
P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_EL.docx 1 PE 654.217

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. Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων ***II

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A9-0107/2020)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρις ψηφοφορία

2. Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία ***II

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Jan-Christoph Oetjen (A9-0108/2020)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρις ψηφοφορία

3. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Gunnar Beck

Έκθεση: Andrzej Halicki (A9-0036/2020) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης ΜΨ + 567, 124, 5

4. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Guy Verhofstadt

Έκθεση: Marie Toussaint (A9-0037/2020) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης ΜΨ + 632, 59, 5
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5. Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου 
Ακρωτηρίου (2019-2024) ***

Σύσταση: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης ΟΚ + 510, 127, 51

6. Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου 
Ακρωτηρίου (2019-2024) (ψήφισμα)

Έκθεση: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 587, 50, 51

7. Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Γουινέας Μπισάου  (2019-2024) ***

Σύσταση: João Ferreira (A9-0012/2020)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης ΟΚ + 537, 64, 87
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8. Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Γουινέας Μπισάου (2019-2024) 
(ψήφισμα)

Έκθεση: João Ferreira (A9-0013/2020)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 620, 44, 24

9. Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης 
μεταξύ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας  ***

Σύσταση: Nuno Melo (A9-0001/2020)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης ΟΚ + 589, 51, 48

10. Συμφωνία ΕΕ-Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την τροποποίηση των 
παραχωρήσεων της Ελβετίας στον ΠΟΕ (Άρθρο XXVIII της GATT του 1994) 
όσον αφορά το καρυκευμένο κρέας  ***

Σύσταση: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης ΟΚ + 682, 2, 4
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11. Αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση της βιοϊατρικής έρευνας για τη μυαλγική 
εγκεφαλομυελίτιδα 

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0186/2020

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0186/2020
(επιτροπή PETI)

Μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 676, 4, 8

12. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: 
τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής

Έκθεση: Victor Negrescu (A9-0109/2020) (Απαιτείται πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου και 3/5 
των ψηφισάντων)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 609, 26, 53

13. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή 
βοήθειας στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία

Έκθεση: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020) (Απαιτείται πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου 
και 3/5 των ψηφισάντων)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 680, 7, 1
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14. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2020: Εγγραφή του πλεονάσματος 
του οικονομικού έτους 2019 

Έκθεση: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 636, 47, 5

15. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2020: πρόταση κινητοποίησης του 
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην 
Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία 

Έκθεση: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 680, 7, 1

16. Σύναψη της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου ΕΕ-Μολδαβίας ***

Σύσταση: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης ΟΚ + 654, 10, 24
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17. Τροποποίηση της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου ΕΕ-Μολδαβίας 
(προσχώρηση της Κροατίας) ***

Σύσταση: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης ΟΚ + 655, 9, 24

18. Τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-
Μαρόκου (προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας) ***

Σύσταση: Sven Schulze (A9-0005/2020)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης ΟΚ + 623, 26, 39

19. Σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Ιορδανίας  
***

Σύσταση: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης ΟΚ + 653, 10, 25
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20. Σύναψη της συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ΕΕ-Κίνας ***

Σύσταση: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης ΟΚ + 645, 13, 30

21. Σύναψη της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου ΕΕ-Γεωργίας ***

Σύσταση: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης ΟΚ + 653, 10, 25

22. Σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ ΕΕ-
Ισραήλ ***

Σύσταση: Andor Deli (A9-0085/2020)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης ΟΚ + 437, 102, 147
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23. Συστάσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το 
Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

Έκθεση: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1 GUE/NGL ΟΚ - 105, 543, 47Μετά την § 3

20 ID ΟΚ - 89, 601, 4

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 611, 77, 8

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 552, 133, 11

§ 8, στοιχείο vi § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 555, 36, 105

Μετά την § 8 2 GUE/NGL ΟΚ - 177, 479, 40

§ 17 25 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

ΟΚ + 652, 37, 7

§ 20 26 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

ΟΚ + 688, 4, 4

Μετά την § 31 21 ID ΟΚ - 159, 531, 4

§ 32 22 ID ΟΚ - 82, 559, 52

Μετά την § 32 23 ID ΟΚ - 92, 552, 50

§ 35 24 ID ΟΚ - 116, 571, 7

Μετά την § 36 3 GUE/NGL ΟΚ - 273, 412, 10

§ 37, στοιχείο iii 12 GUE/NGL ΟΚ - 275, 364, 57

14 GUE/NGL ΟΚ - 330, 359, 7§ 37, μετά το στοιχείο 
xi

15 GUE/NGL ΟΚ - 278, 360, 58

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 614, 26, 56

§ 41 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 532, 158, 6
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 670, 20, 6

§ 45 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 78, 611, 7

§ 67 16 Verts/ALE ΟΚ + 606, 80, 10

§ 71 17 ID ΟΚ - 88, 602, 4

§ 91 18 ID ΟΚ - 104, 542, 48

§ 98 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 538, 138, 20

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 598, 65, 33

§ 99 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 543, 137, 16

§ 136 13 GUE/NGL ΟΚ + 493, 184, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 66, 624, 5

§ 148 4 GUE/NGL

2/ΟΚ - 228, 458, 9
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 149 5 GUE/NGL ΟΚ - 144, 545, 6

§ 152 6 GUE/NGL ΟΚ - 74, 612, 10

§ 153 7Δ GUE/NGL ΟΚ - 82, 581, 33

§ 156 8Δ GUE/NGL ΟΚ - 78, 607, 11

§ 158 9Δ GUE/NGL ΟΚ - 119, 571, 6

Μετά την § 158 10 GUE/NGL ΟΚ - 72, 589, 35

§ 159 11Δ GUE/NGL ΟΚ - 75, 578, 43

Αιτ. σκ. Ε § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 528, 136, 32

Αιτ. σκ. ΣΤ 19 ID ΟΚ - 91, 598, 5

Αιτ. σκ. Ι 27 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

ΟΚ + 632, 28, 36

Σύσταση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 572, 34, 91

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: αιτ. σκ. Ε, § 8 (vi) και § 98

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
S&D:
τροπολογία 4
1ο μέρος η διαγραφή των λέξεων : "και το ΝΑΤΟ"
2ο μέρος υπόλοιπο

ECR:
§ 4
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "κατά πολύ"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 41
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "προκειμένου η Ένωση να έχει τη 

δυνατότητα να θεσπίζει κυρώσεις ως έσχατη λύση, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, με γνώμονα τη δυναμική ευθυγράμμιση·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_EL.docx 15 PE 654.217

§ 99
1ο μέρος "θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εφαρμόσει ένα σύστημα 

τιμολόγησης του άνθρακα με πεδίο εφαρμογής και επίπεδο αποτελεσματικότητας 
ίδια με εκείνα που προβλέπονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών 
της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) και θα πρέπει να εφαρμόζει τις ίδιες αρχές όσον αφορά τη 
χρήση των εξωτερικών πιστωτικών μορίων"

2ο μέρος "έως το τέλος της μεταβατικής περιόδου· θεωρεί επίσης ότι, σε περίπτωση που το 
Ηνωμένο Βασίλειο ζητήσει να συνδεθεί το δικό του ΣΕΔΕ με το ΣΕΔΕ της ΕΕ, θα 
πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις προκειμένου να εξεταστεί το 
αίτημα αυτό: το σύστημα εμπορίας εκπομπών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα 
πρέπει να υπονομεύει την ακεραιότητα του ΣΕΔΕ της ΕΕ, και ιδίως την ισορροπία 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη συνεχή 
ενίσχυση του πεδίου εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του ΣΕΔΕ της ΕΕ· 
τονίζει ότι, πριν από την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την έγκριση του 
σχεδίου συμφωνίας, θα πρέπει ήδη να έχει θεσπιστεί και να έχει τεθεί σε εφαρμογή 
ένα σύστημα τιμολόγησης του άνθρακα·"

PPE, S&D:
§ 45
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη "μη''
2ο μέρος η λέξη αυτή

Διάφορα
Ο Kris Peeters (ομάδα PPE) συνυπογράφει τις τροπολογίες 25, 26 και 27.

24. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0170/2020, B9-0179/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0170/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 18 GUE/NGL ΟΚ - 127, 360, 200

1 GUE/NGL ΟΚ - 147, 533, 6

2 GUE/NGL ΟΚ - 146, 532, 8

3 GUE/NGL ΟΚ - 52, 619, 15

11 ID ΟΚ - 137, 541, 6

Μετά την § 1

19 GUE/NGL ΟΚ - 177, 491, 18
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 2 20 GUE/NGL ΟΚ - 157, 394, 135

Μετά την § 2 4 GUE/NGL ΟΚ - 41, 639, 6

5 GUE/NGL ΟΚ - 97, 584, 5

6 GUE/NGL ΟΚ - 103, 551, 32

Μετά την § 3

7 GUE/NGL ΟΚ - 76, 555, 55

21 GUE/NGL ΟΚ - 194, 311, 181

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 585, 86, 15

§ 6

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 533, 107, 46

8 GUE/NGL ΟΚ - 24, 648, 14Μετά την § 6

22 GUE/NGL ΟΚ - 185, 426, 74

§ 7 23 GUE/NGL ΟΚ - 254, 415, 17

9 GUE/NGL ΟΚ - 125, 527, 34Μετά την § 7

10 GUE/NGL ΟΚ - 50, 604, 32

Μετά την § 8 12 ID ΟΚ - 159, 511, 14

Αιτ. σκ. Α 13 GUE/NGL ΟΚ - 100, 417, 169

14 GUE/NGL ΟΚ - 92, 581, 13

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 606, 31, 49

Αιτ. σκ. Β

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 542, 137, 7

15 GUE/NGL ΟΚ - 168, 487, 31Μετά την αιτ. σκ. Γ

16 GUE/NGL ΟΚ - 112, 538, 36
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Αιτ. σκ. Δ 17 GUE/NGL ΟΚ - 247, 300, 139

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 528, 124, 45

Πρόταση ψηφίσματος B9-0179/2020
(ECR)

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
GUE/NGL:
§ 6
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "νομοθετικών προτάσεων' και ''ή άλλου 

αποτελέσματος·"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR:
αιτ. σκ. Β
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και οι συνεχείς επιθέσεις στα θεμελιώδη 

δικαιώματα και το κράτος δικαίου"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

25. Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία μετά το 2020

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0123/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0123/2020
(επιτροπή EMPL)

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 637, 39, 20

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 554, 89, 53

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 660, 5, 31

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 610, 30, 56
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 5 2 ID ΟΚ - 153, 517, 23

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 682, 4, 10

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 405, 275, 16

Μετά την § 13 3 ID ΟΚ - 204, 481, 8

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 673, 6, 17

2/ΟΚ + 421, 265, 10

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 417, 268, 11

Μετά την § 21 4 ID ΟΚ - 184, 501, 7

Μετά την § 29 6 Renew, PPE, 
S&D, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

ΟΚ + 662, 25, 9

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 642, 31, 23

§ 32 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 617, 42, 36

§ 34 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 581, 21, 94

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 688, 3, 5

§ 36 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 221, 469, 6

§ 38 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 636, 43, 17

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 675, 8, 13

§ 46 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 463, 217, 16
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

3/ΟΚ + 459, 215, 22

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 675, 11, 10

§ 53 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 564, 127, 5

§ 60 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 588, 55, 53

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 400, 242, 53

§ 63 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 555, 89, 52

Μετά την αιτ. σκ. Α 1 ID ΟΚ - 206, 479, 8

Αιτ. σκ. Ζ § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 588, 77, 31

Αιτ. σκ. ΙΒ § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ - 164, 517, 15

Αιτ. σκ. ΙΣΤ § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 596, 49, 51

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 682, 4, 10

Αιτ. σκ. ΚΑ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 571, 74, 51

Μετά την αιτ. σκ. ΚΕ 5 Renew, PPE, 
S&D, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

ΟΚ + 688, 4, 4

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 653, 6, 29

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: αιτ. σκ. Ζ, ΙΣΤ· §§ 38, 60, 63
PPE: § 34
ID, Renew, S&D: αιτ. σκ. ΙΒ
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PPE:
§ 8
1ο μέρος ''καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και να παρακολουθούν διαρκώς όλες 

τις νομοθετικές πράξεις που συνδέονται με ζητήματα προσβασιμότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα, της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, της δέσμης μέτρων για τις 
τηλεπικοινωνίες, και της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό, 
καθώς και των σχετικών κανονισμών για τις μεταφορές και τα δικαιώματα των 
επιβατών· επιμένει ότι η παρακολούθηση πρέπει να διεξάγεται όχι μέσω 
αυτοαξιολόγησης αλλά από ανεξάρτητη οντότητα που περιλαμβάνει άτομα με 
αναπηρίες·''

2ο μέρος ''καλεί, προς τούτο, την Επιτροπή να διευκολύνει την υλοποίηση και να συστήσει 
ένα ευρωπαϊκό συμβούλιο για την πρόσβαση το οποίο θα παρακολουθεί την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προσβασιμότητα·''

§ 16
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ζητεί να αναπτύξει η στρατηγική μετά 

το 2020 μια διοργανική δομή για την επίβλεψη της εφαρμογής της, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου· τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα θεσμικά όργανα 
και τους οργανισμούς της ΕΕ, σημεία εστίασης για θέματα που αφορούν τα άτομα 
με αναπηρία, με ένα κεντρικό σημείο επαφής στη Γενική Γραμματεία της 
Επιτροπής· τονίζει ότι τα σημεία αυτά πρέπει να υποστηρίζονται από έναν ειδικό 
διοργανικό μηχανισμό για τον συντονισμό της εφαρμογής της CRPD στα θεσμικά 
όργανα και τις υπηρεσίες της ΕΕ· τονίζει ότι υπάρχει ένας διοργανικός μηχανισμός 
που διασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, με τη συμμετοχή των Προέδρων τους σε συνεδρίαση κατά την έναρξη 
κάθε θητείας·" και "στο σημείο αυτό"

2ο μέρος "ζητεί να αναπτύξει η στρατηγική μετά το 2020 μια διοργανική δομή για την 
επίβλεψη της εφαρμογής της, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου· τονίζει ότι θα πρέπει 
να υπάρχουν σε όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, σημεία 
εστίασης για θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, με ένα κεντρικό σημείο 
επαφής στη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής· τονίζει ότι τα σημεία αυτά πρέπει να 
υποστηρίζονται από έναν ειδικό διοργανικό μηχανισμό για τον συντονισμό της 
εφαρμογής της CRPD στα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες της ΕΕ· τονίζει ότι 
υπάρχει ένας διοργανικός μηχανισμός που διασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη συμμετοχή των Προέδρων 
τους σε συνεδρίαση κατά την έναρξη κάθε θητείας·"

3ο μέρος "στο σημείο αυτό"

§ 32
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με βάση την κοινότητα, 

συμπεριλαμβανομένης"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 46
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και για την επέκταση του δοκιμαστικού 

σχεδίου της κάρτας αναπηρίας της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, επεκτείνοντάς τη 
πέραν των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, και" και 'καλεί τα κράτη μέλη 
να ενσωματώσουν στη νομοθεσία τους την αναγνώριση συγκεκριμένων μορφών 
αναπηρίας για την αντιμετώπιση και την κάλυψη των ειδικών αναγκών τους (π.χ. 
Ταυτόχρονη τύφλωση και κώφωση)·''

2ο μέρος "και για την επέκταση του δοκιμαστικού σχεδίου της κάρτας αναπηρίας της ΕΕ σε 
όλα τα κράτη μέλη, επεκτείνοντάς τη πέραν των πολιτιστικών και αθλητικών 
εκδηλώσεων, και"

3ο μέρος ''καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στη νομοθεσία τους την αναγνώριση 
συγκεκριμένων μορφών αναπηρίας για την αντιμετώπιση και την κάλυψη των 
ειδικών αναγκών τους (π.χ. Ταυτόχρονη τύφλωση και κώφωση)·''

§ 63
1ο μέρος ''τονίζει τη σημασία της επίτευξης μιας συμφωνίας το συντομότερο δυνατό· καλεί το 

