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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. Μπουρούντι, και ιδίως η ελευθερία της έκφρασης

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, 
B9-0066/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0054/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0054/2020 Verts/ALE ↓

B9-0055/2020 ECR ↓

B9-0057/2020 S&D ↓

B9-0058/2020 GUE/NGL ↓

B9-0061/2020 PPE ↓

B9-0066/2020 Renew ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
GUE/NGL: § 18

Διάφορα:
Ο Malik Azmani (Ομάδα Renew) απέσυρε την υπογραφή του από την κοινή πρόταση ψηφίσματος 
RC-B9-0054/2020.
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2. Νιγηρία, και ιδίως οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, 
B9-0064/2020, B9-0065/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0056/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Μετά την § 18 1 GUE/NGL -

Μετά την § 21 2 GUE/NGL -

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 608, 41, 23

Αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 
κείμενο

OK + 629, 39, 6

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0056/2020 ECR ↓

B9-0059/2020 Verts/ALE ↓

B9-0060/2020 ID ↓

B9-0062/2020 S&D ↓

B9-0063/2020 GUE/NGL ↓

B9-0064/2020 PPE ↓

B9-0065/2020 Renew ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: αιτιολογικές σκέψεις ΣΤ (2ο μέρος), Θ
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
αιτιολογική σκέψη ΣΤ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός της Νιγηρίας, που είναι και ο μεγαλύτερος 

στην Αφρική, απαρτίζεται σχεδόν εξίσου από μουσουλμάνους και χριστιανούς·"
2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη χριστιανική κοινότητα 

της περιφέρειας, η οποία αριθμεί σχεδόν 30 εκατομμύρια χριστιανούς που ζουν στη 
βόρεια Νιγηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορική αντιπαλότητα μεταξύ του 
κυρίως μουσουλμανικού βορρά και του χριστιανικού νότου εντάθηκε δραματικά με 
την εξάπλωση του ριζοσπαστικού Ισλάμ·"

Διάφορα
Η Samira Rafaela (Ομάδα Renew) απέσυρε την υπογραφή της από την κοινή πρόταση 
ψηφίσματος RC-B9-0056/2020.

3. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου 
προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα)

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, 
B9-0053/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0048/2020
(PPE, S&D, Renew, ECR)

ψ.τμ.

1 +

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 424, 189, 61

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 447, 172, 52

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 471, 101, 103

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0048/2020 PPE ↓

B9-0049/2020 ECR ↓

B9-0050/2020 S&D ↓

B9-0051/2020 GUE/NGL ↓

B9-0052/2020 Verts/ALE ↓

B9-0053/2020 Renew ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: § 7 (2ο μέρος)
ID: § 8 (1ο μέρος)
PPE, Renew: Tελική ψηφοφορία RC-B9-0048/2020

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Verts/ALE:
§ 7
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και επεκτείνοντας τις κυρώσεις αυτές 

στα μέλη των οικογενειών τους"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ID:
§ 8
1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη πράξει αναλόγως να αναγνωρίσουν τη 

νόμιμη εντολή του Προέδρου Guaidó"
2ο μέρος "και χαιρετίζει την εκ μέρους του Ύπατου Εκπροσώπου αναγνώριση αυτού ως της 

μοναδικής δημοκρατικής αρχής που έχει αναγνωριστεί από την ΕΕ· ζητεί, ως εκ 
τούτου, να αναγνωριστούν οι πολιτικοί εκπρόσωποι που διορίζονται από τον Juan 
Guaidó·"
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4. Εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την 
Πολωνία και την Ουγγαρία

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0032/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0032/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

