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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

 + εγκρίνεται
 - απορρίπτεται
 ↓ καταπίπτει
 Α αποσύρεται
 ΟΚ (..., …, ...) 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
 άρθρο άρθρο
 αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη
 ΠΨ πρόταση ψηφίσματος
 ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος
38+ βουλευτές χαμηλό ελάχιστο όριο (τουλάχιστον 38 βουλευτές)
76+ βουλευτές μέσο ελάχιστο όριο (τουλάχιστον 76 βουλευτές)
151+ βουλευτές υψηλό ελάχιστο όριο (τουλάχιστον 151 βουλευτές)

ΜΨ μυστική ψηφοφορία
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1. Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση 
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και 
τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή 
(Κοσσυφοπέδιο) ***I

Έκθεση: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

Πρόταση απόρριψης 
της πρότασης της 

Επιτροπής

1=
2=

EFDD
ENF

ΟΚ - 105, 335, 5

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

ψηφοφορία: πρότασης της Επιτροπής ΟΚ + 331, 126, 12

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD: τροπ. 1
ENF: τροπ. 1, 2

2. Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ***I

Έκθεση: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Θέμα ΟΚ, κ.λπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Λήξη της πρώτης 
ανάγνωσης

+

3. Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, 
αφερεγγυότητας και απαλλαγής ***I

Έκθεση: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία 109 επιτροπή ΟΚ + 327, 34, 142

4. Άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών 
δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών προγραμμάτων ***I

Έκθεση: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 39 επιτροπή ΟΚ + 460, 53, 8

5. Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) ***I

Έκθεση: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

Πρόταση απόρριψης 
της πρότασης της 

Επιτροπής

173 EFDD ΟΚ - 47, 481, 5

Σχέδιο νομοθετικής πράξης
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπ. της αρμόδιας 
επιτροπής- ψηφοφορία 

σε σύνολο

1-5
7

9-18
20-22
24-26
28-46
48-79
81-100
102-
150

επιτροπή +

ψ.τμ.

1 +

19 επιτροπή

2/ΟΚ + 431, 76, 32

ψ.τμ.

1 +

23 επιτροπή

2 +

80 επιτροπή χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

Τροπ. της αρμόδιας 
επιτροπής- χωριστή 

ψηφοφορία

101 επιτροπή

2/ΟΚ + 477, 48, 27

159 EFDD -Άρθρο 2, εδάφιο1, 
σημείο 2

47 επιτροπή +

Άρθρο 3, σημείο 1, 
πριν από το σημείο α

160 EFDD -

Άρθρο 4, εδάφιο1, 
μετά το στοιχείο ε

161 EFDD -

Άρθρο 5, εδάφιο1, 
μετά το στοιχείο β

162 EFDD -

Άρθρο 8, § 2 151 S&D +

Άρθρο 8, § 3 163S EFDD -

Άρθρο 9, § 2 152 S&D +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο 13, § 1, μετά το 
εδάφιο1

164 EFDD -

Άρθρο 13, μετά την § 
1

165 EFDD -

Άρθρο 14, § 2, 
στοιχείο β

166 EFDD -

Άρθρο 14, § 4 167 EFDD -

Άρθρο 20, § 2 168 EFDD -

Παράρτημα I, σημείο 
1, § 1, εδάφιο2, 

στοιχείο γ

169 EFDD -

Παράρτημα I, σημείο 
2, § 1, μετά το 

στοιχείο γ

170 EFDD -

Παράρτημα I, σημείο 
2, § 1, μετά το 

στοιχείο ια

171 EFDD -

Παράρτημα I, σημείο 
3, § 1, εδάφιο3, 

στοιχείο α

172 EFDD -

6 επιτροπή +αιτ. σκ. 5

153 EFDD -

154 EFDD -αιτ. σκ. 6

8 επιτροπή +

Μετά την αιτ. σκ. 9 155 EFDD -

27 επιτροπή +αιτ. σκ. 15

156 EFDD ↓

αιτ. σκ. 16 157 EFDD ↓

Μετά την αιτ. σκ. 27 158 EFDD -

ψηφοφορία: πρότασης της Επιτροπής ΟΚ + 501, 51, 42

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
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EFDD: τροπ. 173
ENF: τροπ. 19 (2ο μέρος), 101 (2ο μέρος)

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ENF: τροπ. 80

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ENF:
τροπ. 19
1ο μέρος "Ο πολιτισμός είναι το κλειδί για την ενίσχυση των χωρίς αποκλεισμούς, 

συνεκτικών και στοχαστικών κοινοτήτων, για την αναζωογόνηση εδαφών και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης για τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση."

