR)"

3ο μέρος οι λέξεις "στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα (SRHR) και", 
"συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής τους υγείας"

4ο μέρος "τονίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια θύματα ένοπλων συγκρούσεων έχουν το 
δικαίωμα να λαμβάνουν την αναγκαία ιατρική περίθαλψη· τονίζει τον ρόλο των 
γυναικών στην πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων, στη διατήρηση της 
ειρήνης, στις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και μετασυγκρουσιακής 
ανασυγκρότησης, και στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων·"
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αιτιολογική σκέψη ΣΤ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και αυτήν εδώ τη δεκαετία γινόμαστε μάρτυρες 

εμφανών περιορισμών και επιθετικών ενεργειών κατά της ισότητας των φύλων και 
κατά των δικαιωμάτων των γυναικών, σε διεθνές επίπεδο·"

2ο μέρος "η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα εδράζονται σε"
3ο μέρος "βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελούν ουσιώδεις πτυχές της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας"
4ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών συνιστά μία 

από τις πλέον διαδεδομένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, η 
οποία πλήττει όλα τα κοινωνικά στρώματα και αποτελεί μείζον εμπόδιο για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη και 
δεσμευτική ενωσιακή στρατηγική υπέρ της ισότητας των φύλων, έτσι ακριβώς όπως 
την απαιτεί το Κοινοβούλιο, πρέπει να προβλέπει την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου σε όλες τις ενωσιακές πολιτικές και να ενισχύει τον αντίκτυπο του 
επικείμενου ενωσιακού τρίτου σχεδίου δράσης σε θέματα φύλου·"

8. Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας

Έκθεση: David McAllister (A9-0054/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Εναλλακτική πρόταση 
ψηφίσματος

3 ID -

6 GUE/NGL -§ 4

§ αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Μετά την § 4 7 GUE/NGL -

ψ.τμ.

1 +

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 8 8 GUE/NGL -

13 Renew +

ψ.τμ.

1 ↓

§ 17

§ αρχικό 
κείμενο

2 ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 28 9 GUE/NGL -

Μετά την § 30 10 GUE/NGL ΗΨ - 331, 337, 36

§ 44 § αρχικό 
κείμενο

OK + 426, 225, 50

ψ.τμ.

1 +

§ 46 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 56 § αρχικό 
κείμενο

2 +

11 GUE/NGL -Μετά την § 57

12 GUE/NGL -

§ 64 2 Verts/ALE -

ψ.τμ.

1 +

§ 70 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Αιτιολογική σκέψη Ε 1 Verts/ALE -

Αιτιολογική σκέψη Ζ 5 GUE/NGL -

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Ι

4 GUE/NGL -

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)
επιτροπή AFET

OK + 454, 148, 102

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE: § 44
ECR: § 44

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: § 44
ECR: §§ 4, 44
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
§ 5
1ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διατλαντική εταιρική σχέση 

αντιμετωπίζει σημαντικό αριθμό προκλήσεων και διαταραχών,  ωστόσο 
εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και την ευημερία και στις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού·"

2ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για την προοδευτική υποχώρηση των ΗΠΑ από την 
πολυμερή, βασιζόμενη σε κανόνες παγκόσμια τάξη·"

§ 46
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να οικοδομήσει, εντός πέντε ετών, μια 
πραγματική και λειτουργική Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση " και "στο πλαίσιο αυτό"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 56
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει 

τις προσπάθειές της για τη διατήρηση της πυρηνικής συμφωνίας του Ιράν" και "το 
Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ) και"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 70
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και της ενωσιακής στρατηγικής 

αυτονομίας"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Renew:
§ 17
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "χωρίς να ενεργούν παράλληλα"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

9. Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και 
άμυνας

Έκθεση: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

18 ID -

ψ.τμ.

1 +

§ 1

§ αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 2 19 ID -

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Μετά την § 3 1 Verts/ALE -

§ 4 20 ID -

§ 5 21 ID OK - 114, 558, 35

§ 6 22 ID -

§ 9 23S ID -

24 ID -§ 10

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 555, 98, 52

§ 11 25S ID -

ψ.τμ.

1 +

2/ΟΚ + 441, 239, 22

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

3 +

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 175, 507, 18

Μετά την § 12 2 Verts/ALE

2/ΟΚ ↓

§ 14 26 ID -

§ 15 27 ID -

Μετά την § 15 3 Verts/ALE -

28 ID -

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 582, 80, 45

§ 16

§ αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 17 29S ID -

Μετά την § 17 4 Verts/ALE OK - 296, 349, 63

30 ID -

ψ.τμ.