OK + 433, 189, 50

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

OK + 438, 175, 61

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

2/ΟΚ ↓

3/ΟΚ ↓

§ 3

§ αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ ↓

Μετά την § 5 3 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

OK + 448, 182, 32

Μετά την αιτιολογική 
αναφορά 12

1 S&D +

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 446, 178, 41

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
S&D: τελική ψηφοφορία
Verts/ALE: τροπολογίες 2, 3· § 3· τελική ψηφοφορία
PPE: τροπολογία 2· §§ 2, 3 (1ο μέρος, 3ο, 4ο μέρος)· τελική ψηφοφορία
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 3
1ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ακροάσεις δεν έχουν οδηγήσει ακόμη 

σε σημαντική πρόοδο από τα δύο εν λόγω κράτη μέλη όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των σαφών κινδύνων σοβαρής παραβίασης των αξιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· σημειώνει με ανησυχία ότι οι εκθέσεις και οι 
δηλώσεις της Επιτροπής και διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ, ο ΟΑΣΕ και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, δείχνουν ότι η κατάσταση τόσο στην Πολωνία όσο και 
στην Ουγγαρία έχει επιδεινωθεί από την έναρξη ισχύος του άρθρου 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ· επισημαίνει ότι η αδυναμία του Συμβουλίου να αξιοποιήσει 
αποτελεσματικά το άρθρο 7 της ΣΕΕ εξακολουθεί να υπονομεύει την ακεραιότητα 
των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας της 
Ένωσης στο σύνολό της·"

2ο μέρος "επαναλαμβάνει την θέση του σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να 
ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ για την κατάσταση στην 
Πολωνία, και την ιδία πρόταση να κληθεί το Συμβούλιο να διαπιστώσει, σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής 
παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση·"

3ο μέρος "καλεί, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι οι ακροάσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ εξετάζουν επίσης τις νέες εξελίξεις και αξιολογούν 
τους κινδύνους παραβιάσεων της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, της 
ελευθερίας της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και 
του δικαιώματος στην ίση μεταχείριση·"

4ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τα διαθέσιμα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση του σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Πολωνία και την 
Ουγγαρία των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ένωση, ιδίως τις ταχείες διαδικασίες 
επί παραβάσει και τις αιτήσεις για τη λήψη προσωρινών μέτρων ενώπιον του 
Δικαστηρίου·"

Διάφορα:
Ο Robert Biedroń (Ομάδα S&D) συνυπέγραψε την τροπολογία 1.

5. 15η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική 
ποικιλότητα (Kunming 2020)

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0035/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0035/2020
(commission ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Πριν την § 1 8 GUE/NGL ΗΨ - 141, 480, 52

ψ.τμ.§ 4 § αρχικό 
κείμενο

1/ΗΨ + 391, 275, 6
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2 +

Μετά την § 5 16 Verts/ALE -

§ 8 17 Verts/ALE ΗΨ + 352, 300, 19

§ 10 18 Verts/ALE OK + 357, 290, 31

21 Verts/ALE, 
GUE/NGL

OK + 394, 238, 47Μετά την § 11

22 Verts/ALE, 
GUE/NGL

OK + 279, 230, 167

Μετά την § 12 9 GUE/NGL -

Μετά την § 14 10 GUE/NGL OK - 171, 425, 80

Μετά την § 16 23 Verts/ALE, 
GUE/NGL

OK + 624, 13, 43

11 GUE/NGL -Μετά την § 22

12 GUE/NGL -

Μετά την § 23 24 Verts/ALE, 
GUE/NGL

OK + 508, 53, 112

§ 24 2 PPE -

Μετά την § 26 19 Verts/ALE OK - 291, 314, 72

ψ.τμ.

1 +

2/ΗΨ + 345, 303, 14

§ 35 § αρχικό 
κείμενο

3/ΗΨ + 566, 99, 6

ψ.τμ.

1 +

§ 40 § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 43 3 PPE ΗΨ - 318, 338, 11

Μετά την § 43 1 S&D -

ψ.τμ.

1 +

§ 48 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 53 4 PPE ΗΨ - 297, 328, 42

ψ.τμ.

