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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. Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες: 
κοινοί κανόνες ***I

Πρόταση κανονισμού ((COM(2020)0111 – C9-0082/2020 – 2020/0042(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο 1 σημείο 1 
κανονισμός (ΕΟΚ) 

αριθ. 95/93 άρθρο 10α

1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL

OK + 689, 1, 2

Πρόταση της Επιτροπής OK + 686, 0, 2

2. Ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού) ***I

Πρόταση κανονισμού ((COM(2020)0113 – C9-0083/2020 – 2020/0043(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο 1 σημείο 1 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1301/2013 άρθρο 3 § 1 

εδάφιο 3

2 ID OK - 82, 597, 11

Άρθρο 3 πριν από το 
σημείο 1 κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 508/2014 

άρθρο 25 § 3 άρθρο 33

3 + 4 ID OK - 75, 594, 21

Αιτιολογική σκέψη 6 1 ID OK - 97, 590, 1

Πρόταση της Επιτροπής OK + 683, 1, 4
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3. Χρηματοδοτική ενίσχυση σε κράτη μέλη και χώρες που διαπραγματεύονται την 
προσχώρησή τους στην Ένωση, και έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας ***I

Πρόταση κανονισμού ((COM(2020)0114 – C9-0084/2020 – 2020/0044(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 3

1 ID OK - 106, 578, 4

Πρόταση της Επιτροπής OK + 671, 3, 14


