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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. Κανονισμός για την τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-
2020 ***

Πρόταση κανονισμού (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

Διαδικασία έγκρισης OK +

2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020: Παροχή συνδρομής στην 
Ελλάδα για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης- Άμεση 
λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 - Στήριξη της 
ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Αλβανία - Λοιπές προσαρμογές

Πρόταση κανονισμού (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

Μοναδική ψηφοφορία OK +

3. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020: Παροχή στήριξης έκτακτης 
ανάγκης στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης/rescEU για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου 
COVID-19 

Πρόταση κανονισμού (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

Μοναδική ψηφοφορία OK +
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4. Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές 
προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· λήψη άμεσων μέτρων στο πλαίσιο 
της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 
2020/2053(BUD)

Πρόταση κανονισμού (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

Μοναδική ψηφοφορία OK +

5. Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές 
προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της 
έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 
2020/2056(BUD)

Πρόταση κανονισμού (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

Μοναδική ψηφοφορία OK +

6. Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020: παροχή 
επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της έξαρσης της 
νόσου COVID-19

Πρόταση κανονισμού (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

Μοναδική ψηφοφορία OK +
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7. Ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της έξαρσης της 
πανδημίας COVID-19 ***I

Πρόταση κανονισμού ((COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

Άρθρο 1 σημείο 1
κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013

άρθρο 25α

1 GUE/NGL OK -

Άρθρο 2 μετά το σημείο 1 
κανονισμός (ΕΕ)

αριθ. 1301/2013 άρθρο 5
σημείο 8 μετά το στοιχείο δ

2 GUE/NGL OK -

Άρθρο 2 μετά το σημείο 1 
κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 1301/2013 άρθρο 5 
σημείο 9 μετά το στοιχείο δ

3 GUE/NGL OK -

Πρόταση της Επιτροπής OK +
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8. Θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19 
***I

Πρόταση κανονισμού ((COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

Άρθρο 1 πριν από το σημείο 
1 κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

223/2014
άρθρο 6 μετά την παράγραφο 

4

3 GUE/NGL OK -

Άρθρο 1 σημείο 5 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

223/2014
άρθρο 23 μετά την 

παράγραφο 4

2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

OK +

Άρθρο 1 μετά το σημείο 6 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

223/2014
άρθρο 26 παράγραφος 4 

στοιχείο β

4 GUE/NGL OK -

Αιτιολογική σκέψη 5 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

OK +

Πρόταση της Επιτροπής OK +

9. Ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-
19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ***I

Πρόταση κανονισμού ((COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

1 GUE/NGL OK -Άρθρο 1 σημείο 1
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

508/2014
άρθρο 13

9 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

OK +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

Άρθρο 1 μετά το σημείο 5 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

508/2014
μετά το άρθρο 29

2 GUE/NGL OK -

Άρθρο 1 σημείο 6
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

508/2014
άρθρο 33

10 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

OK +

Άρθρο 1 σημείο 8
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

508/2014
άρθρο 55

11 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

OK +

Άρθρο 1 μετά το σημείο 10 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

508/2014
άρθρο 68 μετά την 

παράγραφο 2

3 GUE/NGL OK -

Άρθρο 1 μετά το σημείο 10 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

508/2014
άρθρο 69 μετά την 

παράγραφο 2

12 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

OK +

Άρθρο 1 μετά το σημείο 10 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

508/2014
άρθρο 70 παράγραφος 1

13 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

OK +

Άρθρο 1 μετά το σημείο 10 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

508/2014 άρθρο 72 
παράγραφος 2

14 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

OK +

Άρθρο 1 μετά το σημείο 12 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

508/2014
άρθρο 94 μετά την 

παράγραφο 4

4 GUE/NGL OK -

Άρθρο 1 μετά το σημείο 12 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

508/2014
άρθρο 95 παράγραφος 2 

στοιχείο ε

15 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

OK +



P9_PV(2020)04-16&04-17(VOT)_EL.docx 8 PE 650.990

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

Αιτιολογική σκέψη 2 5 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

OK +

Αιτιολογική σκέψη 3 6 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

OK +

Αιτιολογική σκέψη 5 7 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

OK +

Μετά την αιτιολογική σκέψη 
10

8 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

OK +

Κοινή δήλωση 16 Verts/ALE OK -

Πρόταση της Επιτροπής OK +
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10. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I