1 +

§ 56 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την αιτιολογική 
αναφορά 15

14 Verts/ALE +

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 108, 473, 93

5 GUE/NGL

2/ΟΚ + 318, 315, 44

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 101, 483, 88

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Δ

13 GUE/NGL

2/ΟΚ - 274, 325, 74

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Ε

6 GUE/NGL +

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Θ

20 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΗΨ - 249, 271, 152

7 GUE/NGL +Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Ι

15 Verts/ALE +

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) +

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογίες 18, 19, 21, 22, 23, 24
GUE/NGL: τροπολογίες 5, 10, 13
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 4
1ο μέρος "θεωρεί ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης, η οποία απαιτεί τη λήψη σημαντικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και 
παγκοσμίως·"

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να ορίσει ως κορυφαία προτεραιότητα στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας την προστασία και αποκατάσταση της φύσης, 
παράλληλα με την κλιματική αλλαγή·"

§ 40
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την ΕΕ και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 56
1ο μέρος "σημειώνει ότι το πλαίσιο για τη διατήρηση της φύσης θα μπορούσε, σε περίπτωση 

ανεπαρκούς εφαρμογής, να δημιουργήσει ενδεχομένως ένα εχθρικό περιβάλλον για 
τους ακτιβιστές και τους υπέρμαχους της διατήρησης και να θέσει άμεσα ή έμμεσα 
τη ζωή τους σε κίνδυνο·"

2ο μέρος "υπογραμμίζει ότι οι δολοφονίες περιβαλλοντικών ακτιβιστών και υπέρμαχων της 
προστασίας του περιβάλλοντος θα πρέπει να καταδικάζονται ενεργά από την ΕΕ·"

S&D:
τροπολογία 5
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι μορφές γενετικής μηχανικής ή επεξεργασίας 

ζώντων οργανισμών, είτε μέσω διαγονιδιακής είτε μέσω μεταλλαξιγόνου μηχανικής, 
συνιστούν απειλή για τη βιοποικιλότητα·"

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική χρήση συστημικών ζιζανιοκτόνων ευρέος 
φάσματος, όπως το glyphosate, είναι άμεσα υπεύθυνη για τη μαζική απώλεια 
βιοποικιλότητας·"
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τροπολογία 13
1ο μέρος "επιμένει στην πλήρη απαγόρευση όλων των μορφών γενετικά τροποποιημένων 

οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων της διαγονιδιακής μηχανικής ή της μηχανικής 
της μεταλλαξιγένεσης·"

2ο μέρος "ζητεί την παγκόσμια απαγόρευση της χρήσης της γλυφοσάτης και άλλων 
παρόμοιων συστημικών ζιζανιοκτόνων ευρέος φάσματος·"

Renew:
§ 48
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "παρθένων και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE, Renew:
§ 35
1ο μέρος "επισημαίνει την ανάγκη κατάλληλης και επαρκούς χρηματοδότησης για τη 

βιοποικιλότητα· ζητεί να συμπεριληφθούν στο επόμενο ΠΔΠ μέτρα για τη βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή 
και ζητεί επίσης να ενισχυθεί η ενσωμάτωση της διάστασης της βιοποικιλότητας σε 
όλους τους τομείς πολιτικής, ώστε να σημειωθεί σημαντική και θετική πρόοδος 
όσον αφορά την επίτευξη του οράματος για το 2050·"

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεσπίσουν σαφή στόχο δαπανών για την 
ενσωμάτωση της διάστασης της βιοποικιλότητας ύψους τουλάχιστον 10 % στο 
ΠΔΠ, επιπλέον του στόχου για τις δαπάνες που αφορούν την ενσωμάτωση της 
διάστασης του κλίματος·"