Συμβούλιο να άρει το αδιέξοδο προκειμένου να εξευρεθεί μια ρεαλιστική λύση και 
να επισπεύσει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, την έγκριση της οριζόντιας οδηγίας 
κατά των διακρίσεων της ΕΕ που πρότεινε η Επιτροπή το 2008 και υπερψήφισε το 
Κοινοβούλιο· θεωρεί ως προϋπόθεση τη διασφάλιση ενός ενοποιημένου και 
συνεκτικού πλαισίου δικαίου της ΕΕ, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από τις 
διακρίσεις βάσει θρησκείας και πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου 
προσανατολισμού σε τομείς πέραν της απασχόλησης· σημειώνει ότι δεν πρέπει να 
γίνεται δεκτός κανένας αδικαιολόγητος περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας·''

2ο μέρος ''θεωρεί ότι η ενοποίηση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την 
καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους αποτελεί επίσης καίριο στοιχείο, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στο περιβάλλον εργασίας είναι διαδεδομένα ανάλογα 
εγκλήματα·''

S&D:
§ 36
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οικονομικά ενεργά"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR:
αιτ. σκ. ΚΑ
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "κυρίως τα κορίτσια και οι γυναίκες,"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 3
1ο μέρος ''υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή CRPD έχει εκφράσει τη βαθιά της ανησυχία για την 

επισφαλή κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο της τρέχουσας 
μεταναστευτικής κρίσης στην ΕΕ,''

2ο μέρος ''ιδίως διότι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο με αναπηρία 
κρατούνται στην ΕΕ σε συνθήκες που δεν παρέχουν κατάλληλη στήριξη και εύλογες 
προσαρμογές· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να διορθώσει την κατάσταση 
εκδίδοντας κατευθυντήριες γραμμές προς τους οργανισμούς της και τα κράτη μέλη, 
στις οποίες θα ορίζεται ότι η θέση ατόμων με αναπηρία υπό περιοριστική κράτηση 
στο πλαίσιο της μετανάστευσης και της αναζήτησης ασύλου δεν συνάδει με την  
CRPD·''
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§ 5
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η) θα διασφαλίζει την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου·"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 53
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συνδικαλιστικές οργανώσεις, 

ομοσπονδίες εργοδοτών, φορείς ισότητας"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

26. Τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2019/876 όσον αφορά 
προσαρμογές προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19  ***I

Έκθεση: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Σύνολο του κειμένου 5 επιτροπή ΟΚ + 512, 172, 3

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 
πριν από το σημείο 1

1=
4=

Verts/ALE
GUE/NGL

ΟΚ - 165, 511, 11

Άρθρο 1, εδάφιο 1, 
σημείο 2, στοιχείο η α)

2 Verts/ALE ΟΚ - 126, 487, 74

Μετά την αιτ. σκ. 5 3 GUE/NGL ΟΚ - 156, 522, 9

Πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 502, 169, 17
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27. Πολιτική ανταγωνισμού – ετήσια έκθεση 2019

Έκθεση: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 657, 15, 24

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 599, 40, 58

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 647, 13, 37

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 627, 35, 35

§ 5 20 GUE/NGL ΟΚ - 160, 532, 4

Μετά την § 5 14 GUE/NGL ΟΚ - 288, 406, 3

Μετά την § 6 1 ID ΟΚ - 162, 519, 13

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 490, 179, 28

Μετά την § 7 2 ID ΟΚ - 181, 501, 13

§ 8 8 Verts/ALE ΟΚ - 136, 468, 93

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 683, 8, 5

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 393, 265, 38

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ - 226, 405, 66

§ 22 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 369, 289, 38

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 467, 218, 12

§ 27 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 475, 184, 38

ψ.τμ.§ 28 § αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ + 686, 3, 8
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 627, 40, 30

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 638, 4, 55

§ 31 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 376, 264, 57

§ 32 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 627, 60, 10

5 Renew ΟΚ + 570, 95, 32§ 34

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ ↓

44 Renew ΟΚ + 533, 125, 39

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

2/ΟΚ ↓

§ 36

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ ↓

§ 37 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 379, 247, 71

15 GUE/NGL ΟΚ - 295, 359, 43§ 38

21 GUE/NGL ΟΚ - 159, 441, 97

§ 39 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 473, 200, 24

§ 40 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 444, 239, 14

§ 45 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 389, 267, 41

Μετά την § 46 9 Verts/ALE ΟΚ + 400, 269, 27

16=
24=

GUE/NGL ΟΚ + 355, 332, 10§ 47

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ ↓



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_EL.docx 25 PE 654.217

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 308, 364, 24

10 Verts/ALE

2/ΟΚ - 191, 458, 46

11 Verts/ALE ΟΚ + 370, 260, 66

12 Verts/ALE ΟΚ - 146, 513, 36

17 GUE/NGL ΟΚ - 277, 372, 48

Μετά την § 47

25 GUE/NGL ΟΚ - 248, 421, 27

18 GUE/NGL ΟΚ - 293, 361, 42

26 GUE/NGL ΟΚ - 178, 470, 47

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 537, 116, 44

2/ΟΚ + 543, 139, 15

3/ΟΚ + 477, 204, 16

§ 55

§ αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 527, 135, 35

§ 57 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 504, 181, 12

45 Renew ΟΚ + 528, 95, 74§ 60

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ ↓

§ 72 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 474, 162, 61

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 662, 1, 34

§ 73 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 450, 198, 49
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 75 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 382, 303, 12

13 Verts/ALE ΟΚ + 540, 114, 43

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 82

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

Μετά την § 90 3 ID ΟΚ - 137, 526, 32

29 Renew ΟΚ + 608, 48, 41

30 Renew ΟΚ + 634, 22, 41

31 Renew ΟΚ + 639, 26, 32

32 Renew ΟΚ + 638, 24, 35

33 Renew ΟΚ + 567, 37, 93

34 Renew ΟΚ + 614, 30, 53

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 226, 428, 42

2/ΟΚ - 221, 438, 37

3/ΟΚ - 129, 492, 75

22 GUE/NGL

4/ΟΚ - 109, 577, 10

35 Renew ΟΚ + 537, 91, 69

36 Renew ΟΚ + 613, 46, 38

37 Renew ΟΚ + 661, 9, 27

23 GUE/NGL ΟΚ - 211, 477, 9

38 Renew ΟΚ + 680, 7, 10

27 PPE ΟΚ + 658, 17, 22

19 Verts/ALE ΟΚ - 122, 484, 90

Μετά την § 93

39 Renew ΟΚ + 503, 80, 114
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

40 Renew ΟΚ + 573, 53, 70

41 Renew ΟΚ + 604, 35, 58

42 Renew ΟΚ + 684, 2, 11

43 Renew ΟΚ + 691, 3, 3

28 S&D ΟΚ + 322, 310, 65

Αιτ. αναφορά 15 7 Renew ΟΚ + 637, 2, 58

Αιτ. αναφορά 17 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 418, 240, 39

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 663, 29, 5

Αιτ. σκ. Β § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 576, 118, 3

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 667, 4, 26

Αιτ. σκ. Δ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 393, 266, 38

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 521, 41, 126

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Renew: § 75
ID: §§ 7, 22, 47, 57
PPE: §§ 7, 18, 26, 27, 34, 37, 39, 40, 45, 60, 72· αιτ. αναφορά 17
ECR: §§ 18, 22, 32, 34, 45, 82; αιτ. σκέψη Β· αιτ. αναφορά 17

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
Renew:
τροπολογία 10
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στην πυρηνική ενέργεια και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ID:
αιτ. σκ. Β
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και να συμβαδίζει με τις προτεραιότητες 

της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τους στόχους της Συμφωνίας του 
Παρισιού"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 2
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και να προτείνει εργαλείο για την 

ενίσχυση του υπάρχοντος μηχανισμού"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 28
1ο μέρος ''τονίζει ότι, αν και αρκετές νεοσύστατες επιχειρήσεις δημιουργούνται με την ελπίδα 