1 +

§ 21

§ αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 21 5 Verts/ALE ΗΨ - 229, 383, 87

31 ID -

6 Verts/ALE OK - 185, 425, 92

§ 24

§ αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Μετά την § 24 7 Verts/ALE OK - 217, 428, 54

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

OK + 422, 205, 74

Μετά την § 35 8 Verts/ALE OK + 342, 308, 53

Μετά την § 36 9 Verts/ALE -

ψ.τμ.

1 +

§ 37 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 554, 105, 47

Μετά την § 39 10 Verts/ALE -

ψ.τμ.

1 +

§ 43 § αρχικό 
κείμενο

2 +

32 ID -§ 48

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 474, 202, 28
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 48 39 ECR +

§ 51 11 Verts/ALE OK - 263, 407, 35

Μετά την § 52 12 Verts/ALE OK - 184, 467, 41

Μετά την § 55 13 Verts/ALE -

§ 64 § αρχικό 
κείμενο

OK + 365, 206, 126

§ 65 33 ID -

§ 66 § αρχικό 
κείμενο

OK + 413, 219, 77

34 ID -§ 68

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 382, 241, 71

§ 69 § αρχικό 
κείμενο

OK + 403, 229, 74

Μετά την § 69 14 Verts/ALE OK - 271, 372, 56

§ 73 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

38 Renew OK + 470, 113, 121

ψ.τμ.

1 ↓

2 ↓

§ 75

§ αρχικό 
κείμενο

3 ↓

Μετά την § 75 15 Verts/ALE OK - 288, 292, 119

§ 91 16 Verts/ALE OK - 299, 365, 42

§ 102 35 ID -

§ 103 17 Verts/ALE -

ψ.τμ.§ 106 § αρχικό 
κείμενο

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2 +

§ 107 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

§ 111 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 405, 286, 15

§ 114 36 ID -

§ 118 37 ID -

ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 364, 266, 77

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογίες 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, § 48, 64, 66, 68, 69
ID: §§ 10, 12 (2ο μέρος), 16 (1ο μέρος), 26, 37 (2ο μέρος), 69, 111 (2ο μέρος)· 

τροπολογίες 2, 38
ECR: τροπολογία 21

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
S&D: §§ 24, 64, 66
PPE: § 12
ECR: § 3
Verts/ALE: §§ 73, 75, 106, 107, 111

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
S&D:
§ 1
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη "τζιχαντιστικής"
2ο μέρος η λέξη αυτή

§ 43
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη "τζιχαντιστικής"
2ο μέρος η λέξη αυτή
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§ 106
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για τον μετριασμό της τζιχαντιστικής 

δραστηριότητας και των μεταναστευτικών κρίσεων και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR:
§ 21
1ο μέρος "εκτιμά πως η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία βασίζεται στην ικανότητα της 

Ένωσης να αυξήσει την ελευθερία της να αξιολογεί την αυτόνομη επιχειρησιακή 
της ικανότητα, έννοια που περιλαμβάνει αξιόπιστες στρατιωτικές δυνάμεις, 
βιομηχανική ικανότητα παραγωγής των απαραίτητων εξοπλισμών για τις δυνάμεις 
της, και πολιτική ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις, και απηχεί τον στόχο της ανάληψης μεγαλύτερου μεριδίου ευθύνης για 
την ασφάλεια της Ευρώπης, ώστε να υπερασπίζεται τα κοινά συμφέροντα και αξίες 
της, με τους εταίρους της όποτε είναι δυνατόν αλλά και μόνη όποτε χρειαστεί· 
τονίζει ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη 
στρατηγικής αυτονομίας·"

2ο μέρος "πιστεύει θερμά ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
την ικανότητα ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων στην περιφέρεια της ΕΕ·"

ID:
§ 16
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ έχει 

θεμελιώδη σημασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας που 
αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και οι γειτονικές της χώρες·"

2ο μέρος "τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ δεν σημαίνει αμφισβήτηση του ΝΑΤΟ 
και δεν υπονομεύει την τρέχουσα αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη· τονίζει 
ότι μια ισχυρότερη Ευρώπη ενισχύει το ΝΑΤΟ και επιτρέπει στην ΕΕ να 
αντιμετωπίσει περισσότερες παγκόσμιες προκλήσεις από κοινού με το ΝΑΤΟ·