2ο μέρος "Στο πλαίσιο των ζητημάτων μετανάστευσης και των προκλήσεων ενσωμάτωσης, ο 
πολιτισμός διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη δημιουργία χώρων χωρίς 
αποκλεισμούς για διαπολιτισμικό διάλογο και στην ενσωμάτωση των μεταναστών 
και προσφύγων, ώστε να αισθανθούν ευκολότερα ότι αποτελούν μέρος των 
κοινωνιών υποδοχής και να αναπτυχθούν καλές σχέσεις μεταξύ των μεταναστών και 
των νέων κοινοτήτων."

τροπ. 23
1ο μέρος "όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την εκμάθηση, τη διαπολιτισμική 

ευαισθητοποίηση, τη συν-δημιουργία, τη συμπαραγωγή, την κυκλοφορία και 
διάδοση των έργων τέχνης και τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, φεστιβάλ κ.λπ. 
αποτελούν βασική προϋπόθεση για καλύτερα συνδεδεμένους, ισχυρότερους και πιο 
βιώσιμους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς στην Ευρώπη."

2ο μέρος "Η κινητικότητα συχνά προσκρούει στην έλλειψη νομικού καθεστώτος, σε 
δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση θεωρήσεων και τη διάρκεια των αδειών, στον 
κίνδυνο διπλής φορολόγησης και στις επισφαλείς και ασταθείς συνθήκες κοινωνικής 
ασφάλισης."

τροπ. 101
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ιδίως για τις περιθωριοποιημένες ομάδες 

και τις μειονότητες,"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

6. «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό ***I

Έκθεση: Milan Zver (A8-0111/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπ. της αρμόδιας 
επιτροπής- ψηφοφορία 

σε σύνολο

1-81
83-170

επιτροπή +

ψ.τμ.Τροπ. της αρμόδιας 
επιτροπής- χωριστή 

82 επιτροπή

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψηφοφορία 2/ΟΚ + 477, 82, 30

Άρθρο 6, εδάφιο1, 
στοιχείο στ

179 ENF ΟΚ - 137, 449, 6

Άρθρο 8, εδάφιο1, 
στοιχείο γ

180S ENF ΟΚ - 81, 496, 10

Άρθρο 9, εδάφιο1, 
στοιχείο α

176 EFDD -

Άρθρο 18, μετά την § 
5

177 EFDD -

Άρθρο 29, § 1 181 ENF ΟΚ - 73, 513, 11

αιτ. σκ. 2 171 EFDD -

αιτ. σκ. 4 172 EFDD -

αιτ. σκ. 5 173 EFDD -

αιτ. σκ. 29 174 EFDD VE - 132, 467, 4

Μετά την αιτ. σκ. 30 178 ENF ΟΚ - 105, 480, 14

αιτ. σκ. 49 175 EFDD -

ψηφοφορία: πρότασης της Επιτροπής ΟΚ + 527, 30, 48

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ENF: τροπ. 82 (2ο μέρος), 178, 179, 180 , 181

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ENF:
τροπ. 82
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μεταναστευτικό ιστορικό,"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

7. Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων ***I

Έκθεση: Bas Eickhout και Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπ. της αρμόδιας 
επιτροπής- ψηφοφορία 

σε σύνολο

2
4-12
14-20
22-30
33-34

37
40-41
43-44
46-47
49-50

52

επιτροπή +

3 επιτροπή χ.ψ./VE + 335, 247, 20

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 540, 50, 8

13 επιτροπή

2/ΟΚ + 309, 283, 9

ψ.τμ.

1 +

31 επιτροπή

2/VE + 322, 273, 4

ψ.τμ.

1 +

45 επιτροπή

2 -

ψ.τμ.

1 +

2/VE + 312, 270, 16

Τροπ. της αρμόδιας 
επιτροπής- χωριστή 

ψηφοφορία

51 επιτροπή

3 +

ψ.τμ.

1 +

Άρθρο 1, § 1 35ΑΤ1 επιτροπή

2/VE - 107, 492, 2
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

55ΑΤ1
=

85=
96ΑΤ1

=

PPE
S&D

GUE/NGL

ΟΚ ↓

86=
96ΑΤ2

=

S&D
GUE/NGL

-

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 514, 81, 8

Άρθρο 1, § 2, στοιχείο 
α

35ΑΤ2
=

55ΑΤ2
=

επιτροπή
PPE

2/ΟΚ + 316, 284, 1

Άρθρο 1, § 2, στοιχείο 
β

35ΑΤ3
=

55ΑΤ3
=

επιτροπή
PPE

ΟΚ + 321, 280, 4

87ΑΤ1
=

96ΑΤ3
=

S&D
GUE/NGL

ΟΚ + 321, 283, 3

ψ.τμ.