να εξαγοραστούν από μεγαλύτερη εταιρεία, η εξαγορά νεοσύστατων επιχειρήσεων 
από κυρίαρχους παράγοντες, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι μεγάλες τεχνολογικές 
εταιρείες και πλατφόρμες, ενδέχεται να λειτουργήσει αρνητικά για την καινοτομία 
και υπονομευτικά για την κυριαρχία· καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού να εξετάσουν τις πρακτικές αυτού του είδους των εξαγορών και τις 
επιπτώσεις που έχουν στον ανταγωνισμό, και δη σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες 
δολοφονικές εξαγορές, όπως τις ορίζει η από 4ης Απριλίου 2019 έκθεση των 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Επιτροπής με τίτλο ‘Competition policy for 
the digital era’·''

2ο μέρος ''ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη με θέμα την αντιστροφή του βάρους 
της απόδειξης σύμφωνα με την Πράξη για την ψηφιοποίηση του γερμανικού δικαίου 
περί ανταγωνισμού (‘GWB-Digitalisierungsgesetz’), που δημοσιεύτηκε τον 
Οκτώβριο του 2019·''

PPE:
§ 73
1ο μέρος "θεωρεί απαραίτητο να συνεχίσει η Επιτροπή να παρακολουθεί λεπτομερώς την 

ενωσιακή αγορά φυτοφαρμάκων, σπόρων και ποικιλιών,"
2ο μέρος "καθώς και να παρακολουθεί τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στον γεωργικό 

τομέα·"

§ 82
1ο μέρος "επαναλαμβάνει την έκκλησή του να αναγνωρίζονται οι περιοχές άνθρακα ως 

ενισχυόμενες περιοχές σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 εδάφια α) και γ) 
της ΣΛΕΕ, καθώς και να προσαρμόζονται οι κανόνες ενίσχυσης της ΕΕ γι αυτές τις 
ειδικές περιοχές έτσι ώστε να επιτρέπουν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 
διαρθρωτικών αλλαγών·"

2ο μέρος "επιμένει ότι οι εταιρείες εξόρυξης άνθρακα και οι φορείς λειτουργίας σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα που έχουν λάβει και εξακολουθούν να 
λαμβάνουν δημόσια στήριξη για την εξόρυξη και καύση άνθρακα δεν πρέπει να 
υφίστανται προνομιακή μεταχείριση ως προς τις κρατικές ενισχύσεις, μεταξύ άλλων 
για παραδοσιακές δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όπως η 
αποκατάσταση υπόγειων υδάτων, η ανανέωση τοπίου ή άλλες δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την εξυγίανση περιοχών· καλεί την Επιτροπή να παράσχει σαφείς 
κατευθύνσεις και όρους σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για το κλίμα·"
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τροπολογία 4
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να ασκήσει πίεση για την ταχεία 

έγκριση του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες που αποσαφηνίζει τους κανόνες χρήσης του περιεχομένου των 
επικοινωνιών και των μεταδεδομένων από τους διαφημιστές· καλεί επίσης την 
Επιτροπή"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR:
§ 31
1ο μέρος "καλεί συνεπώς την Επιτροπή να θεσπίσει κεντρικό σύστημα προληπτικών ελέγχων 

της αγοράς (αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματα αξιολόγησης αντικτύπου), ούτως 
ώστε να παρέχει στις εθνικές και ενωσιακές ρυθμιστικές αρχές και αρχές 
ανταγωνισμού τα απαραίτητα μέσα για την ανώνυμη συλλογή δεδομένων, 
προκειμένου να είναι δυνατός ο έγκαιρος και αποτελεσματικότερος εντοπισμός 
δυσλειτουργιών της αγοράς και, όπου κρίνεται σκόπιμο, να θεσπίζεται στοχευμένη 
νομοθεσία οποτεδήποτε καθίστανται συστημικές ορισμένες πρακτικές·"

2ο μέρος "παρατηρεί ότι η Επιτροπή εξετάζει την ανάγκη για εκ των προτέρων 
στοχοθετημένη ρύθμιση σχετικά με συγκεκριμένα συστημικά ζητήματα που 
ενδέχεται να προκύψουν στις ψηφιακές αγορές·"

GUE/NGL:
§ 1
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την προσθήκη κανόνων ανταγωνισμού 

(που καλύπτουν επίσης τις κρατικές ενισχύσεις) στις συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών της ΕΕ (FTAs) και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), 
προκειμένου να διασφαλίζεται"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 22
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένης της υποβολής 

εκθέσεων ανά χώρα", "υπογραμμίζει ότι τα σχέδια απολύσεων θα πρέπει να 
απαγορεύονται εφόσον μια εταιρεία λαμβάνει χρηματοδοτική ενίσχυση" και "καλεί 
τα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική για τις εταιρείες που απασχολούν 
περισσότερους από 500 εργαζόμενους και λαμβάνουν χρηματοδοτική ενίσχυση τη 
σύσταση ειδικής επιτροπής, που θα αποτελείται από εργαζομένους και άλλα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, για να προτείνει σχέδιο δράσης με στόχο την περιβαλλοντική 
μετάβαση και να καταστήσει την εταιρεία πλήρως συμμορφούμενη με τη συμφωνία 
του Παρισιού"

2ο μέρος "συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα"
3ο μέρος "υπογραμμίζει ότι τα σχέδια απολύσεων θα πρέπει να απαγορεύονται εφόσον μια 

εταιρεία λαμβάνει χρηματοδοτική ενίσχυση"
4ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική για τις εταιρείες που 

απασχολούν περισσότερους από 500 εργαζόμενους και λαμβάνουν χρηματοδοτική 
ενίσχυση τη σύσταση ειδικής επιτροπής, που θα αποτελείται από εργαζομένους και 
άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, για να προτείνει σχέδιο δράσης με στόχο την 
περιβαλλοντική μετάβαση και να καταστήσει την εταιρεία πλήρως συμμορφούμενη 
με τη συμφωνία του Παρισιού"

ID, ECR:
§ 11
1ο μέρος "τονίζει ότι οι ίσοι όροι ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο ενός 

πολυμερούς εμπορικού συστήματος βασισμένου σε κανόνες που να διαφυλάσσει το 
πεδίο λήψης αποφάσεων των κρατών, είναι καίριας σημασίας για την Ευρώπη και, 
μεταξύ άλλων, για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και δη τις ΜΜΕ, καθώς και για τους 
εργαζομένους και των καταναλωτές· εκτιμά πως οι ίσοι όροι ανταγωνισμού 
συμβάλλουν στην τόνωση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, διασφαλίζουν ένα 
σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον, επιδιώκουν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα 
και αμοιβαιότητα, διασφαλίζουν και δημιουργούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας στην 
ΕΕ και σε τρίτες χώρες, και επιβάλλουν υψηλά εργασιακά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα, δεδομένου ότι όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας εξαρτώνται από 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· τονίζει επ᾽ αυτού τη σημασία που έχουν η μεγαλύτερη 
διαφάνεια, η βιωσιμότητα και η εταιρική λογοδοσία στις παγκόσμιες αλυσίδες 
αξίας,"

2ο μέρος "και καλεί την ΕΕ να εξετάσει, μεταξύ άλλων μέτρων, το ενδεχόμενο να εισαγάγει 
νομικό πλαίσιο για την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια στις παγκόσμιες αλυσίδες 
αξίας ως αναγκαίο βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου·"

§ 36
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τον ρόλο του Δικτύου Ευρωπαϊκών 

Κέντρων Καταναλωτών (ECC-Net) στο πνεύμα της οδηγίας ΕΔΑ +" και 
"προκειμένου εν τέλει να συσταθεί κανονική αρχή της ΕΕ για τους καταναλωτές·"

2ο μέρος "τον ρόλο του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (ECC-Net) στο πνεύμα 
της οδηγίας ΕΔΑ +"

3ο μέρος " προκειμένου εν τέλει να συσταθεί κανονική αρχή της ΕΕ για τους καταναλωτές·"
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§ 55
1ο μέρος ''επαναλαμβάνει ότι η φορολογία χρησιμοποιείται ενίοτε για την παροχή έμμεσων 