§ 37
1ο μέρος "τονίζει εκ νέου τη στρατηγική σημασία των Δυτικών Βαλκανίων για την ασφάλεια 

και τη σταθερότητα της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η δέσμευση της ΕΕ, η 
ολοκλήρωση και ο συντονισμός στην περιοχή, μεταξύ άλλων και μέσα από την 
εντολή των αποστολών ΚΠΑΑ της ΕΕ·"

2ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι στόχος της πολιτικής της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια είναι η 
ευθυγράμμιση των χωρών της περιοχής με το κεκτημένο της ΕΕ και η στήριξή τους 
στην ενταξιακή πορεία τους, σαν μια ενισχυμένη διαχείριση της ειρήνης και της 
σταθερότητας για την Ευρώπη συνολικά·

§ 111
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "επικροτεί την ανακοίνωση για τη 

δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης «Αμυντική και Διαστημική Βιομηχανία» στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την ευθύνη του/της Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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Renew:
§ 75
1ο μέρος "καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου επί του άρθρου 5 του 

κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF)· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
οριστικοποιηθεί άμεσα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας· υπενθυμίζει ότι το μέσο αυτό 
δεν έχει ακόμη εγκριθεί οριστικά, και μόνο η μερική και πολιτική συμφωνία έχει 
καταγραφεί τον Απρίλιο 2019· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κονδύλιο του Ταμείου, το άνοιγμα προς 
τρίτες χώρες και τη θέσπιση κατάλληλης πολιτικής σε θέματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, προκειμένου να 
προστατεύονται τα αποτελέσματα της έρευνας·"

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να εξαρτήσει τη συμμετοχή τρίτων χωρών από το αμοιβαίο 
άνοιγμα των αγορών αμυντικού εξοπλισμού·"
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3ο μέρος "υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό, τόσο για τη 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα όσο και για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, 
χαρακτήρα της έρευνας σε θέματα άμυνας· ζητεί να ληφθούν υπόψη τα αρχικά 
διδάγματα που αντλήθηκαν από την εφαρμογή του EDIDP (ιδίως όσον αφορά την 
εφαρμογή παρεκκλίσεων για τις επιλέξιμες οντότητες), από το πιλοτικό έργο και 
από την προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· καλεί 
τα κράτη μέλη να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εφόσον 
αυτά είναι οι τελικοί πελάτες των αμυντικών βιομηχανιών, ώστε τα σχετικά 
προγράμματα να ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες της ΚΠΑΑ και των 
κρατών μελών· εκτιμά ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF) θα 
εξαρτηθεί από την ικανότητά του να ενσωματώνει τις ιδιαιτερότητες της άμυνας των 
συμμετεχόντων κρατών, να προωθεί αμυντικό υλικό ικανό να αναπτυχθεί, και να 
εγγυάται επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, αποφεύγοντας παράλληλα την 
επικάλυψη βιομηχανικών τεχνογνωσιών, τη μη εξισορρόπηση των εθνικών 
αμυντικών επενδύσεων, την υπερβολική πολυπλοκότητα της συνεργασίας, και 
βασιζόμενο στην κοινή τυποποίηση και διαλειτουργικότητα των ενωσιακών 
οπλικών συστημάτων και του ενωσιακού στρατιωτικού εξοπλισμού· εκτιμά ότι η 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσα από ρυθμίσεις για την 
πρόσβαση οντοτήτων ελεγχόμενων από μη ενωσιακούς τρίτους σε έργα που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, συνάδει πλήρως με την ευρωπαϊκή φιλοδοξία για 
μια στρατηγική αυτονομία και δεν αντιβαίνει στα συμφέροντα της ΕΕ και των 
κρατών μελών της στους τομείς της ασφάλειας και άμυνας·"

GUE/NGL:
τροπολογία 2
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και στρατιωτικές"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR, ID:
§ 12
1ο μέρος Το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