1 ↓

35ΑΤ4 επιτροπή

2 ↓

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

55ΑΤ4 PPE

2/ΟΚ ↓

Άρθρο 1, § 2, μετά το 
στοιχείο β

58 Verts/ALE -

Άρθρο 1, μετά την § 2 59=
87ΑΤ2

=
96ΑΤ4

=

Verts/ALE
S&D

GUE/NGL

ΟΚ + 342, 262, 2

Άρθρο 2, § 1, πριν από 
το στοιχείο α

97 GUE/NGL -

Άρθρο 2, § 1, στοιχείο 88ΑΤ1 S&D -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

88ΑΤ2 S&D VE + 299, 282, 18

60 Verts/ALE ↓

88ΑΤ3 S&D VE - 298, 298, 6

89 S&D VE + 303, 298, 3

β

36ΑΤ1 επιτροπή VE + 414, 150, 39

Άρθρο 2, § 1, στοιχεία 
γ-ιγ

36ΑΤ2 επιτροπή +

36ΑΤ3 επιτροπή +Άρθρο 2, § 1, στοιχείο 
ιδ

61 Verts/ALE ΟΚ ↓

Άρθρο 3, μετά την § 1 109 ENF -

62=
98=

Verts/ALE
GUE/NGL

ΟΚ - 244, 334, 25

ψ.τμ.

1 +

38 επιτροπή

2 -

Μετά το άρθρο 3

63 Verts/ALE ΟΚ ↓

Άρθρο 4, τίτλος και § 
1

39ΑΤ1 επιτροπή +

64 Verts/ALE -Άρθρο 4, § 2

39ΑΤ2 επιτροπή +

39ΑΤ3 επιτροπή +Άρθρο 4, μετά την § 2

65 Verts/ALE -

Άρθρο 4, § 3 39ΑΤ4 επιτροπή +

ψ.τμ.

1 +

Άρθρο 6, § 1, στοιχείο 
α

42ΑΤ1
=

99ΑΤ1
=

επιτροπή
GUE/NGL

2/VE + 369, 229, 7

Άρθρο 6, § 1, στοιχείο 99ΑΤ2 GUE/NGL -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

66 Verts/ALE, 
S&D

ΟΚ + 304, 297, 3β

42ΑΤ2 επιτροπή ↓

99ΑΤ3 GUE/NGL -Άρθρο 6, § 1, από το 
στοιχείο γ έως την § 4

42ΑΤ3 επιτροπή +

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 267, 332, 3

67=
90=
100=

Verts/ALE
S&D

GUE/NGL

2/ΟΚ ↓

Μετά το άρθρο 11

56 EFDD ΟΚ - 262, 329, 9

68=
101ΑΤ

1=

Verts/ALE
GUE/NGL

VE - 270, 324, 10Άρθρο 12, § 1, 
εισαγωγικό μέρος

48ΑΤ1 επιτροπή +

48ΑΤ2 επιτροπή VE + 323, 276, 4Άρθρο 12, § 1, 
στοιχεία γ-στ

101ΑΤ
2

GUE/NGL ↓

101ΑΤ
3

GUE/NGL VE - 254, 348, 2

91 S&D ΟΚ - 294, 296, 15

48ΑΤ3
=

101ΑΤ
4=

επιτροπή
GUE/NGL

+

69=
101ΑΤ

5=

Verts/ALE
GUE/NGL

-

Άρθρο 12, μετά την § 
1

92 S&D ΟΚ - 278, 307, 20

102 GUE/NGL ΟΚ - 262, 324, 19Άρθρο 13

70=
93ΑΤ1

=

Verts/ALE
S&D

ΟΚ + 321, 246, 33
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

71=
93ΑΤ2

=

Verts/ALE
S&D

ΟΚ - 282, 283, 38

72=
93ΑΤ3

=

Verts/ALE
S&D

ΟΚ + 296, 273, 32

73=
104ΑΤ

1=

Verts/ALE, 
S&D

GUE/NGL

ΟΚ + 369, 192, 41

74=
104ΑΤ

2=

Verts/ALE
GUE/NGL

ΟΚ + 298, 286, 20

Άρθρο 14, μετά την § 
2

75 Verts/ALE ΟΚ + 285, 283, 34

105ΑΤ
1

GUE/NGL ΟΚ - 258, 339, 4Άρθρο 17, § 1, 
εισαγωγικό μέρος, 
στοιχεία α και β

53ΑΤ1 επιτροπή +

94=
105ΑΤ

2=

S&D
GUE/NGL

ΟΚ - 272, 307, 22Άρθρο 17, § 1, 
στοιχείο γ

76 Verts/ALE ΟΚ - 274, 307, 25

105ΑΤ
3

GUE/NGL ΟΚ - 243, 340, 22

ψ.τμ.

