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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. Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ ***

Σύσταση:  Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης ΟΚ + 401, 192, 40

2. Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα)

Έκθεση: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 5 3 ID -

4 ID -

5 ID -

6 ID -

7 ID -

8 ID -

Μετά την § 13

9 ID -

Μετά την § 19 10 ID -

14 GUE/NGL ΟΚ - 164, 432, 47

15 GUE/NGL ΟΚ - 181, 415, 45

Μετά την § 21

16 GUE/NGL ΟΚ - 273, 346, 28
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 26 13 ID -

Μετά την § 27 11 ID -

§ 31 1αναθ.
2

Renew ΟΚ + 610, 5, 24

§ 32 12 ID -

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη ΙΘ

2 ID -

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 416, 187, 44

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογία 1
GUE/NGL: τροπολογίες 14, 15, 16

3. Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ ***

Σύσταση:  Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης ΟΚ + 407, 188, 53

4. Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα)

Έκθεση: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 2 1 GUE/NGL ΟΚ - 178, 439, 28

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 406, 184, 58

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
GUE/NGL: τροπολογία 1
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5. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού: Ενωσιακός κατάλογος 
έργων κοινού ενδιαφέροντος

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0091/2020 (Απαιτείται πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών 
που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0091/2020
(Verts/ALE)

Ψήφισμα (σύνολο του 
κειμένου)

ΟΚ - 169, 443, 36

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τελική ψηφοφορία

6. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: O μόλυβδος και οι ενώσεις 
του

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0089/2020 (Απαιτείται η πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών 
που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0089/2020
(Επιτροπή ENVI)

Μετά την αιτιολογική 
αναφορά 7

1 Verts/ALE, 
S&D

+

Αιτιολογική σκέψη 
ΙΣΤ

2 Verts/ALE, 
S&D

ΟΚ + 389, 116, 143

Αιτιολογική σκέψη 
ΚΕ

3 Verts/ALE, 
S&D

+

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΗΨ + 394, 241, 13

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογία 2
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7. Στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0090/2020, B9-0092/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0090/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 4 1 S&D +

ψ.τμ.

1 +

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 8 3 ID ΟΚ - 116, 483, 48

§ 17 4 ID ΟΚ - 146, 481, 13

Μετά την § 17 5 ID ΟΚ - 144, 482, 15

ψ.τμ.

1 +

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

3 +

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη A § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη A

2 ID ΟΚ - 128, 512, 12

ψ.τμ.Αιτιολογική σκέψη Ι § αρχικό 
κείμενο

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2 +

3 +

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 612, 7, 32

Πρόταση ψηφίσματος B9-0092/2020
(ID)

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ ↓

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τελική ψηφοφορία B9-0090/2020
ID: τροπολογίες 2, 3, 4, 5· τελική ψηφοφορία B9-0090/2020, τελική ψηφοφορία B9-

0092/2020

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ECR:
Αιτιολογική σκέψη A
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "που δεν συνδέεται με κάποια 

συγκεκριμένη θρησκεία ή πολιτισμό"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 20
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "χωρίς περιορισμούς"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR, PPE:
Αιτιολογική σκέψη Ι
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένης της 

ολοκληρωμένης σεξουαλικής αγωγής" και "συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών 
για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα"

2ο μέρος "συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης σεξουαλικής αγωγής"
3ο μέρος "συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 

και τα συναφή δικαιώματα"

§ 5
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και της σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων τους"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 21
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένης της 

σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων" και 
"συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκπαίδευσης"

2ο μέρος "συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων"

3ο μέρος "συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκπαίδευσης"

Διάφορα
Ο Abir Al-Sahlani (Ομάδα Renew) έχει επίσης υπογράψει την πρόταση ψηφίσματος B9-
0090/2020.
Ο Nicola Procaccini και ο Jan Zahradil (Ομάδα ECR) έχουν επίσης υπογράψει την πρόταση 
ψηφίσματος B9-0090/2020.
Ο Miroslav Radačovský (Μη Εγγεγραμμένος) έχει επίσης υπογράψει την πρόταση ψηφίσματος 
B9-0092/2020.

8. Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η 
προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και 
υπηρεσιών

Πρόταση ψηφίσματος:  B9-0094/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0094/2020
(Επιτροπή IMCO)

§ 1 1 Verts/ALE -

2 Verts/ALE -Μετά την § 5

3 Verts/ALE ΟΚ - 139, 489, 18

§ 8 4 Verts/ALE -

§ 14 5 Verts/ALE ΟΚ - 179, 437, 26

Μετά την § 14 6 Verts/ALE -

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 
κείμενο

2 -

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) +

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογίες 3, 5
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
S&D:
Αιτιολογική σκέψη Δ
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "της νομοθεσίας για την προστασία των 

δεδομένων"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

9. Προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με 
το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0098/2020, B9-0099/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0098/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

ψ.τμ.

1 +

§ 2, σημείο (vi) § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 570, 70, 9

ψ.τμ.

1 +

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 506, 134, 10

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

§ 14, σημείο (i) § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 14, σημείο (vii) § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 14, σημείο (viii) § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 33 1 Verts/ALE -

§ 39 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 43 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 549, 100, 1

Μετά την § 47 4 GUE/NGL

2/ΟΚ + 341, 285, 21

§ 50 Προφορική 
τροπ.

José Gusmão ΗΨ - 245, 258, 144

§ 54 3 Verts/ALE -

ψ.τμ.

1 +

§ 57 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 499, 134, 12

Μετά την § 66 2 Verts/ALE ΗΨ + 482, 94, 54

ψ.τμ.

1 +

§ 68 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 77 § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

§ 78 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 555, 56, 39

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 555, 57, 36

§ 81 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 87 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 580, 48, 18

§ 88 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 592, 49, 7

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 579, 24, 43

2/ΟΚ - 282, 357, 6

§ 89 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 550, 63, 32

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 543, 39, 69

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
GUE/NGL: τροπολογία 4, §§ 87, 88, 89· τελική ψηφοφορία

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Verts/ALE: § 10
GUE/NGL: §§ 4 (2ο μέρος), 7 (2ο μέρος), 14 (viii), 20, 39, 43, 57 (2ο μέρος), 78 (2ο μέρος), 81 

(1ο μέρος)
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PPE:
τροπολογία 4
1ο μέρος "τονίζει τη σημασία των υψηλών προτύπων και των ισότιμων όρων ανταγωνισμού 

για την προστασία της καλής διαβίωσης και της υγείας των ζώων κατά μήκος της 
τροφικής αλυσίδας και για την εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των 
γεωργών της Μεγάλης Βρετανίας και της ΕΕ·"

2ο μέρος "αποκλείει την πιθανότητα εισαγωγής στην ΕΕ ζώντων ζώων, κρέατος και αυγών 
που δεν τηρούν τα ενωσιακά πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων·"

GUE/NGL:
§ 2, σημείο (vi)
1ο μέρος "ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, με τη διασφάλιση ισοδύναμων προτύπων στους 

τομείς της κοινωνικής και εργασιακής πολιτικής και των πολιτικών για το 
περιβάλλον, τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις"

2ο μέρος "μεταξύ άλλων μέσω ενός ισχυρού και ολοκληρωμένου πλαισίου για τον έλεγχο του 
ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων,"

§ 4
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καθώς και την ιδιότητά του ως μόνιμου 

μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη συμμετοχή του στον 
Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ),"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 7
1ο μέρος "θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στις 

διαπραγματεύσεις της με το Ηνωμένο Βασίλειο για να εγγυάται τα συμφέροντα της 
ΕΕ και να διασφαλίζει ότι θα διατηρείται ανά πάσα στιγμή η επιρροή της ΕΕ και ότι 
θα διαφυλάσσεται η ενότητα, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τους όρους της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ· επιμένει ότι η ενότητα αυτή πρέπει να διαφυλαχθεί κατά τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τη μελλοντική εταιρική σχέση και υπενθυμίζει, 
επομένως, ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να είναι ο μόνος διαπραγματευτής της 
ΕΕ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων"

2ο μέρος "γεγονός που συνεπάγεται ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να διεξάγουν διμερείς 
διαπραγματεύσεις·"