Πρόταση κανονισμού ((COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

Άρθρο 1 σημείο 6
μετά το στοιχείο α 

κανονισμός (ΕΕ) 2017/745
άρθρο 120 παράγραφος 3 

εδάφιο 1

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

ECR, GUE/NGL

OK +

Άρθρο 1 σημείο 6 στοιχείο δ 
κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 
άρθρο 120 παράγραφος 6

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

ECR, GUE/NGL

OK +

Άρθρο 1 σημείο 6 στοιχείο ε 
κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 
άρθρο 120 παράγραφος 10

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

ECR, GUE/NGL

OK +

Άρθρο 1 σημείο 8 στοιχείο β 
σημείο iii

κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 
άρθρο 123 παράγραφος 3 

στοιχείο στ

4Δ PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

OK +

Πρόταση της Επιτροπής OK +
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11. Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και 
των συνεπειών της

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, 
B9-0148/2020, B9-0149/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0143/2020 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

§ 2 2 S&D OK +

Μετά την § 4 55 GUE/NGL OK -

43 GUE/NGL OK -Μετά την § 7

56 GUE/NGL OK -

§ 10 57 GUE/NGL OK -

Μετά την § 10 44 ECR OK -

29 Verts/ALE OK -§ 11

80 GUE/NGL OK -

Μετά την § 12 58 GUE/NGL OK +

§ 13 13 PPE OK -

Μετά την § 14 49 ECR OK +

§ 16 59 GUE/NGL OK -

Μετά την § 16 60 GUE/NGL OK -

15 Verts/ALE OK -

ψ.τμ.

1/ΟΚ +

§ 17

§ αρχικό κείμενο

2/ΟΚ +

3 S&D OK -

32 GUE/NGL OK -

Μετά την § 17

61 GUE/NGL OK -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

19 Verts/ALE OK -

62 GUE/NGL OK -

ψ.τμ.

1/ΟΚ +

2/ΟΚ +

§ 18

§ αρχικό κείμενο

3/ΟΚ +

63 GUE/NGL OK -

64 GUE/NGL OK -

Μετά την § 18

65 GUE/NGL OK -

§ 19 66 GUE/NGL OK -

33 GUE/NGL OK -

34 GUE/NGL OK -

35 GUE/NGL OK -

36 GUE/NGL OK -

45 ECR OK -

Μετά την § 19

46 ECR OK -

67 GUE/NGL OK -

ψ.τμ.

1/ΟΚ +

2/ΟΚ +

§ 20

§ αρχικό κείμενο

3/ΟΚ +

Μετά την § 20 37 GUE/NGL OK -

§ 21 68 GUE/NGL OK -

38 GUE/NGL OK -

39 GUE/NGL OK -

Μετά την § 22

40 GUE/NGL OK -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

41 GUE/NGL OK -

10 PPE OK -§ 23

§ αρχικό κείμενο OK +

Μετά την § 23 42 GUE/NGL OK -

Μετά την § 24 11 PPE OK +

§ 26 21 Verts/ALE OK -

Μετά την § 26 69 GUE/NGL OK -

§ 28 70 GUE/NGL OK -

Μετά την § 28 47 ECR OK +

4 S&D OK +§ 29

71 GUE/NGL OK -

Μετά την § 29 12 PPE OK -

5 S&D OK +

26 Verts/ALE OK +

§ 30

72 GUE/NGL OK -

Μετά την § 30 27 Verts/ALE OK +

6 S&D OK +§ 31

73 GUE/NGL OK -

23 Verts/ALE OK +Μετά την § 31

74 GUE/NGL OK +

Μετά την § 32 75 GUE/NGL OK -

Μετά την § 33 79 GUE/NGL OK -

7=
14=
28=

S&D
PPE

Verts/ALE

OK +Μετά την § 34

20 Verts/ALE OK +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

ψ.τμ.