1 +

2/VE + 307, 286, 6

Άρθρο 17, § 1, μετά το 
στοιχείο γ, στοιχείο δ 
και μετά το στοιχείο δ

53ΑΤ2 επιτροπή

3/VE + 345, 252, 5

105ΑΤ
4

GUE/NGL ΟΚ - 271, 320, 5

53ΑΤ3 επιτροπή +

57 EFDD -

Άρθρο 17, μετά την § 
1

77 Verts/ALE ΟΚ - 261, 327, 11
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

95=
105ΑΤ

5=

S&D
GUE/NGL

ΟΚ - 267, 334, 4

Άρθρο 17, § 2 53ΑΤ4
=

105ΑΤ
6=

επιτροπή
GUE/NGL

ΟΚ + 479, 123, 3

Μετά το άρθρο 17 78=
106=

Verts/ALE
GUE/NGL

ΟΚ - 133, 332, 138

Άρθρο 18 54 επιτροπή χ.ψ./VE - 147, 409, 41

Παράρτημα -1 103 GUE/NGL ΟΚ - 261, 332, 3

αιτ. σκ. 1 79 S&D ΟΚ - 285, 297, 19

80 S&D ΟΚ + 308, 271, 22αιτ. σκ. 6

1 επιτροπή ↓

Μετά την αιτ. σκ. 6 81 S&D -

αιτ. σκ. 16 82 S&D VE - 252, 341, 9

107 GUE/NGL -αιτ. σκ. 21

83 S&D -

108 GUE/NGL -αιτ. σκ. 24

21 επιτροπή +

84 S&D -αιτ. σκ. 33

32 επιτροπή +

ψηφοφορία: πρότασης της Επιτροπής ΟΚ + 316, 93, 192

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD: τροπ. 56
GUE/NGL: τροπ. 100, 102, 103, 105
S&D: τροπ. 79, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 87ΑΤ1, 87ΑΤ2, 55ΑΤ4
Verts/ALE: τροπ. 13, 55ΑΤ1, 55ΑΤ2, 55ΑΤ3, 61, 62, 63, 66, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: τροπ. 3, 54
ALDE, Verts/ALE, S&D: τροπ. 70, 71, 72
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 13
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ενώ θα προσφέρουν επίσης τη βάση για 

άλλα οικονομικά, κανονιστικά και προληπτικά μέτρα "
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπ. 31
1ο μέρος "Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την ανάπτυξη 

των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 
σύμφωνα με τον κανονισμό για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον καθορισμό και 
την επικαιροποίηση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου και των εναρμονισμένων 
δεικτών θα πρέπει να εμπλέκονται επίσης τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ 
βάση της διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν τα επιστημονικά στοιχεία, ο 
κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος, η βέλτιστη πρακτική, οι υφιστάμενες εργασίες 
και οντότητες, κυρίως η πλατφόρμα κυκλικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, καθώς και οι συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με τεκμηριωμένη γνώση 
και παγκόσμια πείρα στους συναφείς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα 
πρέπει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Η εν λόγω 
πλατφόρμα θα πρέπει να συγκροτείται από ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων που 
εκπροσωπούν τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ιδιαιτερότητες όλων των συναφών τομέων. 
Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τους εθνικούς 
οργανισμούς προστασίας του περιβάλλοντος, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους εμπειρογνώμονες του 
ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των σχετικών ενδιαφερόμενων 
μερών, όπως παράγοντες των χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών 
αγορών, εκπρόσωποι της πραγματικής οικονομίας από ευρύ φάσμα βιομηχανιών, 
πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ενώσεις και οργανισμοί. Όταν κρίνεται 
αναγκαίο, θα πρέπει να επιτρέπεται να ζητεί η πλατφόρμα συμβουλές από μη μέλη. 
Η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την 
ανάπτυξη, την ανάλυση και την επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου και 
των εναρμονισμένων δεικτών, περιλαμβανομένου του δυνητικού αντικτύπου τους 
στην αξιολόγηση στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την έγκριση των τεχνικών 
κριτηρίων ελέγχου, θεωρούνταν βιώσιμα στοιχεία ενεργητικού βάσει των 
υφιστάμενων πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα πρέπει επίσης να 
συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου 
και οι δείκτες είναι κατάλληλα για περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές πρωτοβουλίες 
πολιτικής της Ένωσης που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των βιώσιμων 
επενδύσεων."

