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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
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. ΚΓΠ: Δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και ευελιξία μεταξύ 
πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020 ***I

Έκθεση: Norbert Lins (A9-0042/2019)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 637, 27, 20

2. Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ΕΕ-Γκάμπιας και το πρωτόκολλο 
εφαρμογής της ***

Σύσταση: Carmen Avram (A9-0026/2019)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης ΟΚ + 478, 87, 127

3. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των dimoxystrobin και mancozeb

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0230/2019

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0230/2019
(επιτροπή ENVI)

Ψήφισμα (σύνολο του 
κειμένου)

ΟΚ + 443, 216, 33

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τελική ψηφοφορία
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4. Κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το 
Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017

Πρόταση απόφασης: B9-0235/2019

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

παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης B9-0235/2019
(επιτροπή CONT)

Πρόταση απόφασης +

5. Δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, 
συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0234/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0234/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 528, 125, 33

ψ.τμ.

1 +

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 498, 120, 62

§ 6 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ + 407, 186, 88

§ 8 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ + 499, 147, 40

§ 12 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ + 461, 167, 56

Μετά την § 12 4 ECR ΟΚ - 172, 475, 36

ψ.τμ.§ 15 § αρχικό 
κείμενο

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2 +

Μετά την § 15 8 Renew +

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 502, 152, 34

Μετά την § 23 12 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ + 366, 258, 62

Αιτ. αναφ. 6 5 Renew +

Μετά την αιτ. αναφ. 6 6 Renew +

Αιτ. αναφ. 16 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 508, 135, 46

Μετά την αιτ. αναφ. 
17

9 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ + 375, 250, 62

Αιτ. σκ. Δ § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ + 482, 148, 52Αιτ. σκ. ΙΔ

13 S&D +

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

ΟΚ + 367, 256, 63Αιτ. σκ. ΙΕ

14 S&D +

7 Renew +Αιτ. σκ. ΙΣΤ

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ ↓

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 463, 107, 105

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ECR: τροπολογία 4· §§ 3, 4 (2ο μέρος), 20· αιτ. αναφ. 16 ("έχοντας υπόψη το 

ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την ποινικοποίηση της 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία")· αιτ. σκ. ΙΣΤ

S&D: τελική ψηφοφορία
Verts/ALE, GUE/NGL: τροπολογίες 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12· τελική ψηφοφορία
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: § 15· αιτ. σκ. Δ

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ECR:
§ 4
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

GUE/NGL:
§ 15
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία και τις 

διαδικασίες που έχουν στη διάθεσή τους για να διασφαλίσουν την πλήρη και ορθή 
εφαρμογή των αρχών και αξιών της Συνθήκης,"

2ο μέρος " όπως είναι οι διαδικασίες επί παραβάσει, οι διαδικασίες του προϋπολογισμού, ο 
μηχανισμός για το κράτος δικαίου και η διαδικασία του άρθρου 7, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε εξέλιξη·"

Διάφορα 
Οι Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos και Nicolae Ştefănuță (Ομάδα Renew) 
συνυπογράφουν την πρόταση ψηφίσματος B9-0234/2019.
Ο Yannick Jadot (Ομάδα Verts/ALE) συνυπογράφει επίσης την πρόταση ψηφίσματος B9-
0234/2019.
Ο Javier Moreno Sánchez (groupe S&D) συνυπογράφει επίσης την πρόταση ψηφίσματος B9-
0234/2019.

6. Δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: 
BEPS 2.0

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0238/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0238/2019
(επιτροπή ECON)

§ 2 1 Verts/ALE ΟΚ + 477, 170, 43

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 497, 111, 78

Μετά την § 7 11 S&D -

ψ.τμ.

1 +

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 494, 170, 13
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 10 8 ECR -

5Δ Verts/ALE ΟΚ - 266, 380, 37§ 12

12 S&D ΟΚ - 250, 366, 80

Μετά την § 12 13 S&D -

§ 22 9 ECR -

§ 23 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 539, 115, 28

2 Verts/ALE ΟΚ - 142, 436, 112

14 S&D ΟΚ - 238, 399, 54

ψ.τμ.