να θέσει για το Συμβούλιο την ειδική πλειοψηφία ως πολιτική προτεραιότητα στο 
πεδίο της κοινής πολιτικής για την ασφάλεια και άμυνα (ΚΠΑΑ/CSDP), εκεί όπου 
το επιτρέπει η ΣΕΕ·" και "καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια αποτελεσματική 
ολοκληρωμένη προσέγγιση έναντι των κρίσεων και συγκρούσεων η οποία να 
συνδυάζει στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα με τον καλύτερο δυνατό και πλέον 
ισόρροπο τρόπο· εκτιμά πως η ικανότητα της Ένωσης να αντιδρά επαρκώς στις 
αναδυόμενες κρίσεις και συγκρούσεις εξαρτάται επίσης από την ταχύτητα λήψης 
των αποφάσεων·"

2ο μέρος "ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσει για το Συμβούλιο την ειδική 
πλειοψηφία ως πολιτική προτεραιότητα στο πεδίο της κοινής πολιτικής για την 
ασφάλεια και άμυνα (ΚΠΑΑ/CSDP), εκεί όπου το επιτρέπει η ΣΕΕ·"

3ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια αποτελεσματική ολοκληρωμένη 
προσέγγιση έναντι των κρίσεων και  συγκρούσεων η οποία να συνδυάζει 
στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα με τον καλύτερο δυνατό και πλέον ισόρροπο 
τρόπο· εκτιμά πως η ικανότητα της Ένωσης να αντιδρά επαρκώς στις αναδυόμενες 
κρίσεις και συγκρούσεις εξαρτάται επίσης από την ταχύτητα λήψης των 
αποφάσεων·"
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10. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0036/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Τίτλος 6 GUE/NGL OK - 75, 558, 60

17 GUE/NGL OK - 140, 490, 66§ 1

36 ECR OK - 176, 493, 31

16 GUE/NGL -

37 ECR OK - 169, 512, 26

38 ECR -

Μετά την § 1

39 ECR -

1 ID OK - 160, 523, 18§ 2

40 ECR -

19 GUE/NGL OK - 208, 474, 21

20 GUE/NGL -

Μετά την § 2

41 ECR OK - 157, 526, 17

§ 3 18 GUE/NGL +

§ 5 42 ECR -

Μετά την § 5 21 GUE/NGL -

§ 6 43 ECR -

44 ECR -

23 GUE/NGL -

2 ID -

ψ.τμ.

§ 7

§ αρχικό 
κείμενο

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2 +

45 ECR -§ 8

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 460, 196, 48

Μετά την § 8 3 ID OK - 166, 516, 18

46 ECR OK - 156, 520, 21

ψ.τμ.

1 +

§ 9

§ αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 9 22 GUE/NGL -

47 ECR -§ 10

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 543, 126, 37

48 ECR -§ 11

71 Renew, 
Verts/ALE

OK + 338, 286, 73

§ 12 49S ECR OK - 143, 524, 23

50 ECR -§ 13

75 Renew OK + 564, 52, 85

4 ID -

51 ECR -

69 S&D ΗΨ + 382, 304, 15

72 Verts/ALE OK - 286, 375, 36

ψ.τμ.

1 ↓

§ 14

§ αρχικό 
κείμενο

2 ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 14 52 ECR OK - 188, 488, 19

74 Verts/ALE OK - 257, 398, 46

70 S&D, PPE OK + 438, 217, 42

§ 15

§ αρχικό 
κείμενο

OK ↓

53 ECR -§ 16

73 Renew, 
Verts/ALE

OK - 254, 394, 53

54 ECR OK - 193, 484, 22§ 17

76 Renew OK - 265, 307, 104

55 ECR -

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 536, 129, 33

§ 18

§ αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 21 56 ECR -

57 ECR -

ψ.τμ.