§ 14, σημείο (i)
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές 

ενισχύσεις"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 14, σημείο (vii)
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με στόχο την επίτευξη ενός επιπέδου 

ελευθέρωσης του εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών που θα υπερβαίνει κατά 
πολύ τις δεσμεύσεις των μερών στο πλαίσιο του ΠΟΕ, με βάση τις πρόσφατες ΣΕΣ 
της ΕΕ"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 18
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καθώς και για τις κρατικές ενισχύσεις"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 57
1ο μέρος "θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις για την κινητικότητα πρέπει να βασίζονται στη μη 

διακριτική μεταχείριση και στην πλήρη αμοιβαιότητα·"
2ο μέρος "υπενθυμίζει ότι, μόλις εγκριθεί η διαπραγματευτική εντολή, τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν να διαπραγματεύονται διμερείς συμφωνίες·"

§ 68
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στις κρατικές ενισχύσεις"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 77
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής 

και της πολιτικής ασφαλείας, καθώς τόσο η ΕΕ όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν 
πολλά κοινά συμφέροντα και εμπειρίες, ενώ υπερασπίζονται επίσης πολλές κοινές 
αξίες· τονίζει ότι είναι προς το συμφέρον αμφότερων των πλευρών να διατηρηθεί 
μια φιλόδοξη συνεργασία"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 78
1ο μέρος "σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), οι ενωσιακές κοινές θέσεις και δράσεις μπορούν να 
εγκριθούν μόνο από κράτη μέλη της ΕΕ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτό δεν 
αποκλείει μηχανισμούς διαβούλευσης που θα επιτρέπουν στο Ηνωμένο Βασίλειο να 
ευθυγραμμίζεται με ενωσιακές θέσεις εξωτερικής πολιτικής και κοινές δράσεις, 
ιδίως όσον αφορά την υπεράσπιση μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης σε κανόνες, 
της πολυμερούς συνεργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως στα πλαίσια 
του ΟΗΕ,"

2ο μέρος "του ΝΑΤΟ, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
και του Συμβουλίου της Ευρώπης· υποστηρίζει τη διαβούλευση και τον συντονισμό 
σχετικά με την πολιτική κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
θέσπισης κυρώσεων που αλληλοενισχύονται όταν υπάρχει ευθυγράμμιση των 
στόχων εξωτερικής πολιτικής των μερών· υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της 
στενής συνεργασίας στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, δεδομένης της σημαντικής θέσης του 
Ηνωμένου Βασιλείου ως παράγοντα ασφάλειας·"
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§ 81
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι η συνεργασία αυτή θα ωφελήσει αμφότερα τα μέρη, καθώς θα 

επιτρέψει τη διατήρηση της εμπειρογνωμοσύνης και των δυνατοτήτων του 
Ηνωμένου Βασιλείου σε αποστολές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ· 
ενθαρρύνει σθεναρά το Ηνωμένο Βασίλειο να συμβάλλει σε στρατιωτικές και μη 
στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ·"

2ο μέρος "τονίζει ότι, ως τρίτο κράτος, και κατόπιν της πολιτικής διακήρυξης για τον 
καθορισμό του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι σε θέση να συμμετέχει στον 
σχεδιασμό ή τη διοίκηση αποστολών και επιχειρήσεων της ΕΕ, και ότι η δυνατότητα 
και η έκταση συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στον σχεδιασμό ή τη διοίκηση 
αποστολών και επιχειρήσεων της ΕΕ, ή η συμμετοχή του σε αποστολές και 
επιχειρήσεις της ΕΕ, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών και η αλληλεπίδραση με 
την ΕΕ πρέπει να είναι αναλογικές προς τη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου σε 
κάθε αποστολή ή επιχείρηση·"

PPE, GUE/NGL:
§ 89
1ο μέρος "υπογραμμίζει τη στρατηγική διάσταση του διαστημικού τομέα για την Ευρώπη, 

εκτιμά ότι μια φιλόδοξη διαστημική πολιτική μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά 
στην ενίσχυση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ"

2ο μέρος "η οποία χρειάζεται την προηγμένη τεχνογνωσία και στήριξη του Ηνωμένου 
Βασιλείου και άλλων εταίρων"

3ο μέρος "και τονίζει την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος ως προς την ανάπτυξη τεχνολογιών 
με στρατιωτικές και μη εφαρμογές που θα είναι ικανές να εξασφαλίσουν την 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία·"

10. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2018

Έκθεση: Κώστας Μαυρίδης (A9-0016/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 451, 117, 77

ψ.τμ.