κρατικών ενισχύσεων, γεγονός που δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις υπάρχουσες 
κατευθυντήριες γραμμές της ως προς την έννοια της κρατικής ενίσχυσης ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη δεν θα χορηγούν κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή 
φορολογικού πλεονεκτήματος· εκφράζει τη λύπη του για τον καταχρηστικό 
χαρακτήρα των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» και επικροτεί τις 
πρόσφατες αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου που επιβεβαιώνουν ότι η εξέταση 
από την Επιτροπή μιας φορολογικής απόφασης με γνώμονα την κρατική ενίσχυση 
δεν συνιστά φορολογική εναρμόνιση'' 

2ο μέρος "παρατηρεί ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής συχνά προσβάλλονται στο δικαστήριο 
και πρέπει συνεπώς να προετοιμάζονται με τη μέγιστη επιμέλεια· επιμένει ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που 
ανταλλάσσονται μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών ούτως ώστε να 
διευκολύνεται ο εντοπισμός παραβιάσεων των κανόνων ανταγωνισμού·

3ο μέρος "ζητεί να εγκριθεί η πρόταση για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών 
(ΚΕΒΦΕ)"

4ο μέρος "και να υποβάλλονται δημόσιες εκθέσεις ανά χώρα"

PPE, ECR:
αιτ. σκ. Δ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις ταχέως κινούμενες ψηφιακές αγορές, η πολιτική 

ανταγωνισμού ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να φανεί υπερβολικά αργή, με 
τον επακόλουθο κίνδυνο να αποδειχθεί αναποτελεσματική όσον αφορά την 
επανόρθωση των συστημικών αδυναμιών της αγοράς και την αποκατάσταση του 
ανταγωνισμού·"

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπληρωματική εκ των προτέρων ρύθμιση και 
παρακολούθηση μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη στη διασφάλιση μιας πιο 
αποτελεσματικής εποπτείας·"

Διάφορα

Οι τροπολογίες 4 και 6 αποσύρονται.

28. Σύσταση υποεπιτροπής φορολογικών θεμάτων

Πρόταση απόφασης: B9-0187/2020

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

παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης B9-0187/2020 (Διάσκεψη των Προέδρων)

Απόφαση (σύνολο του 
κειμένου)

ΟΚ + 613, 67, 8
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29. Σύσταση ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου, και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της 

Πρόταση απόφασης: B9-0188/2020

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

παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης B9-0188/2020 (Διάσκεψη των Προέδρων)

Απόφαση (σύνολο του 
κειμένου)

ΟΚ + 651, 28, 8

30. Σύσταση ειδικής επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές 
διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, 
της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της 

Πρόταση απόφασης: B9-0190/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης B9-0190/2020 (Διάσκεψη των Προέδρων)

Τίτλος 1 Verts/ALE ΟΚ - 111, 569, 6

§ 1 7 ID ΟΚ - 54, 599, 31

§ 1, στοιχείο α 8 ID ΟΚ - 83, 596, 5

§ 1, στοιχείο β 9 ID ΟΚ - 82, 591, 11

2 Verts/ALE ΟΚ - 231, 418, 37§ 1, στοιχείο γ

10 ID ΟΚ - 51, 599, 34
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 1, στοιχείο δ 3 Verts/ALE ΟΚ - 204, 430, 52

§ 1, στοιχείο ε 11 ID ΟΚ - 92, 587, 5

§ 1, στοιχείο η 12 ID ΟΚ - 84, 595, 5

§ 1, μετά το στοιχείο η 4 Verts/ALE ΟΚ - 140, 511, 35

§ 1, στοιχείο θ 13 ID ΟΚ - 81, 591, 12

5Δ Verts/ALE ΟΚ - 142, 531, 13§ 4

14 ID ΟΚ - 82, 598, 4

§ 9 16 ID ΟΚ - 80, 598, 6

Αιτ. σκ. Δ 6 ID ΟΚ - 82, 593, 9

Απόφαση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 548, 83, 56

31. Σύσταση ειδικής επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή, και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της 
θητείας της 

Πρόταση απόφασης: B9-0189/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης B9-0189/2020
(Διάσκεψη των Προέδρων)

§ 1, στοιχείο α 6 Verts/ALE ΟΚ - 70, 610, 5

§ 1, στοιχείο δ 7 Verts/ALE ΟΚ - 117, 540, 28

§ 3 8 Verts/ALE ΟΚ - 243, 436, 6

9Δ Verts/ALE ΟΚ - 140, 542, 3§ 4

13 GUE/NGL ΟΚ - 205, 474, 6

10Δ Verts/ALE ΟΚ - 134, 540, 11§ 6

14 GUE/NGL ΟΚ - 131, 541, 13
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 9 15 GUE/NGL ΟΚ - 48, 632, 5

Αιτ. σκ. Α 1 Verts/ALE ΟΚ - 214, 461, 10

2 Verts/ALE ΟΚ - 206, 470, 9Αιτ. σκ. Γ

11 GUE/NGL ΟΚ - 133, 535, 17

Αιτ. σκ. Δ 3 Verts/ALE ΟΚ - 202, 470, 13

4 Verts/ALE ΟΚ - 210, 466, 9Αιτ. σκ. Ε

12 GUE/NGL ΟΚ - 45, 633, 7

Αιτ. σκ. ΣΤ 5 Verts/ALE ΟΚ - 210, 470, 5

Απόφαση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 574, 41, 72

32. Σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβάσεων 
και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης 
σε σχέση με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός Ένωσης, 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας 
της θητείας της 

Πρόταση απόφασης: B9-0191/2020

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

παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης B9-0191/2020 (Διάσκεψη των Προέδρων)

Απόφαση (σύνολο του 
κειμένου)

ΟΚ + 605, 53, 31
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33. Επανέναρξη της έρευνας σχετικά με τις κατηγορίες εις βάρος του πρωθυπουργού 
της Τσεχικής Δημοκρατίας για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και πιθανές 
συγκρούσεις συμφερόντων 

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0192/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0192/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 526, 88, 74

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 592, 46, 50

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 516, 116, 56

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 514, 96, 78

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 550, 89, 49

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 662, 7, 19

2/ΟΚ + 552, 122, 14

§ 45 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 541, 66, 81

§ 49 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 527, 94, 67

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 608, 15, 65

Αιτ. σκ. Α § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 549, 67, 72

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 510, 53, 101

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Renew: §§ 11, 20, 21, 49
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ID:
§ 45
1ο μέρος ''υπογραμμίζει τη σημασία των ανεξάρτητων δημόσιων μέσων ενημέρωσης και των 

ερευνητών δημοσιογράφων''
2ο μέρος ''και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται για την ενίσχυση του 

κράτους δικαίου· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η στήριξη της ΕΕ προς 
ανεξάρτητους δημοσιογράφους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι 
υψίστης σημασίας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ·''

3ο μέρος ''εκφράζει την ανησυχία του για την υψηλή συγκέντρωση ιδιωτικών μέσων 
ενημέρωσης στα χέρια ολίγων στην Τσεχική Δημοκρατία·''

Renew:
Αιτ. σκ. Α
1ο μέρος ''λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινική έρευνα με στόχο τον Τσέχο πρωθυπουργό, κ. 