1 +

§ 33

§ αρχικό 
κείμενο

2 -

§ 34 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 35 3 Verts/ALE ΟΚ + 349, 323, 16

6 GUE/NGL ΟΚ - 314, 370, 8§ 36

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 480, 177, 33

7 GUE/NGL ΟΚ - 119, 554, 17§ 39

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 474, 184, 34

§ 41 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 533, 121, 38

Μετά την § 41 15 S&D +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 425, 247, 16

§ 42 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 430, 246, 13
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 43 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 539, 77, 76

Αιτ. σκ. Γ 4 Verts/ALE ΟΚ - 292, 337, 60

16 ID -Μετά την αιτ. σκ. Ι

17 ID -

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 270, 383, 41

10 S&D

2/ΟΚ - 271, 384, 32

Αιτ. σκ. ΙΔ

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 466, 209, 14

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 479, 141, 69

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5
GUE/NGL: τροπολογίες 6, 7· τελική ψηφοφορία
S&D: τροπολογίες 12, 14
ECR: §§ 4, 9 (2ο μέρος ), 23, 42 (1ο μέρος )
ID: §§ 36, 39, 41, 42, 43· αιτ. σκ. ΙΔ

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Renew: §§ 34, 42
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
S&D:
τροπολογία 10
1ο μέρος Η λέξη "πλήρης"
2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαίτηση ομοφωνίας σε ζητήματα που σχετίζονται με τη 

φορολογία έχει εμποδίσει την έγκριση σημαντικών φορολογικών πρωτοβουλιών, με 
αποτέλεσμα να υπάρξουν δαπανηρές καθυστερήσεις και μη ικανοποιητικές 
πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή των αρμοδιοτήτων 
της ΕΕ στον τομέα της φορολογίας, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να καθιερώσουν 
την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία ως χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση 
μέτρων στο πλαίσιο των οποίων η φορολογία θα υποστηρίζει άλλους στόχους 
πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η λεγόμενη «ρήτρα γέφυρας» (άρθρο 48 
παράγραφος 7 ΣΕΕ), που προβλέπεται στις Συνθήκες της ΕΕ, επιτρέπει τη μετάβαση 
στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και τη συνήθη νομοθετική διαδικασία υπό 
ορισμένες περιστάσεις χωρίς τροποποίηση της Συνθήκης·"

ECR:
§ 9
1ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ισότιμο ρόλο όλων των χωρών που 

συμμετέχουν στο IF, το οποίο συγκεντρώνει περισσότερες από 130 χώρες και 
περιοχές δικαιοδοσίας με στόχο τη συνεργασία για την εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων BEPS του ΟΟΣΑ και της G20 και τη διαπραγμάτευση για την εξεύρεση 
κοινών λύσεων για την αντιμετώπιση των υπόλοιπων προκλήσεων σε σχέση με τη 
BEPS· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν εντάχθηκαν στη 
διαδικασία BEPS παρά μόνο στα τελευταία στάδια των διαπραγματεύσεων· "

2ο μέρος "εκφράζει, επομένως, την ικανοποίησή του για την απουσία αποκλεισμών στις εν 
εξελίξει διαπραγματεύσεις· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη 
δημιουργία ενός διακυβερνητικού φορολογικού οργάνου στο πλαίσιο του ΟΗΕ·"

§ 42
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα να αποφευχθεί μια νομική βάση 

που θα απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο· "
2ο μέρος "υπενθυμίζει τη συμβολή της Επιτροπής στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Προς μια 

πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στη 
φορολογική πολιτική της ΕΕ», με την οποία προτείνεται ένας οδικός χάρτης για τη 
λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία·"

PPE:
§ 33
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "πραγματικός"
2ο μέρος Η λέξη αυτή
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7. Το κράτος δικαίου στη Μάλτα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη 
δολοφονία της Daphne Caruana Galizia

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0240/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0240/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 516, 104, 69

§ 15 1 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

+

ψ.τμ.