2ο μέρος "Η πλατφόρμα θα πρέπει να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη 
λογιστικών προτύπων βιωσιμότητας και προτύπων ολοκληρωμένης υποβολής 
εκθέσεων για τις εταιρείες και τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, 
μέσω μεταξύ άλλων της αναθεώρησης της οδηγίας 2013/34/ΕΕ."

τροπ. 42ΑΤ1
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη διαγραφή των λέξεων: "ή κλιματικά ουδέτερης 

ενέργειας (όπως ενέργεια με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα)" και η προσθήκη των 
λέξεων: "σε συμφωνία με την οδηγία για την ανανεώσιμη ενέργεια"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπ. 45
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1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σύμφωνα με την κλιμακωτή χρήση των 
πόρων" (στο στοιχείο ια)

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπ. 51
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τα στοιχεία δ α) και στ β)
2ο μέρος στοιχείο δ α)
3ο μέρος στοιχείο στ β)

S&D:
τροπ. 90
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από την § 2, στοιχείο β
2ο μέρος § 2, στοιχείο β

Verts/ALE:
τροπ. 35ΑΤ2/τροπ. 55ΑΤ2
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εντός της Ένωσης"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπ. 55ΑΤ4
1ο μέρος "συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι παρέχουν άλλα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα"
2ο μέρος "πλην όταν: i) ο συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές αγορές βεβαιώνει ότι τα 

θεσπισθέντα τεχνικά κριτήρια ελέγχου δεν εφαρμόζονται στις οικονομικές 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα του, ή 
ii) ο συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές αγορές δηλώνει στο ενημερωτικό δελτίο 
του ότι τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα του δεν επιδιώκουν στόχους βιωσιμότητας. 2 
α. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν 
να χρησιμοποιούνται, για τον σκοπό που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, από 
παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ή σε εθελοντική βάση, και σε σχέση με άλλα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα πέραν εκείνων που καθορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1."

ALDE, Verts/ALE:
τροπ. 35ΑΤ1
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "που πραγματοποιείται εντός της 

Ένωσης"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

S&D, Verts/ALE:
τροπ. 38
1ο μέρος "Κριτήρια των οικονομικών δραστηριοτήτων με σημαντικό αρνητικό 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή διενεργεί 
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τις συνέπειες της αναθεώρησης του παρόντος 
κανονισμού προκειμένου να επεκτείνει το πλαίσιο για βιώσιμες επενδύσεις με ένα 
πλαίσιο που θα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό κριτηρίων ως προς τον χρόνο 
και τον τρόπο με τον οποίο μια οικονομική δραστηριότητα έχει σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στη βιωσιμότητα."

2ο μέρος "Η επέκταση αυτή θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της εκτίμησης επιπτώσεων που 
θα πρέπει να αναφέρει ότι η επέκταση είναι αναλογική, εφικτή και επιθυμητή."

PPE, ECR:
τροπ. 53ΑΤ2
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1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και επενδύσεων με αρνητικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο " και "την πιθανή ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης των 
ολοκληρωμένων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων που ορίζει το άρθρο 17α (νέο) 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και 
πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους 
σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·"

2ο μέρος "και επενδύσεων με αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο"
3ο μέρος "την πιθανή ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης των ολοκληρωμένων απαιτήσεων 

υποβολής εκθέσεων που ορίζει το άρθρο 17α (νέο) σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από 
ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·"

8. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 
2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έκθεση: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 2 14 ENF ΟΚ - 95, 461, 26

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 276, 311, 3

Μετά την § 2 3 Verts/ALE

2/ΟΚ + 472, 86, 35

§ 3 21 EFDD ΟΚ - 133, 392, 72

§ 13 15 ENF ΟΚ - 160, 426, 8

§ 15 16 ENF -

4 Verts/ALE ΟΚ - 187, 384, 25

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 249, 321, 30

2/ΟΚ + 402, 170, 28

Μετά την § 15

5 Verts/ALE

3/ΟΚ - 255, 311, 32

13Δ GUE/NGL ΟΚ - 110, 455, 23§ 25

22 EFDD ΟΚ - 189, 388, 12

Μετά την § 25 6 Verts/ALE -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

23 EFDD -

1 S&D +§ 33

7 GUE/NGL ΟΚ ↓

8Δ GUE/NGL ΟΚ - 130, 390, 60§ 35

9 GUE/NGL ΟΚ - 159, 367, 64

Μετά την § 35 10 GUE/NGL ΟΚ - 269, 274, 53

24 EFDD ΟΚ - 111, 420, 52§ 36

17 ENF ΟΚ - 108, 464, 20

25 EFDD VE + 290, 267, 29

ψ.τμ.

