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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. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2021

Πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

7-8 Απριλίου 2Δ 1/20 
βουλευτές

+

10-11 Νοεμβρίου 1Δ ID OK - 228, 382, 52

Εγκρίθηκε χωρίς ψηφοφορία, όπως τροποποιήθηκε

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: τροπολογία 1

2. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2022

Πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων

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

παρατηρήσεις

Εγκρίθηκε χωρίς ψηφοφορία

3. Έλεγχος της εντολής

Έκθεση: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 371, 258, 33

ψ.τμ.

1 +

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ./ΗΨ + 334, 248, 81

Απόφαση (σύνολο του κειμένου) OK + 523, 6, 135

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
GUE/NGL, PPE: αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 3
1ο μέρος "καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ολοκληρώσουν αμελλητί την 

εξέταση των τυχόν ενστάσεων που τους έχουν υποβληθεί και να ενημερώσουν το 
Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματά της·"

2ο μέρος "ζητεί διαφανή αξιολόγηση της διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών·"

§ 6
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όπως, μεταξύ άλλων, σε συνάρτηση 

με την κατάρτιση εκλογικών καταλόγων, με απαιτήσεις σχετικά με τη φυσική 
παρουσία, ή με δυσκολίες πρόσβασης σε απαραίτητες πληροφορίες από τα κράτη 
μέλη για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Διάφορα
Ο Πρόεδρος έκρινε μη παραδεκτές τις τροπολογίες 1 και 2.

4. Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

Έκθεση: Irene Tinagli (A9-0009/2020) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

Διορισμός του Pedro 
Machado

ΜΨ + 441, 171, 53
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5. Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

Έκθεση: Irene Tinagli (A9-0011/2020) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

Διορισμός του Jesús 
Saurina

ΜΨ + 404, 153, 76

6. Διορισμός του αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

Έκθεση: Irene Tinagli (A9-0010/2020) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

Διορισμός του Jan de 
Carpentier

ΜΨ + 414, 186, 55

7. Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)

Έκθεση: Irene Tinagli (A9-0008/2020) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

Διορισμός του Gerry 
Cross

ΜΨ - 272, 336, 48
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8. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3 του 
Κανονισμού: Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων - διοξείδιο του τιτανίου

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0071/2020 (απαιτείται πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών 
που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0071/2020
(ECR)

Ψήφισμα (σύνολο του 
κειμένου)

ΗΨ - 177, 434, 39

9. Κοινός φορτιστής για κινητό ραδιοεξοπλισμό

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, 
B9-0085/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0070/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

Αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη Β § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Ε

1 GUE/NGL OK - 160, 343, 157

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 582, 40, 37

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0070/2020 PPE ↓

B9-0072/2020 S&D ↓

B9-0074/2020 Verts/ALE ↓

B9-0075/2020 Renew ↓

B9-0076/2020 GUE/NGL ↓

B9-0085/2020 ECR ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL: τροπολογία 1
PPE, Verts/ALE: τελική ψηφοφορία

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
GUE/NGL: αιτιολογική σκέψη A

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
GUE/NGL:
αιτιολογική σκέψη Β
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ότι η ενιαία αγορά δεν αξιοποιεί 

πλήρως το δυναμικό της και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Διάφορα
Ο Antonio Tajani (Ομάδα PPE) συνυπέγραψε την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0070/2020.
Η Evelyne Gebhardt (Ομάδα S&D) συνυπέγραψε την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-
0070/2020.
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10. Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0069/2020
(ECR)

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK - 78, 528, 50

Πρόταση ψηφίσματος B9-0073/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

Μετά την § 1 7 GUE/NGL OK - 296, 302, 61

ψ.τμ.

1 +

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 388, 224, 40

Μετά την § 2 8 GUE/NGL OK + 284, 279, 98

Μετά την § 3 9 GUE/NGL OK + 436, 138, 75

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 432, 127, 99

2/ΟΚ - 291, 332, 34

3/ΟΚ - 306, 321, 31

1 S&D, 
Verts/ALE

4/ΟΚ - 298, 314, 44

ψ.τμ.

1 ↓

2 ↓

§ 4

§ αρχικό 
κείμενο

3 ↓

§ 5 2 S&D, 
Verts/ALE

OK + 344, 276, 34

ψ.τμ.

1 +

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 9 10 GUE/NGL +

ψ.τμ.

1 -

Μετά την § 11 11 GUE/NGL

2 -

ψ.τμ.