1 -

§ 22

24 GUE/NGL

2 -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 23 58 ECR -

Μετά την § 23 59 ECR -

§ 24 60S ECR OK - 156, 511, 33

§ 26 61 ECR -

§ 27 62 ECR -

Μετά την § 27 63 ECR OK - 341, 342, 15

§ 29 64 ECR -

25 GUE/NGL OK - 105, 561, 34Μετά την § 29

65 ECR OK - 182, 492, 16

§ 31 66S ECR -

5 ID OK - 125, 557, 14

26 GUE/NGL OK - 233, 436, 21

27 GUE/NGL -

Μετά την § 31

67 ECR OK - 320, 354, 21

Αιτιολογική αναφορά 
1

28S ECR -

μετά την αιτ. αναφ. 3 29 ECR OK - 197, 485, 14

Αιτιολογική αναφορά 
4

30Δ ECR -

Αιτιολογική αναφορά 
5

31S ECR -

Μετά την αιτιολογική 
αναφορά 5

7 GUE/NGL OK - 195, 477, 21

8 GUE/NGL -Αιτιολογική σκέψη Α

32 ECR -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Αιτιολογική σκέψη Β 9 GUE/NGL OK - 120, 486, 93

10Δ GUE/NGL -Αιτιολογική σκέψη Γ

33 ECR OK - 164, 519, 16

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Γ

11 GUE/NGL OK - 196, 481, 20

12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL OK - 267, 399, 28

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Δ

14 GUE/NGL -

15 GUE/NGL -Αιτιολογική σκέψη Ε

34 ECR OK - 320, 349, 28

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 35 ECR OK - 159, 511, 22

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 494, 147, 49

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0037/2020 ID ↓

B9-0038/2020 ECR ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ECR: τροπολογίες 29, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 46, 52, 54, 63, 65, 67
ID: τροπολογίες 1, 3, 5, 7, 34, 49, 60, 63; §§ 8, 10, 18 (1ο μέρος)
GUE/NGL: τροπολογίες 6, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 26; § 15
PPE: τροπολογία 70· τελική ψηφοφορία
Renew: τροπολογίες 71, 73, 74, 75· τελική ψηφοφορία
Verts/ALE: τροπολογίες 72, 74, 76
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Renew:
§ 7
1ο μέρος "προτείνει να προσφέρει η ολομέλεια της Διάσκεψης ένα ανοικτό φόρουμ για 

συζητήσεις μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων χωρίς προκαθορισμένο 
αποτέλεσμα και χωρίς περιορισμό του αντικειμένου σε προκαθορισμένους τομείς 
πολιτικής ή μεθόδους ολοκλήρωσης· θεωρεί ότι θα μπορούσαν να προσδιοριστούν 
το πολύ προκαθορισμένες πολιτικές προτεραιότητες, χωρίς ο κατάλογός τους να 
είναι εξαντλητικός"

2ο μέρος "όπως π.χ.:  ευρωπαϊκές αξίες, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες,·
δημοκρατικές και θεσμικές πτυχές της ΕΕ,
περιβαλλοντικές προκλήσεις και κλιματική κρίση,
κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα,
οικονομικά ζητήματα και ζητήματα απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
φορολογίας,
ψηφιακός μετασχηματισμός,
ασφάλεια και ο ρόλος της ΕΕ στον κόσμο· υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μη 
εξαντλητικό κατάλογο πολιτικών, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως οδηγός 
για τη Διάσκεψη· προτείνει να χρησιμοποιηθούν ειδικές έρευνες του 
Ευρωβαρόμετρου ως βοηθητικά στοιχεία για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης 
και τη διεξαγωγή των συζητήσεων στο πλαίσιο της Διάσκεψης·"

ECR:
§ 14
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τους κοινωνικούς εταίρους, σε 

επίπεδο ΕΕ με δύο μέλη o καθένας·"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ID:
§ 9
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Αγορές των Πολιτών, Αγορές της 

Νεολαίας, διοικούσα επιτροπή και εκτελεστικό συμβούλιο συντονισμού"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 18
1ο μέρος "τονίζει ότι είναι αναγκαίο να παρασχεθεί στήριξη μέσω προπαρασκευαστικών 

συνεδριάσεων και από εδραιωμένες και έμπειρες οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και άλλους εμπειρογνώμονες·"

2ο μέρος "αναγνωρίζει τη σημασία της εμπειρογνωμοσύνης των ΜΚΟ των πανεπιστημίων, 
των ερευνητικών κέντρων και των ομάδων προβληματισμού σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και καλεί όλες αυτές τις δομές να στηρίξουν τη διαδικασία της Διάσκεψης 
στα διάφορα επίπεδα και να παράσχουν στήριξη στα διάφορα όργανα·"

Verts/ALE:
τροπολογία 24
1ο μέρος η διαγραφή των λέξεων "εκπροσώπους της Επιτροπής (τρείς αρμόδιοι Επίτροποι)·"
2ο μέρος η προσθήκη των λέξεων "εκπροσώπους από εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, 

εκπροσώπους από τις «Αγορές των πολιτών»·"

Διάφορα
Η τροπολογία 68 α ακυρώθηκε.
Ο Dragoş Pîslaru (Ομάδα Renew) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος B9-0036/2020.