1/ΟΚ +

2/ΟΚ +

§ 36 § αρχικό κείμενο

3/ΟΚ +

ψ.τμ.

1/ΟΚ +

§ 37 § αρχικό κείμενο

2/ΟΚ +

Μετά την § 37 50 GUE/NGL, Verts/ALE OK +

16 Verts/ALE OK +§ 39

51 GUE/NGL, Verts/ALE OK -

Μετά την § 39 52 GUE/NGL, Verts/ALE OK -

53 GUE/NGL, Verts/ALE OK -

54 GUE/NGL, Verts/ALE OK -

Μετά την § 42

76 GUE/NGL OK -

ψ.τμ.

1/ΟΚ +

§ 43 § αρχικό κείμενο

2/ΟΚ +

48 ECR OK +Μετά την § 43

77 GUE/NGL OK -

Μετά την § 44 24 Verts/ALE OK +

§ 45 § αρχικό κείμενο OK +

Μετά την § 46 18 Verts/ALE OK -

17 Verts/ALE OK -Μετά την § 47

25 Verts/ALE OK +

8 S&D OK +Μετά την § 49

9 S&D OK +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

78 GUE/NGL OK -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

ψ.τμ.

1/ΟΚ +

2/ΟΚ +

§ 51 § αρχικό κείμενο

3/ΟΚ +

Μετά την § 51 30 Verts/ALE OK +

1 ID OK -

ψ.τμ.

1/ΟΚ +

2/ΟΚ +

3/ΟΚ +

§ 52

§ αρχικό κείμενο

4/ΟΚ +

ψ.τμ.

1/ΟΚ +

§ 53 § αρχικό κείμενο

2/ΟΚ +

ψ.τμ.

1/ΟΚ +

§ 55 § αρχικό κείμενο

2/ΟΚ +

Μετά την § 58 22 Verts/ALE OK +

Αιτιολογική σκέψη Β § αρχικό κείμενο OK +

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Ε

31 GUE/NGL OK -

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0143/2020 Renew OK ↓

B9-0144/2020 PPE OK ↓

B9-0145/2020 ID OK ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία

B9-0146/2020 S&D OK ↓

B9-0147/2020 Verts/ALE OK ↓

B9-0148/2020 GUE/NGL OK ↓

B9-0149/2020 ECR OK ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: αιτιολογική σκέψη Β
GUE/NGL: §§ 23, 45, 52

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
§ 18
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από: "την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και'' και 

"τονίζει την ανάγκη να ευθυγραμμιστούν οι απαντήσεις μας με τον στόχο της ΕΕ για 
κλιματική ουδετερότητα·''

2ο μέρος "την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και"
3ο μέρος "τονίζει την ανάγκη να ευθυγραμμιστούν οι απαντήσεις μας με τον στόχο της ΕΕ για 

κλιματική ουδετερότητα·"

§ 36
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από: "θεωρεί ότι τόσο η απόφαση της κυβέρνησης 

της Ουγγαρίας να παρατείνει επ’ αόριστον την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
εξουσιοδοτούμενη να κυβερνά με διατάγματα χωρίς χρονικό περιορισμό, και να 
αποδυναμώσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο έκτακτης ανάγκης" και "όσο και τα 
μέτρα που έλαβε η πολωνική κυβέρνηση –και συγκεκριμένα η αλλαγή του 
εκλογικού κώδικα κατά παράβαση της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου 
και των διατάξεων που προβλέπονται από τον νόμο– προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν προεδρικές εκλογές εν μέσω πανδημίας, τα οποία ενδέχεται να 
θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των Πολωνών πολιτών και να υπονομεύσουν την έννοια 
της ελεύθερης, ίσης, άμεσης και μυστικής ψηφοφορίας, όπως κατοχυρώνεται στο 
Σύνταγμα της Πολωνίας, συνιστούν ενέργειες πλήρως ασύμβατες με τις ευρωπαϊκές 
αξίες·"