1 ↓

§ 37

§ αρχικό 
κείμενο

2 ↓

18 ENF -

27 EFDD -

19 ENF -

26 EFDD ΟΚ - 135, 419, 39

Μετά την § 37

20 ENF ΟΚ - 70, 460, 56

Μετά την § 38 12 GUE/NGL ΟΚ + 271, 267, 45

§ 41 2 S&D ΟΚ + 361, 179, 53

Μετά την § 43 28 EFDD ΟΚ - 109, 477, 10

ψ.τμ.

1 +

Μετά την § 45 11 GUE/NGL

2/ΟΚ + 383, 205, 8

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 328, 187, 72

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL: τροπ. 7, 8, 9, 10, 11 (2ο μέρος), 12 , 13
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ECR: τροπ. 13
Verts/ALE: τροπ. 3, 4 , 5
EFDD: τροπ. 21, 22, 24, 25, 26 , 28
S&D: τροπ. 2
ENF: τροπ. 14, 15, 17 , 20

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
GUE/NGL:
τροπ. 11
1ο μέρος "ζητεί πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση της 

χρηματοδότησης που διατίθεται στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά 
ιδρύματα· ζητεί τη διεξοδική αξιολόγηση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού που 
δαπανάται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα· εφιστά την προσοχή 
στη σύγκρουση συμφερόντων που προκαλεί η χορηγία δραστηριοτήτων 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων από ιδιωτικές εταιρείες·"

2ο μέρος "ζητεί, συνεπώς, την απαγόρευση των δωρεών και των χορηγιών οποιουδήποτε 
είδους από ιδιωτικές οντότητες και εταιρείες σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
ευρωπαϊκά ιδρύματα·"

S&D:
τροπ. 3
1ο μέρος "εκτιμά ότι ο ρυθμός αύξησης του προϋπολογισμού του ΕΚ για το 2020 (2,68 %) 

εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός·"
2ο μέρος "ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο, κατ' αρχήν, να μεριμνήσουν 

ώστε οι επόμενες προβλέψεις του ΕΚ που θα υποβληθούν στην επιτροπή BUDG να 
πλησιάζουν, αν όχι να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, με τον ποσοστό του 
πληθωρισμού που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή·"

PPE:
§ 37
1ο μέρος "επαναλαμβάνει την έκκλησή του για διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση 

γενικών εξόδων (ΑΓΕ) των βουλευτών·"
2ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Προεδρείο δεν κατόρθωσε να 

διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία εν προκειμένω·"

τροπ. 5
1ο μέρος "εκφράζει τις σοβαρές του αμφιβολίες ως προς την προστιθέμενη αξία των 51 

θέσεων εργασίας που υποτίθεται ότι θα τονώσουν τις σχέσεις του Κοινοβουλίου με 
τα μέσα ενημέρωσης και τις δραστηριότητες ψηφιακής επικοινωνίας στα κράτη 
μέλη ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών·"

2ο μέρος "ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΚ αναλυτική, αντικειμενική και 
εμπεριστατωμένη έκθεση με θέμα την προστιθέμενη αξία των 51 θέσεων εργασίας 
στη ΓΔ COMM· ζητεί τη δημόσια παρουσίαση μιας τέτοιας έκθεσης στην επιτροπή 
BUDG πριν τα τέλη Ιουλίου·"

3ο μέρος "εκτιμά ότι οι 51 θέσεις δεν πρέπει να ανανεωθούν για το οικονομικό έτος 2020 πριν 
τη δημόσια παρουσίαση της έκθεσης στην επιτροπή BUDG·"

Διάφορα
Διορθωτικό: αφορά όλες τις γλώσσες.

9. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0225/2019
(PPE, ECR, ALDE)

Πριν από την § 1 2 S&D ΟΚ - 239, 289, 46

Μετά την § 3 6 S&D ΟΚ - 213, 337, 27

4 S&D ΟΚ - 217, 325, 36§ 13

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 294, 260, 28

7 S&D ΟΚ - 238, 332, 16§ 15

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 315, 239, 24

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 292, 258, 28

Μετά την αιτ. σκ. A 1 S&D ΟΚ + 276, 271, 32

3 S&D ΟΚ - 210, 328, 45Μετά την αιτ. σκ. E

5 S&D ΟΚ - 235, 305, 40

αιτ. σκ. ΙΓ § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 296, 249, 37

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 310, 120, 152

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B8-0225/2019 PPE ↓

B8-0226/2019 S&D ↓

B8-0227/2019 ECR ↓

B8-0228/2019 GUE/NGL ↓

B8-0229/2019 ALDE ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE, S&D: τροπ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; §§ 13, 15, 16; αιτ. σκ. ΙΓ· τελική ψηφοφορία (RC-B8-