Andrej Babiš, η οποία ακολούθησε την έκθεση της OLAF σχετικά με την παράτυπη 
χρήση των επιδοτήσεων της ΕΕ που προορίζονται για τις μικρές επιχειρήσεις και 
ανεστάλη δύο χρόνια αργότερα, πρόσφατα άνοιξε εκ νέου από τον Γενικό 
Εισαγγελέα της Τσεχικής Δημοκρατίας·''

2ο μέρος ''υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του έργου «Πελαργοφωλιά», η Agrofert δημιούργησε 
τεχνηέντως μια μεσαία επιχείρηση, η οποία παρέμεινε υπό τον έλεγχό της για τη 
λήψη ενισχύσεων που προορίζονταν για μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικού 
ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ·''

§ 14
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τη διαδικασία κατανομής πιστώσεων 

πληρωμών στην Τσεχική Δημοκρατία, και ιδίως" και ''στον πρωθυπουργό ή'' και 
''άλλο''

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

34. Τραπεζική Ένωση - ετήσια έκθεση 2019

Έκθεση: Pedro Marques (A9-0026/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 489, 168, 31

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 648, 32, 8

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 527, 117, 44

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 568, 109, 11

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 534, 141, 13
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

3/ΟΚ + 562, 92, 34

§ 7 10 S&D ΟΚ + 631, 12, 45

Μετά την § 9 11 S&D ΟΚ + 623, 30, 35

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 669, 12, 7

2/ΟΚ + 561, 88, 39

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 565, 119, 4

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 530, 122, 36

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 570, 84, 34

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 368, 288, 32

Μετά την § 13 5 Verts/ALE

2/ΟΚ - 191, 470, 27

2 ID ΟΚ - 139, 544, 4

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 587, 50, 51

§ 14

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 475, 166, 47

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 646, 4, 37

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 591, 33, 64

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 539, 99, 50

2/ΟΚ + 520, 116, 52

3/ΟΚ + 489, 124, 75

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 561, 66, 61
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 21 6 Verts/ALE ΟΚ - 238, 444, 6

§ 30 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ - 266, 358, 64

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 631, 5, 51

§ 31 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 588, 66, 34

§ 33 3 ID ΟΚ - 147, 537, 3

§ 36 7 Verts/ALE ΟΚ - 201, 433, 54

12 S&D ΟΚ + 561, 19, 108

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 41

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

§ 44 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 563, 117, 8

Μετά την § 49 8 Verts/ALE ΟΚ - 94, 558, 36

§ 50 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ - 190, 484, 14

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 601, 75, 8

2/ΟΚ + 531, 123, 31

§ 51 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 567, 110, 8
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 52 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 583, 99, 6

§ 53 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 537, 73, 78

Μετά την § 56 4 ID ΟΚ - 135, 531, 21

Αιτ. σκ. Γ 9 S&D ΟΚ + 640, 32, 16

Μετά την αιτ. σκ. Η 1 ID ΟΚ - 99, 529, 59

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 478, 107, 80

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: §§ 3, 44, 52, 53
S&D: § 50
PPE: § 30
ID: §§ 3, 30, 41, 53

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ECR:
§ 4
1ο μέρος "τονίζει ότι η Ευρωομάδα δεν αποτελεί θεσμικό όργανο, φορέα ή υπηρεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης"
2ο μέρος "αποδοκιμάζει το γεγονός ότι υπάρχουν κράτη μέλη που εξακολουθούν να ενεργούν 

εκτός του κοινοτικού πλαισίου, θέτοντας σε κίνδυνο τον ρόλο του Κοινοβουλίου ως 
συννομοθέτη και το δικαίωμά του να ασκεί δημοκρατική εποπτεία·"

§ 5
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές" και 

"ζητεί να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις σε ανοικτό πλαίσιο που να εγγυάται την 
ενεργό συμμετοχή του Κοινοβουλίου εντός της έννομης τάξης της ΕΕ· υπογραμμίζει 
ότι οι αλλαγές αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα ενίσχυση της δικαστικής προστασίας 
και αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη διαφάνεια και την πρόσβαση στα 
έγγραφα·"

2ο μέρος "αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές"
3ο μέρος "ζητεί να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις σε ανοικτό πλαίσιο που να εγγυάται την 

ενεργό συμμετοχή του Κοινοβουλίου εντός της έννομης τάξης της ΕΕ· υπογραμμίζει 
ότι οι αλλαγές αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα ενίσχυση της δικαστικής προστασίας 
και αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη διαφάνεια και την πρόσβαση στα 
έγγραφα·"

§ 10
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και ειδικότερα σε βιώσιμες και 

κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις" και "καθώς και στη διευκόλυνση της μετάβασης 
σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία"

2ο μέρος "και ειδικότερα σε βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις"
3ο μέρος "καθώς και στη διευκόλυνση της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία"
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§ 11
1ο μέρος "εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την πολιτική συμφωνία που 

επιτεύχθηκε σχετικά με τον κανονισμό που αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων·"

2ο μέρος "ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων και δημοσιοποίησης σχετικά με τους παράγοντες ΠΚΔ·"

ID:
§ 15
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι απαιτείται 

περαιτέρω εναρμόνιση προκειμένου να αποφευχθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ και να 
διασφαλιστεί η δέουσα αντιμετώπιση των κινδύνων·" και ''υπογραμμίζει τη σημασία 
των ίσων όρων ανταγωνισμού στις χρηματοοικονομικές κανονιστικές ρυθμίσεις 
μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit και''

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 31
1ο μέρος ''σημειώνει ότι στην έκθεσή της με την οποία αξιολογούνται οι κίνδυνοι και τα 

τρωτά σημεία του τραπεζικού τομέα της ΕΕ, η ΕΑΤ επισημαίνει διαφορές στην 
εφαρμογή και τον καθορισμό του αποθέματος ασφαλείας O-SII μεταξύ των κρατών 
μελών·''

2ο μέρος ''ζητεί, επομένως, την περαιτέρω εναρμόνιση της εφαρμογής των κεφαλαιακών 
αποθεμάτων ασφαλείας σε ολόκληρη την ΕΕ, ούτως ώστε να δημιουργηθούν ίσοι 
όροι ανταγωνισμού·''

§ 41
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και την ανάθεση καθηκόντων ΚΞΧ σε 

φορέα της ΕΕ, και να μετατρέψει ορισμένα τμήματα της οδηγίας για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε 
κανονισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων·" και '', 
συγκεκριμένα μέσω της δημιουργίας ενός φορέα της ΕΕ·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR, ID:
§ 14
1ο μέρος ''λαμβάνει υπόψη του το έργο της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική 

εποπτεία σχετικά με τον κίνδυνο χώρας· τονίζει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ 
για την προληπτική αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα·''

2ο μέρος ''ζητεί να διεξαχθούν περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου, με βάση αξιολόγηση της πρότασης 
σχετικά με τίτλους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (SBBS) που θα 
διενεργήσει η Επιτροπή και με τις πιθανές εξελίξεις, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
διεθνής ρόλος του ευρώ, να σταθεροποιηθούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές και να 
δοθεί στις τράπεζες η δυνατότητα να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους·''
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§ 18
1ο μέρος ''τονίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η οποία''
2ο μέρος ''συμπληρώνει την Τραπεζική Ένωση στη χρηματοδότηση της πραγματικής 

οικονομίας·''
3ο μέρος ''τονίζει επιπλέον ότι μια ολοκληρωμένη Ένωση Κεφαλαιαγορών μαζί με μια 

πλήρως ανεπτυγμένη Τραπεζική Ένωση θα επέτρεπε τον επιμερισμό των κινδύνων 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα''

4ο μέρος ''ενώ θα ενίσχυε επίσης τον διεθνή ρόλο του ευρώ και την ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών αγορών και θα προωθούσε τις βιώσιμες ιδιωτικές επενδύσεις· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού ώστε να 
αποφεύγονται τα μειονεκτήματα για τις ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, και την ανάγκη προσεκτικής παρακολούθησης της έκδοσης 
τιτλοποιημένων προϊόντων·''

§ 51
1ο μέρος "λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση της Ευρωομάδας σχετικά με τη «κατ’ αρχήν 

συμφωνία» που σχετίζεται με τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας και της εντολής του·"

2ο μέρος "ζητεί να δημιουργηθεί ο μηχανισμός ασφαλείας για το ΕΤΕ και να τεθεί σύντομα 
σε λειτουργία·"

3ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη μηχανισμού στην Τραπεζική Ένωση 
που θα διασφαλίζει την παροχή ρευστότητας σε μια τράπεζα σε περίπτωση 
εξυγίανσης για να εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια των υπηρεσιών και της 
σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών και καλεί την Επιτροπή να 
προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το κενό αυτό χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·"

PPE, S&D:
τροπολογία 5
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δεσμευτικού"
2ο μέρος η λέξη αυτή

35. Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021 - τμήμα III

Έκθεση: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 1 24 ID ΟΚ - 133, 548, 5