3ο μέρος "τονίζει, περαιτέρω, την ανάγκη θέσπισης μιας περισσότερο διαφανούς, 
ολοκληρωμένης και αυστηρής μεθοδολογίας για την παρακολούθηση των δαπανών 
σχετικά με τη βιοποικιλότητα και το κλίμα· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για 
τον διπλασιασμό, τουλάχιστον, του υφιστάμενου επιπέδου χρηματοδότησης για το 
πρόγραμμα LIFE· ζητεί, επιπλέον, τη σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων 
επιδοτήσεων και τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ όλων των ταμείων και των 
προγραμμάτων της ΕΕ, έτσι ώστε να μην μπορεί καμία δαπάνη στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ να συμβάλει στην απώλεια βιοποικιλότητας·"

Διάφορα
Ο Alexandr Vondra και η Ομάδα ECR απέσυραν την υποστήριξή τους στην πρόταση ψηφίσματος 

B9-0035/2020.



P9_PV(2020)01-16(VOT)_EL.docx 13 PE 646.600

6. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2018

Έκθεση: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 4 12 ECR +

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

OK + 504, 156, 9

1 Verts/ALE OK + 333, 312, 22§ 19

§ αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. ↓

2 Verts/ALE OK + 373, 284, 14

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 455, 192, 21

Μετά την § 19

3 Verts/ALE

2/ΟΚ + 327, 300, 41

ψ.τμ.

1 +

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

3 +

§ 23 7 PPE +

ψ.τμ.

1 +

§ 25 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 464, 155, 30

§ 27 8 PPE +

ψ.τμ.§ 31 § αρχικό 
κείμενο

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2 -

§ 41 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

§ 43 § αρχικό 
κείμενο

2 -

§ 46 9 PPE -

ψ.τμ.

1 +

§ 47 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 415, 204, 22

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ 4 PPE -

Αιτιολογική σκέψη 
IΣΤ

5 PPE ΗΨ + 389, 245, 8

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη ΙΗ § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη ΙΗ

11 ECR +

Αιτιολογική σκέψη ΙΘ 6 PPE +

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 563, 3, 63

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογίες 1, 2, 3· §§ 12, 25 (2ο μέρος), 47 (2ο μέρος)

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
GUE/GNL: § 19
PPE: § 12, 41

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
GUE/NGL:
§ 31
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ηθικοί" και "και διακριτικότητας"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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αιτιολογική σκέψη ΙΗ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας 

όσον αφορά τις θέσεις που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών στο 
Συμβούλιο θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη στην ΕΕ"

2ο μέρος "και θα μειώσει τον ευρωσκεπτικισμό και τον λαϊκισμό·"

S&D:
τροπολογία 3
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να τροποποιήσει τους σχετικούς 

κανόνες, προκειμένου" και "την ορθή εφαρμογή"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Verts/ALE:
§ 20
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "που έχουν ήδη περατωθεί· "
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 21
1ο μέρος "τονίζει τη σημασία των μέτρων που ελήφθησαν για να ενισχυθεί η διαφάνεια των 

αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει·"
2ο μέρος "υπενθυμίζει ότι το 2014 η Επιτροπή δημιούργησε στον ιστότοπο Europa μια 

κεντρική πλατφόρμα με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις παραβιάσεις·"
3ο μέρος "επισημαίνει ότι η Επιτροπή, στις ετήσιες εκθέσεις της για τον έλεγχο της 

εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο κοινό 
πληροφορίες σχετικά με τους φακέλους που αφορούν τον μηχανισμό EU Pilot και 
τις παραβιάσεις·"

PPE:
§ 25
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και για τρίτα μέρη"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 47
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "από εμφανείς κομματικές/πολιτικές 

διασυνδέσεις και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE, Renew:
§ 43
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αλλά και για τρίτα μέρη"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Διάφορα
Η τροπολογία 10 α αποσύρθηκε.
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7. Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: 
πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια 
υπηρεσία

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0047/2020

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0047/2020
(επιτροπή ECON)

Ψήφισμα (σύνολο του 
κειμένου)

+