2ο μέρος "θεωρεί ότι τόσο η απόφαση της κυβέρνησης της Ουγγαρίας να παρατείνει επ’ 
αόριστον την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξουσιοδοτούμενη να κυβερνά με 
διατάγματα χωρίς χρονικό περιορισμό, και να αποδυναμώσει τον κοινοβουλευτικό 
έλεγχο έκτακτης ανάγκης»

3ο μέρος "όσο και τα μέτρα που έλαβε η πολωνική κυβέρνηση –και συγκεκριμένα η αλλαγή 
του εκλογικού κώδικα κατά παράβαση της απόφασης του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου και των διατάξεων που προβλέπονται από τον νόμο– προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν προεδρικές εκλογές εν μέσω πανδημίας, τα οποία ενδέχεται να 
θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των Πολωνών πολιτών και να υπονομεύσουν την έννοια 
της ελεύθερης, ίσης, άμεσης και μυστικής ψηφοφορίας, όπως κατοχυρώνεται στο 
Σύνταγμα της Πολωνίας, συνιστούν ενέργειες πλήρως ασύμβατες με τις ευρωπαϊκές 
αξίες·"
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§ 37
1ο μέρος ''καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αξιολογήσει επειγόντως το κατά πόσο τα 

επείγοντα μέτρα συνάδουν με τις Συνθήκες και να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα 
διαθέσιμα εργαλεία και κυρώσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσιονομικών, για την αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής και διαρκούς 
παραβίασης,''

2ο μέρος ''υπογραμμίζοντας για μία ακόμη φορά την άμεση ανάγκη για έναν μηχανισμό της 
ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· προτρέπει 
το Συμβούλιο να επαναφέρει στην ημερήσια διάταξη τις συζητήσεις και τις 
διαδικασίες που σχετίζονται με τις εν εξελίξει διαδικασίες του άρθρου 7·''

§ 52
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από: "και φανέρωσε την έλλειψη εκτελεστικών και 

δημοσιονομικών εξουσιών της Επιτροπής·» ''θεωρεί απαραίτητο, σε αυτήν την 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να ολοκληρωθεί η Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση" και "και να ενεργοποιηθεί η γενική ρήτρα «γέφυρας» για τη διευκόλυνση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε όλα τα ζητήματα όπου κάτι τέτοιο θα 
μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της τρέχουσας κρίσης 
στον τομέα της υγείας·''

2ο μέρος "και φανέρωσε την έλλειψη εκτελεστικών και δημοσιονομικών εξουσιών της 
Επιτροπής·»

3ο μέρος ''θεωρεί απαραίτητο, σε αυτήν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να ολοκληρωθεί η 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση»

4ο μέρος "και να ενεργοποιηθεί η γενική ρήτρα «γέφυρας» για τη διευκόλυνση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε όλα τα ζητήματα όπου κάτι τέτοιο θα μπορούσε 
να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της τρέχουσας κρίσης στον τομέα 
της υγείας·"

§ 53
1ο μέρος ''προτρέπει τα κράτη μέλη να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να ενεργήσουν 

προς το γενικό συμφέρον και με πνεύμα αλληλεγγύης·''
2ο μέρος ''καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αμέσως τις ειδικές διατάξεις της 

Συνθήκης ώστε να ενεργήσουν αναλόγως·''

§ 55
1ο μέρος "τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να ξεκινήσει έναν εις βάθος 

προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα καταστεί πιο αποτελεσματική 
και δημοκρατική, και ότι η τρέχουσα κρίση επιτείνει τον επείγοντα χαρακτήρα της 
διαδικασίας αυτής·"