7 GUE/NGL ΟΚ - 246, 437, 4

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 175, 504, 8

8 GUE/NGL

2/ΟΚ - 253, 326, 108

Μετά την § 1

9 GUE/NGL ΟΚ - 32, 605, 50
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

10 GUE/NGL ΟΚ - 136, 519, 31

11 GUE/NGL ΟΚ - 269, 310, 108

Μετά την § 4 12 GUE/NGL ΟΚ - 63, 570, 54

Μετά την § 5 13 GUE/NGL ΟΚ - 66, 571, 50

15 GUE/NGL ΟΚ - 124, 554, 9§ 7

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 483, 188, 16

16 GUE/NGL ΟΚ - 123, 550, 14

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 529, 112, 46

§ 8

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 594, 68, 25

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 615, 63, 9

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 411, 255, 21

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 541, 113, 33

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 529, 76, 82

17 GUE/NGL ΟΚ - 137, 543, 6

22 PPE ΟΚ - 266, 413, 8

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 592, 68, 27

§ 13

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 482, 169, 36

§ 17 1 Verts/ALE ΟΚ + 390, 287, 10

14 GUE/NGL ΟΚ - 229, 434, 24Μετά την § 20

23 PPE ΟΚ + 615, 24, 48
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 23 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 528, 50, 109

Μετά την § 23 25 ID ΟΚ - 97, 542, 47

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 563, 34, 90

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 566, 100, 21

§ 27 18 GUE/NGL ΟΚ + 379, 283, 25

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 569, 54, 62

§ 30 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 467, 172, 46

§ 31 2 Verts/ALE ΟΚ - 288, 330, 69

Μετά την § 33 26 ID ΟΚ - 115, 528, 43

Μετά την § 37 27 ID ΟΚ - 146, 535, 5

§ 38 19 GUE/NGL ΟΚ + 469, 189, 28

Μετά την § 39 28 ID ΟΚ - 125, 542, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 648, 32, 7

§ 41 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 447, 124, 116

§ 45 3Δ Verts/ALE ΟΚ - 222, 408, 57

20 GUE/NGL ΟΚ - 115, 520, 52§ 49

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 522, 109, 56
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 51 21 GUE/NGL ΟΚ - 121, 463, 103

§ 57 4 Verts/ALE ΟΚ + 638, 3, 46

Μετά την αιτ. σκ. Α 5 GUE/NGL ΟΚ - 122, 522, 43

Μετά την αιτ. σκ. Β 6 GUE/NGL ΟΚ - 209, 462, 16

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 448, 115, 101

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: §§ 7, 9, 49
GUE/NGL: § 23

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PPE:
§ 9
1ο μέρος ''εκφράζει την ανησυχία του για τις περαιτέρω οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτικές συνέπειες της κρίσης εάν η ΕΕ δεν εξοπλισθεί γρήγορα με νέα και 
αποτελεσματικά εργαλεία για να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή, να 
διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και να αποτρέψει μαζικές απολύσεις· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την πρόταση για το μέσο στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων 
ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE)''

2ο μέρος ''και τη δέσμευση της Προέδρου της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική πρόταση 
για ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Αντασφάλισης Ανεργίας με στόχο την υλοποίησή του 
το συντομότερο δυνατόν·''
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§ 30
1ο μέρος ''τονίζει την ανησυχητική και ολοένα και εντονότερη αντίδραση κατά της ισότητας 

των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών και τη σημασία των μηχανισμών της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 
Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ), για την καταπολέμηση της κατάστασης αυτής· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε στην πρότασή 
της ειδικό πρόγραμμα για την ισότητα των φύλων, και ζητεί να χρησιμοποιηθούν 
φιλόδοξα και ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού για την υποστήριξη των 
υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων''

2ο μέρος ''και για την προστασία και προαγωγή της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να ενισχυθούν οι 
πιστώσεις του προϋπολογισμού που στηρίζουν τόσο τον καθολικό σεβασμό της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων όσο και 
την πρόσβαση στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στα 
συναφή δικαιώματα·''

§ 41
1ο μέρος ''υπενθυμίζει ότι η μακροπρόθεσμη λύση στο σημερινό φαινόμενο της 

μετανάστευσης έγκειται στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των 
χωρών από τις οποίες προέρχονται οι μεταναστευτικές ροές· ζητεί να εξοπλιστούν 
τα αντίστοιχα προγράμματα εξωτερικής πολιτικής με επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους για τη στήριξη δίκαιων και αμοιβαία επωφελών εταιρικών σχέσεων μεταξύ 
της ΕΕ και των χωρών καταγωγής και διέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των 
χωρών της αφρικανικής ηπείρου·''

2ο μέρος ''στο ίδιο πλαίσιο, ενόψει της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει 
η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους 
Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), καλεί την ΕΕ να εντείνει τη 
χρηματοδοτική της στήριξη προς την Υπηρεσία το 2021, προκειμένου να διατηρηθεί 
η αδιάλειπτη παροχή ζωτικών υπηρεσιών σε εκατομμύρια Παλαιστίνιους 
πρόσφυγες·''

S&D:
τροπολογία 8
1ο μέρος ''προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δύσκολη κοινωνικοοικονομική κατάσταση των 

κρατών μελών, η οποία επιδεινώνεται από τις επιπτώσεις της COVID-19, ζητεί την 
ενίσχυση του προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω της εμβάθυνσης του αναδιανεμητικού 
του ρόλου για τη στήριξη της προαγωγής της αποτελεσματικής σύγκλισης στην 
οικονομική και κοινωνική πρόοδο μεταξύ των κρατών μελών –διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία και ταμείο συνοχής– και για τη στήριξη των παραγωγικών 
τομέων και της απασχόλησης με δικαιώματα, μέσω επιχορηγήσεων (και όχι 
δανείων) προς τα κράτη μέλη·'' 

2ο μέρος ''καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαιρεί από τον υπολογισμό του ελλείμματος 
του προϋπολογισμού τις δημόσιες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία 
της ΕΕ·''

ID:
§ 26
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και στην αντιμετώπιση της 

παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR:
§ 8
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1ο μέρος ''είναι πεπεισμένο ότι η τρέχουσα κρίση δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τη φιλοδοξία 
να συνεχιστεί η πορεία προς τον στόχο της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως 
το 2050, που απαιτεί μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 % σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2030· υπενθυμίζει ότι η έκθεση του 2019 
σχετικά με το χάσμα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Emissions Gap 
Report) του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) ζητεί 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 7,6 % κάθε έτος σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τον 
1,5°C, δηλαδή μείωση περίπου κατά 6,8 % κάθε έτος σε επίπεδο ΕΕ·''

2ο μέρος ''επισημαίνει ότι αποτελεί τεράστια πρόκληση, ιδίως όσον αφορά την αναγκαία 
βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη μετάβαση, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 
διαφορετικά σημεία εκκίνησης των περιφερειών και των κρατών μελών της ΕΕ και 
να συνοδεύεται από δημιουργία θέσεων εργασίας σε μαζική κλίμακα·  επιμένει ότι 
για να αντιμετωπιστεί με επιτυχία αυτή η άνευ προηγουμένου πρόκληση μέσα σε 
δέκα μόνο χρόνια, απαιτείται επείγουσα δράση, η οποία θα βασίζεται σε έναν 
ισχυρό προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2021·''

§ 11
1ο μέρος ''σημειώνει, ωστόσο, ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης κατά 40 % 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, και η επικείμενη αύξηση 
αυτής της φιλοδοξίας, η Επιτροπή εκτίμησε ότι θα χρειαστεί να καλυφθεί κενό 
χρηματοδότησης τουλάχιστον 260 δισεκατομμυρίων EUR κάθε έτος συν τα 
πρόσθετα κόστη για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση πόρων και 
μέτρα κοινωνικής προσαρμογής·''

2ο μέρος ''πιστεύει ότι, με σκοπό τη συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα της ΕΕ, ένας μηχανισμός 
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM), το σύστημα εμπορίας εκπομπών της 
ΕΕ (ΣΕΔΕ) και η νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα θα πρέπει να συμβάλλουν πλήρως 
σε μια σημαντική αναβάθμιση των πολιτικών και οικονομικών προσπαθειών· θεωρεί 
ότι η δίκαιη μετάβαση, ως αναπόσπαστο μέρος της απόκρισης στην κρίση, απαιτεί 
δίκαιη και επαρκή χρηματοδότηση·''