1 +

Αιτ. σκ. B § αρχικό 
κείμενο

2 +

Αιτ. σκ. ΚΓ Δ Renew + προφορική 
τροπολογία

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 581, 26, 83

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE, PPE: τελική ψηφοφορία
ID: § 8

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
GUE/NGL: § 8

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ID:
Αιτ. σκ. Β
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου, ο σεβασμός της δημοκρατίας, των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και οι αξίες και αρχές 
που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στις διεθνείς πράξεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα επιβάλλουν υποχρεώσεις στην Ένωση και στα κράτη μέλη 
της, και πρέπει να τηρούνται· "

2ο μέρος "ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 7 της ΣΕΕ, η 
Ένωση εξουσιοδοτείται να αναλάβει δράση για την προστασία των κοινών αξιών 
στις οποίες βασίστηκε, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός του κράτους 
δικαίου θα πρέπει να εφαρμόζεται με την ίδια δύναμη σε όλα τα κράτη μέλη·"
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Διάφορα 
Η Sophia in 't Veld προτείνει προφορική τροπολογία που συνίσταται στη διαγραφή της 
αιτιολογικής σκέψης ΚΓ.

8. Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0233/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0233/2019
(επιτροπή ENVI)

Μετά την § 8 2 Verts/ALE +

10 ECR ΟΚ - 132, 542, 18

12 PPE VE + 400, 278, 13

ψ.τμ.

1 ↓

2 ↓

§ 10

§ αρχικό 
κείμενο

3 ↓

ψ.τμ.

1 +

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Μετά την § 19 3 Verts/ALE ΟΚ + 396, 259, 30

11Δ ECR -

4 Verts/ALE ΟΚ + 408, 257, 27

ψ.τμ.

1 ↓

§ 20

§ αρχικό 
κείμενο

2 ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 21 5 Verts/ALE +

Μετά την § 24 6 Verts/ALE ΟΚ + 407, 259, 20

§ 27 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 574, 92, 27

§ 35 7 Verts/ALE +

Μετά την § 38 8 Verts/ALE +

ψ.τμ.

1 +

§ 43 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 43 9 Verts/ALE +

ψ.τμ.

1 +

Αιτ. σκ. ΙΣΤ § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

Αιτ. σκ. ΙΖ § αρχικό 
κείμενο

2 +

Αιτ. σκ. ΚΑ 1 Verts/ALE +

Αιτ. σκ. ΛΓ § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) +

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογίες 3, 4, 6, 10
ID: § 27

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: § 17· αιτ. σκ. ΛΓ
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
Verts/ALE:
§ 43
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να υποστηριχθεί η οικολογική 

καινοτομία στη γεωργία και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

Αιτ. σκ. ΙΣΤ
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "βλαβερών για τους επικονιαστές και την 

τροφή τους "
2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

Αιτ. σκ. ΙΖ
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "ορισμένων"
2ο μέρος Η λέξη αυτή

ID:
§ 10
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " με σαφείς στόχους, ορόσημα και 

χρονοδιαγράμματα" και "και ότι η μείωση των φυτοφαρμάκων θα πρέπει να οριστεί 
ως «κοινός δείκτης» μέσω του οποίου θα παρακολουθείται η πρόοδος· πιστεύει ότι 
στην επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας 2009/128/EΚ πρέπει να περιληφθούν 
υποχρεωτικοί στόχοι μείωσης σε επίπεδο ΕΕ·"

2ο μέρος "με σαφείς στόχους, ορόσημα και χρονοδιαγράμματα"
3ο μέρος "και ότι η μείωση των φυτοφαρμάκων θα πρέπει να οριστεί ως «κοινός δείκτης» 

μέσω του οποίου θα παρακολουθείται η πρόοδος· πιστεύει ότι στην επικείμενη 
αναθεώρηση της οδηγίας 2009/128/EΚ πρέπει να περιληφθούν υποχρεωτικοί στόχοι 
μείωσης σε επίπεδο ΕΕ·"

§ 11
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " την Επιτροπή να επανεξετάσει τα 

αναθεωρημένα εθνικά σχέδια δράσης που εγκρίνονται δυνάμει της οδηγίας 
2009/128/ΕΚ και να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει την" και "των 
στόχων"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

§ 20
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "συστηματικά"
2ο μέρος η λέξη αυτή
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9. Διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της 
περίθαλψης

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0239/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0239/2019
(επιτροπή ENVI)

Μετά την § 3 2 GUE/NGL -

§ 6 5 Verts/ALE +

ψ.τμ.