1 +

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

2 -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 3 19 GUE/NGL ΟΚ - 94, 456, 100

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ./ΗΨ + 350, 256, 31

§ 7, περίπτωση 1 9 S&D ΟΚ + 318, 303, 22

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ./ΗΨ + 379, 218, 51

Μετά την § 14 7 ID -

Μετά την § 18 28 Verts/ALE ΟΚ - 287, 307, 56

8 ID -§ 19

§ αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 508, 106, 33

§ 22 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 23 27 Verts/ALE ΟΚ - 281, 358, 10

§ 26 20 GUE/NGL -

Μετά την § 27 21 GUE/NGL ΟΚ - 177, 316, 155

§ 30 11 S&D +

§ 32 22 GUE/NGL ΟΚ - 255, 369, 26

Μετά την § 34 2 PPE ΗΨ - 250, 376, 18

Μετά την § 36 23 GUE/NGL ΟΚ - 244, 372, 28

§ 38 3 PPE ΟΚ + 315, 288, 39

Τίτλος πριν από την § 
40

12 S&D +

13 S&D +§ 42

17 Verts/ALE ΟΚ + 353, 216, 77
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

24 GUE/NGL ΟΚ - 295, 335, 11

18 Verts/ALE ΟΚ - 231, 396, 19Μετά την § 42

25 GUE/NGL ΟΚ - 233, 402, 6

4 PPE ΗΨ - 266, 302, 74

14 S&D +

15Δ S&D ΗΨ + 399, 243, 2

16Δ S&D +

§ 44

26 GUE/NGL ΟΚ - 265, 374, 9

Αιτιολογική σκέψη Γ 1 PPE +

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Γ

5 ID -

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη ΙΓ

6 ID -

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 452, 142, 53

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
GUE/NGL: τροπολογίες 3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Verts/ALE: τροπολογίες 17, 18, 27, 28
ECR: τροπολογία 9· §§ 2 (2ο μέρος), 22 (1ο μέρος)

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: § 12
ECR: §§ 6, 8, 19
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PPE:
§ 3
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από την πρώτη αναφορά στις λέξεις: "της ζώνης του 

ευρώ"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR:
§ 2
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υπενθυμίζει τη μη αναστρεψιμότητα του 

ενιαίου νομίσματος"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 22
1ο μέρος "προτείνει στην ΕΚΤ να αναγάγει σε μία από τις ερευνητικές προτεραιότητές της το 

ζήτημα του πώς μπορούν οι δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών και η 
τραπεζική εποπτεία να συμβάλουν σε μια βιώσιμη οικονομία και στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·"

2ο μέρος "προτείνει στην ΕΚΤ να συνεργαστεί, για τον σκοπό αυτόν, και με άλλα διεθνή 
δίκτυα εκτός του NGFS, και ειδικότερα με το Δίκτυο Βιώσιμης Τραπεζικής και την 
πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για τις αρχές υπεύθυνης τραπεζικής·"

11. Παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος:  B9-0088/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0088/2020
(Επιτροπή ENVI)

ψ.τμ.

1 +

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 10 7 GUE/NGL ΟΚ + 602, 3, 29

§ 36 1 S&D ΗΨ + 421, 202, 3

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Δ

5 GUE/NGL ΗΨ + 387, 204, 46

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ 6 GUE/NGL ΗΨ + 405, 202, 30

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 607, 3, 19

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
GUE/NGL: τροπολογία 7, τελική ψηφοφορία

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ID:
§ 2
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "το εναρμονισμένο σύστημα [...] σε 

επίπεδο ΕΕ"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Διάφορα
Οι τροπολογίες 2 έως 4 έχουν ακυρωθεί.
H Tilly Metz (Oμάδα Verts/ALE) έχει επίσης υπογράψει την πρόταση ψηφίσματος B9-0088/2020.