1 +

§ 13 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 13 12 GUE/NGL OK - 306, 318, 34

Μετά την § 14 13 GUE/NGL ΗΨ + 368, 249, 35

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 293, 334, 26

Μετά την § 15 14 GUE/NGL

2/ΟΚ - 115, 412, 128

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 356, 254, 47

Μετά την § 16 15 GUE/NGL

2/ΟΚ - 125, 501, 29
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Ε

3 GUE/NGL -

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Θ

4 GUE/NGL +

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Ι

5 GUE/NGL OK + 304, 295, 59

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη ΙΕ

6 GUE/NGL -

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 493, 82, 79

Πρόταση ψηφίσματος B9-0083/2020
(ID)

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ↓

Πρόταση ψηφίσματος B9-0084/2020
(επιτροπή PETI)

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ECR: τελική ψηφοφορία (B9-0069/2020)
Verts/ALE: τροπολογία 1
GUE/NGL: τροπολογίες 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15 και τελική ψηφοφορία (B9-0073/2020)
S&D: τροπολογία 2

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Renew:
τροπολογία 1
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "και κυρώσεις", τη διαγραφή της λέξης 

"εξετάσει" και τη λέξη "υποχρεωτικούς"
2ο μέρος "και κυρώσεις"
3ο μέρος τη διαγραφή της λέξης "εξετάσει"
4ο μέρος "υποχρεωτικούς"

PPE:
§ 2
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από: "δεσμευτικών"
2ο μέρος η λέξη αυτή
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§ 4
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για την εισαγωγή δεσμευτικών 

μέτρων για την μισθολογική διαφάνεια» και "θεωρεί ότι η επικείμενη οδηγία θα 
πρέπει να εφαρμοστεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και στο 
συνολικό πακέτο αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συστατικών στοιχείων 
του, και να έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·"

2ο μέρος "για την εισαγωγή δεσμευτικών μέτρων για την μισθολογική διαφάνεια"
3ο μέρος "θεωρεί ότι η επικείμενη οδηγία θα πρέπει να ισχύει τόσο στον ιδιωτικό όσο και 

στον δημόσιο τομέα και στο συνολικό πακέτο αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν συστατικών στοιχείων του, και να έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·"

§ 6
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την τρέχουσα επανεξέταση της λειτουργίας 

και της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης για τις ίσες αμοιβές και της αρχής 
της ίσης αμοιβής ως βάση για τη δράση της και να υποβάλει έγκαιρη αναθεώρηση 
της οδηγίας 2006/54/ΕΚ για να επικαιροποιήσει και να βελτιώσει την υφιστάμενη 
νομοθεσία σχετικά με την αρχή της ισότητας των αμοιβών στην πράξη, να 
βελτιώσει την εφαρμογή της νομοθεσίας σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και να συμπεριλάβει την απαγόρευση 
κάθε διάκρισης λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή αλλαγής 
φύλου·"

2ο μέρος "ζητεί να βελτιωθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να θεσπιστούν ισχυρότερα 
δικονομικά δικαιώματα για να καταπολεμηθούν οι μισθολογικές διακρίσεις·"

§ 9
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και θεσπίζοντας νομοθεσία"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 13
1ο μέρος "επισημαίνει τον αντίκτυπο που έχει η υποεκπροσώπηση των γυναικών στις 

ηγετικές θέσεις όσον αφορά τις διαφορές στις αμοιβές των φύλων και τονίζει θα 
πρέπει επειγόντως να προωθηθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλα τα 
επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τομέα των επιχειρήσεων και της 
διαχείρισης·"

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην απεμπλοκή των διαπραγματεύσεων 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την προταθείσα οδηγία για τις γυναίκες σε 
διοικητικά συμβούλια, δεδομένου ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην εξάλειψη της 
γυάλινης οροφής·"

S&D:
τροπολογία 11
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των 

νεοφιλελεύθερων πολιτικών που επιβάλλονται από την ΕΕ έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και στην επίτευξη ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 14
1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ικανότητα των δημόσιων εργασιακών 

αρχών, ιδίως στο επίπεδο των ανθρώπινων πόρων και των τεχνικών και 
διαρθρωτικών ικανοτήτων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται τα 
αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των εργασιακών δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνονται από τη νομοθεσία ή τις συλλογικές συμβάσεις, μεταξύ άλλων
μέσω της επιβολής κυρώσεων σε επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται·"

2ο μέρος "ζητεί, επιπλέον, να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση σχετικά με την εξάρτηση της
ενωσιακής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από την εφαρμογή υψηλών
προτύπων εργασίας και την απουσία πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις σε
βάρος των γυναικών·"

τροπολογία 15
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "απορρίπτει την εφαρμογή ευέλικτων 

εργασιακών ρυθμίσεων ως εργαλείου για την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και 
την αποδυνάμωση των εργασιακών δικαιωμάτων·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Διάφορα
Η Susana Solís Pérez (Ομάδα Renew) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος B9-0073/2020.