0225/2019)

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
S&D: §§ 13, 15, 16; αιτ. σκ. ΙΓ



P8_PV(2019)03-28(VOT)_EL.docx 20 PE 637.172

10. Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0230/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B8-0230/2019
(επιτροπή LIBE)

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Μετά την § 9 20 Verts/ALE VE + 315, 236, 2

21 Verts/ALE VE + 324, 211, 14§ 12

5 ALDE ↓

6 ALDE VE + 371, 164, 13Μετά την § 17

7 ALDE +

§ 23 22 Verts/ALE +

ψ.τμ.

1 +

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 277, 261, 21

§ 25 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Πριν από την § 28 
(τίτλος)

12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL ΟΚ - 210, 336, 10

8 ALDE +

§ 30

16 S&D ↓

§ 31 9 ALDE +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

10 ALDE +

ψ.τμ.

1 ↓

§ 32

§ αρχικό 
κείμενο

2 ↓

§ 33 17 S&D -

§ 33 23 Verts/ALE +

§ 41 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 43 11 ALDE +

§ 45 18S, 19 S&D -

§ 49 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 50 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 51 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 52 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

αιτ. αναφ.8 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

αιτ. αναφ.10 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 424, 119, 7

αιτ. αναφ.13 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

αιτ. αναφ.14 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

αιτ. αναφ.19 1 ALDE +

Μετά την αιτ. αναφ. 
19

14 S&D +

αιτ. σκ. Ζ § αρχικό ψ.τμ.
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1 +κείμενο

2/ΟΚ + 438, 94, 16

αιτ. σκ. Κ 15 S&D -

αιτ. σκ. ΛΑ 2 ALDE +

αιτ. σκ. ΛΖ § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

αιτ. σκ. ΜΔ 3 ALDE +

αιτ. σκ. ΜΗ 4 ALDE +

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 398, 85, 69

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE: τελική ψηφοφορία
ECR: § 21 (2ο μέρος)· αιτ. σκ. Ζ (2ο μέρος)· αιτ. αναφ. 10· τελική ψηφοφορία
GUE/NGL: τροπ. 13; τελική ψηφοφορία

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: § 4, αιτ. αναφ. 13
ECR: §§ 4, 26, 49, 50, 51, αιτ. αναφ. 8, 10, 14, αιτ. σκ. ΛΖ
ENF: §§ 4, 26, 49, 50, 51, 52
GUE/NGL: §§ 25, 41

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ECR:
αιτ. σκ. Ζ
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καθώς και η δολοφονία της Viktoria 

Marinova στη Βουλγαρία"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

GUE/NGL
§ 26
1ο μέρος "ζητεί η Eurojust και η μελλοντική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) να 

συνεργάζονται άριστα στο πλαίσιο ερευνών που αφορούν τα οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ, "

2ο μέρος "ιδίως σε συνάρτηση με κράτη μέλη που δεν έχουν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία· καλεί, για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ να διευκολύνουν την ταχεία σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και εκτιμά 
ότι όλα τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την πρόθεσή τους να 
προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να το πράξουν·"

§ 32
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η ανεξαρτησία και "
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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PPE, ECR:
§ 21
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και της Βουλγαρίας "
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

11. Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate»

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0222/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B8-0222/2019
(ALDE, EFDD, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE)

Μετά την § 14 1 S&D VE - 225, 291, 13

Μετά την § 19 6 Verts/ALE ΟΚ - 225, 271, 29

Μετά την § 21 9 EFDD VE - 245, 256, 18

10 EFDD VE + 255, 250, 14

2 S&D +

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 213, 298, 13

3 S&D

2/ΟΚ + 414, 100, 10

Μετά την § 25

5 Verts/ALE ΟΚ ↓

Μετά την αιτ. σκ. ΙΕ 7 EFDD -

αιτ. σκ. ΙΘ 4 Verts/ALE ΟΚ + 261, 238, 26

Μετά την αιτ. σκ. ΙΘ 8 EFDD ↓

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 301, 181, 42

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0223/2019
(PPE, ECR)

ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ↓

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B8-0223/2019 ECR ↓

B8-0224/2019 PPE ↓



P8_PV(2019)03-28(VOT)_EL.docx 24 PE 637.172

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ECR: τροπ. 3, 5
Verts/ALE: τροπ. 4, 5, 6· τελική ψηφοφορία (B8-0222/2019)
PPE: τροπ. 3 (1ο μέρος), 5

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 3
1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταργήσουν σταδιακά, το αργότερο έως 

το 2035, τις πωλήσεις στην ΕΕ επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών εμπορικών 
οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, και να θεσπίσουν ισχυρότερα κίνητρα 
ώστε να διευκολυνθεί η διείσδυση ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων·"

2ο μέρος "τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα υποδομών 
φόρτισης, μεταξύ άλλων σε ιδιωτικά και σε δημόσια κτίρια, σύμφωνα με την οδηγία 
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων1, και η ανταγωνιστικότητα των 
ηλεκτρικών οχημάτων είναι απαραίτητες για την αύξηση της αποδοχής από τους 
καταναλωτές·"

12. Απόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη 

Έκθεση: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 1, στοιχείο α 2 ENF -

§ 1, μετά το στοιχείο α 6 Verts/ALE -

§ 1, στοιχείο η, μετά 
την περίπτωση 6

7 Verts/ALE -

§ 1, στοιχείο η, μετά 
την περίπτωση 10

8 Verts/ALE -

§ 2, μετά το στοιχείο γ 9 Verts/ALE VE - 73, 360, 56

Μετά την αιτ. σκ. Δ 3 Verts/ALE -

ψ.τμ.

1 -

αιτ. σκ. E 4 Verts/ALE

2/VE - 223, 228, 38

ψ.τμ.

1 +

αιτ. σκ. Ι § αρχικό 
κείμενο

2 +

αιτ. σκ. ΙΑ 1 ENF -



P8_PV(2019)03-28(VOT)_EL.docx 25 PE 637.172

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

§ αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

αιτ. σκ. ΙΒ § αρχικό 
κείμενο

2/VE + 227, 210, 50

Μετά την αιτ. σκ. ΚΖ 5 Verts/ALE -

ψηφοφορία: σύσταση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 328, 80, 67

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ECR:
αιτ. σκ. ΙΑ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική δράση της ΕΕ δεν πρέπει να μετατραπεί σε 

«διαχείριση μετανάστευσης» και"
2ο μέρος "κάθε προσπάθεια συνεργασίας με τρίτες χώρες πρέπει να συμβαδίζει με τη 

βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό των χωρών 
αυτών·"

PPE:
αιτ. σκ. ΙΒ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και ο αφοπλισμός θα 

έχουν σημαντική επίδραση στη μείωση της πυροδότησης συγκρούσεων και θα 
συμβάλουν σε μεγαλύτερη σταθερότητα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και το σχετικό 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας κόσμος χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής είναι ένας 
ασφαλέστερος κόσμος·"

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρωτοστατεί στην απαγόρευση των πυρηνικών 
όπλων και θα πρέπει να διευρύνει τον ρόλο της στο ζήτημα αυτό·"

ENF:
αιτ. σκ. Ι
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 

αισθανόταν πάντα υπερήφανη για την ήπια ισχύ της και θα συνεχίσει να αισθάνεται 
κατ’ αυτόν τον τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξελισσόμενη πραγματικότητα που 
προκαλεί ανησυχία απαιτεί, ωστόσο, να μην παραμείνει η ΕΕ αποκλειστικά 
«πολιτική δύναμη», αλλά να αναπτύξει και να ενισχύσει τις στρατιωτικές της 
ικανότητες, η χρήση των οποίων θα πρέπει να συνάδει και να συμφωνεί με κάθε 
άλλη εξωτερική δράση της ΕΕ· "

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

S&D:
τροπ. 4
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1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, η ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα 
πρέπει να εφαρμόσουν μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας 
(ΚΕΠΠΑ), συμπεριλαμβανομένης ουσιαστικής και αξιόπιστης κοινής πολιτικής για 
την ασφάλεια και την άμυνα,"

2ο μέρος "η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινή άμυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 42, ενισχύοντας έτσι την ευρωπαϊκή ταυτότητα και τις οικουμενικές αξίες, 
πρότυπα και αρχές όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ, ιδίως όσον αφορά 
την προαγωγή της ειρήνης, της ασφάλειας και της προόδου στην Ευρώπη και ανά 
την υφήλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός πρέπει να είναι 
ευπρόσδεκτος ως ένα προοδευτικό στάδιο προς αυτή την κατεύθυνση και η ΑΠ/ΥΕ 
πρέπει να ενθαρρυνθεί να επιδιώξει την περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίησή του·"