1 +

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

2/VE + 521, 116, 19

ψ.τμ.

1 +

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 77, 589, 14

ψ.τμ.

1 +

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

2 -

3 GUE/NGL -

ψ.τμ.

1 +

2 -

§ 13

§ αρχικό 
κείμενο

3 -

4 GUE/NGL -§ 16

§ αρχικό ψ.τμ.
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1 +κείμενο

2 +

§ 21 6 Verts/ALE R

§ 22 7 Verts/ALE R

§ 23 8 Verts/ALE +

ψ.τμ.

1 +

§ 24 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 25 § αρχικό 
κείμενο

2/VE + 354, 268, 3

§ 29 9 Verts/ALE R

ψ.τμ.

1 +

§ 41 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Αιτ. σκ.N 1 GUE/NGL -

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) +

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
Verts/ALE:
§ 7
1ο μέρος " πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλιστεί καίριος ρόλος για τις οργανώσεις και τα 

δίκτυα πολιτών και τα συστήματα δημόσιας υγείας όσον αφορά τη διακυβέρνηση 
της ψηφιακής υγείας και περίθαλψης και τη διαμόρφωση των σχετικών πολιτικών 
σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·"

2ο μέρος " τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να υφίσταται συνεργασία και 
διασύνδεση ανάμεσα στις βάσεις δεδομένων των ιδρυμάτων υγειονομικής 
περίθαλψης·"

§ 8
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σε περίπτωση που βρίσκεται σε κίνδυνο 

η υγεία του"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές 
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§ 11
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 

γεγονός ότι ο κανονισμός αυτός δεν καλύπτει περαιτέρω το ζήτημα της κυριότητας 
των προσωπικών δεδομένων ούτε εισάγει άλλα νέα δικαιώματα για τους ασθενείς·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

§ 12
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "πρέπει να ρυθμίζεται με ειδικό τρόπο το 

δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικότητας και ότι, για τον σκοπό αυτόν "
2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

§ 16
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο 

των"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

§ 24
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να δρομολογήσει εκπαιδευτική 

εκστρατεία σε επίπεδο ΕΕ για τα οφέλη της ανταλλαγής δεδομένων υγείας και τους 
συναφείς μηχανισμούς, προκειμένου να καταρρίψει τις εσφαλμένες αντιλήψεις και"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

§ 25
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εμπιστευτικών ή ευαίσθητων"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές 

§ 41
1ο μέρος "θεωρεί ότι θα πρέπει να επιτευχθεί για τους πολίτες μια θετική ισορροπία ανάμεσα 

στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και στην απευθείας διαβούλευση με τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας·"

2ο μέρος "θεωρεί επιπλέον ότι η ασφαλής πρόσβαση και η διασυνοριακή ανταλλαγή 
δεδομένων υγείας θα αποτελέσουν ένα θετικό βήμα προόδου·"

Verts/ALE, ID:
§ 13
1ο μέρος " αναγνωρίζει ότι εμπλέκονται σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην 

εκμετάλλευση δεδομένων στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ορίσουν σαφώς τις ευθύνες όσον αφορά 
τη διακυβέρνηση των δεδομένων "

2ο μέρος "και να πλαισιώσουν με νέο τρόπο τη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·"
3ο μέρος "ιδιωτικού τομέα·"

Διάφορα 
Η Margrete Auken (Ομάδα Verts/ALE) αποσύρει την υπογραφή της από την πρόταση 
ψηφίσματος B9-0239/2019.