2ο μέρος "πιστεύει ότι η προγραμματισμένη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι το 
κατάλληλο φόρουμ για τον σκοπό αυτό· θεωρεί, επομένως, ότι η Διάσκεψη πρέπει 
να συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν και ότι πρέπει να υποβάλει σαφείς 
προτάσεις, μεταξύ άλλων έπειτα από άμεση επαφή με τους πολίτες, για τη ριζική 
μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε αυτή να καταστεί πιο 
αποτελεσματική, ενωμένη, δημοκρατική, κυρίαρχη και ανθεκτική·"

GUE/NGL:
§ 17
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1ο μέρος καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια εκτενή δέσμη μέτρων ανάκαμψης 
και ανασυγκρότησης για επενδύσεις με σκοπό τη στήριξη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας μετά την κρίση, πέραν όσων πραγματοποιούνται από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως μέρος του νέου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ)· πιστεύει ότι η εν λόγω δέσμη θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ για 
όσο διαρκεί η οικονομική διαταραχή που έχει προκληθεί από την παρούσα κρίση· οι 
αναγκαίες επενδύσεις θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από ένα ενισχυμένο ΠΔΠ, 
από τα υφιστάμενα ταμεία και χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, και από ομόλογα 
ανάκαμψης με την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ·"

2ο μέρος ''η εν λόγω δέσμη δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει την αμοιβαιοποίηση του 
υφιστάμενου χρέους και θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στις μελλοντικές 
επενδύσεις·''

ECR, GUE/NGL:
§ 20
1ο μέρος "επιμένει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να εγκριθεί ένα φιλόδοξο ΠΔΠ το οποίο θα 

διαθέτει έναν αυξημένο προϋπολογισμό σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης, τον 
προβλεπόμενο αντίκτυπο της κρίσης στις οικονομίες της ΕΕ, και τις προσδοκίες των 
πολιτών όσον αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, θα είναι πιο ευέλικτο και 
απλό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα κονδύλια για την 
αντιμετώπιση κρίσεων, και θα διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία· ζητεί, επιπλέον, να 
αναθεωρηθεί η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση του 
συστήματος ιδίων πόρων, προκειμένου να εξασφαλιστούν επαρκή δημοσιονομικά 
περιθώρια ελιγμών, καθώς και καλύτερη προβλεψιμότητα, ικανότητα ανάληψης 
δράσης και μειωμένη έκθεση στους εθνικούς κινδύνους·''

2ο μέρος ''τονίζει ότι θα χρειαστούν νέοι ίδιοι πόροι προκειμένου ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
να εγγυάται την υλοποίηση της δέσμης μέτρων ανάκαμψης και ανασυγκρότησης·'' 
εκτός από τη λέξη ''ίδιοι''

3ο μέρος ''ίδιοι"

§ 51
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από: "αύξηση των εξουσιών της Ένωσης, ώστε να 

λαμβάνει μέτρα" "σε περίπτωση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας", "με" και 
''νέα και ενισχυμένα''

2ο μέρος ''να περιλαμβάνει πρόταση για αύξηση των εξουσιών της Ένωσης, ώστε να 
λαμβάνει μέτρα '' και ''με''

3ο μέρος ''σε περίπτωση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας'' και ''νέα και ενισχυμένα''

Verts/ALE, GUE/NGL:
§ 43
1ο μέρος "τονίζει ότι η παραπληροφόρηση σχετικά με τη νόσο COVID-19 αποτελεί επί του 

παρόντος μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία· προτρέπει την ΕΕ να 
δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή πηγή πληροφόρησης, σε όλες τις επίσημες γλώσσες, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ακριβείς 
και επαληθευμένες πληροφορίες· πιστεύει ότι το ECDC θα πρέπει να είναι αρμόδιο 
για τον συντονισμό και την ευθυγράμμιση των δεδομένων των κρατών μελών με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της συγκρισιμότητας·"

2ο μέρος "καλεί τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να λάβουν προορατικά τα 
αναγκαία μέτρα για να σταματήσουν την παραπληροφόρηση και τη ρητορική μίσους 
όσον αφορά τον κορονοϊό·"