§ 13
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις "αποσκοπεί, συνεπώς, στην επίτευξη 

επιπέδου δαπανών για τη βιοποικιλότητα ύψους 10 % και επίπεδο δαπανών για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος ύψους 30 % για το 2021" και "την 
έκκλησή της για σταδιακή κατάργηση των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων για τα 
ορυκτά καύσιμα"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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36. Ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020

Έκθεση: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Ψηφοφορία εν συνόλω 1-9 ID ΟΚ - 84, 579, 9

§ 1, στοιχείο κγ § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 525, 119, 30

Σύσταση (συνόλο του κειμένου) ΟΚ + 507, 119, 37

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: § 1, στοιχείο κγ

37. Δυτικά Βαλκάνια, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής του 2020

Έκθεση: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 1, στοιχείο α 32 ID ΟΚ - 85, 585, 13

§ 1, στοιχείο β 33Δ ID ΟΚ - 100, 575, 10

§ 1, στοιχείο γ 34Δ ID ΟΚ - 96, 572, 17

§ 1, στοιχείο δ 35Δ ID ΟΚ - 105, 573, 7

§ 1, στοιχείο η 9 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 596, 46, 45

§ 1,μετά το στοιχείο ιβ 10 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 590, 64, 33

§ 1, στοιχείο ιθ § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 518, 118, 51

36 ID ΟΚ - 110, 559, 15§ 1, στοιχείο κ

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 454, 160, 72
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

11 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 581, 37, 69§ 1, μετά το στοιχείο λ

12 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 590, 15, 82

§ 1, στοιχείο μα 13 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 555, 121, 11

§ 1, στοιχείο μβ 37 ID ΟΚ - 90, 581, 14

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 675, 5, 7

2/ΟΚ + 575, 61, 49

§ 1, στοιχείο μγ § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 536, 74, 76

§ 1, στοιχείο μδ 14 S&D ΟΚ + 489, 135, 63

§ 1, στοιχείο οβ 38 ID ΟΚ - 81, 589, 15

§ 1, στοιχείο οζ 39 ID ΟΚ - 98, 576, 11

§ 1, μετά το στοιχείο 
οζ

15 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 554, 124, 9

§ 1, στοιχείο π 40Δ ID ΟΚ - 82, 561, 41

16 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 575, 85, 27§ 1, στοιχείο πα

41 ID ΟΚ - 85, 591, 7

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 562, 102, 23

§ 1, στοιχείο πβ 17 S&D, 
Verts/ALE

2/ΟΚ - 326, 344, 17

§ 1, μετά το στοιχείο 
πβ

42 PPE ΟΚ + 388, 280, 19

18 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 437, 237, 13§ 1, μετά το στοιχείο 
πδ

19 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 619, 11, 57
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

20 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 585, 84, 18

21 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 589, 72, 26

22 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 364, 312, 11

23 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 398, 198, 91

24 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 535, 119, 33

Μετά την αιτ. 
αναφορά 1

1 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 587, 69, 31

Μετά την αιτ. 
αναφορά 2

2 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 576, 96, 15

Μετά την αιτ. 
αναφορά 24

3 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 597, 35, 55

Μετά την αιτ. 
αναφορά 26

4 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 591, 32, 64

Αιτ. σκ. Α 25 ID ΟΚ - 86, 590, 9

Αιτ. σκ. Β 26 ID ΟΚ - 51, 592, 41

Αιτ. σκ. Θ 27Δ ID ΟΚ - 85, 578, 23

Μετά την αιτ. σκ. Θ 5 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 592, 85, 10

Αιτ. σκ. Ι § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 470, 144, 73

Αιτ. σκ. Κ 28 ID ΟΚ - 90, 585, 10

6 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 428, 248, 11

7 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 593, 59, 35

Μετά την αιτ. σκ. Κ

8 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 594, 41, 52
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

29 ID ΟΚ - 91, 578, 15

30 ID ΟΚ - 86, 591, 7

31 ID ΟΚ - 90, 576, 16

Σύσταση (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 532, 70, 63

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Renew: § 1· στοιχεία ιθ, κ· αιτ. σκ. Ι

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ECR:
§ 1, στοιχείο μγ

1ο μέρος ''μεταξύ άλλων υπενθυμίζοντας  τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, και λαμβάνοντας τα αναγκαία 
μέτρα για την κύρωση τής·''

2ο μέρος ''μεταξύ άλλων υπενθυμίζοντας  τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,''

3ο μέρος ''και λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την κύρωση τής·''

PPE:
τροπολογία 17
1ο μέρος ''να εφαρμόσουν ταχέως την αναθεωρημένη, διευρυμένη μεθοδολογία που πρότεινε 

η Επιτροπή για την επανέναρξη της διαδικασίας προσχώρησης έγκαιρα και βάσει 
της συνόδου κορυφής του Ζάγκρεμπ για τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και να 
υιοθετήσουν διαπραγματευτικά πλαίσια και να συγκαλέσουν διακυβερνητικές 
διασκέψεις με σκοπό την έναρξη'' και ''των διαπραγματευτικών συνομιλιών με την 
Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία·''

2ο μέρος ''χωρίς καθυστέρηση''

38. Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετά

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, 
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B9-0182/2020, B9-0184/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0166/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 6 10 PPE ΟΚ + 448, 208, 30

§ 13 5 ID ΟΚ - 134, 548, 2

1 GUE/NGL ΟΚ - 206, 452, 28§ 14

11 PPE ΟΚ - 233, 362, 90

§ 16 6 ID ΟΚ - 126, 550, 8

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 606, 16, 64

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 375, 247, 64

7 ID ΟΚ - 144, 534, 6§ 17

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 532, 95, 59

§ 19 2 GUE/NGL ΟΚ - 210, 464, 12

Μετά την § 19 3 GUE/NGL ΟΚ - 135, 479, 72

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 551, 74, 61

§ 24 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 421, 258, 7

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 670, 6, 10

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 381, 251, 54

§ 27 8 ID ΟΚ - 130, 549, 5

Μετά την § 31 4 GUE/NGL ΟΚ - 138, 542, 6

ψ.τμ.§ 38 § αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ + 658, 22, 6
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 379, 300, 7

§ 39 9 ID ΟΚ - 146, 511, 27

§ 40 12 PPE ΟΚ + 383, 269, 34

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 587, 32, 46

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0166/2020 PPE ΟΚ ↓

B9-0175/2020 ECR ΟΚ ↓

B9-0177/2020 Verts/ALE ΟΚ ↓

B9-0178/2020 S&D ΟΚ ↓

B9-0180/2020 ID ΟΚ ↓

B9-0182/2020 GUE/NGL ΟΚ ↓

B9-0184/2020 Renew ΟΚ ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: § 17

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
GUE/NGL:
§ 24
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "από την υλοποίηση διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE:
§ 15
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ένα ευρωπαϊκό σύστημα ταξιδιωτικών 

εγγυήσεων"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_EL.docx 53 PE 654.217

§ 26
1ο μέρος ''καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν επειγόντως τις επιχειρήσεις 

και τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών, του πολιτισμού και του 
τουρισμού, ιδίως τις ΜΜΕ, και συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και των οικογενειακών επιχειρήσεων, όσον αφορά τη διαχείριση της 
ρευστότητάς τους, ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να μειωθεί ο 
περιττός διοικητικός φόρτος·''

2ο μέρος ''ζητεί, επιπλέον, να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους εργαζόμενους σε 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα της τουριστικής βιομηχανίας, σε στενό διάλογο με 
τους κοινωνικούς εταίρους και το οποίο θα καλύπτει όλα τα είδη των εργαζομένων·''

§ 38
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "πιστεύει ότι πρέπει να παρασχεθεί 

στήριξη και να υπάρξει συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να βελτιωθεί 
η διαχείριση του τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ 
άλλων με τη θέσπιση συστήματος πιστοποίησης βιώσιμου τουρισμού·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

39. Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας: παράταση ορισμένων 
προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19  *

Πρόταση οδηγίας (COM(2020)0197 – C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

Πρόταση απόρριψης 1=
6=

Verts/ALE
GUE/NGL

ΟΚ - 167, 508, 14

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

Συνυπογραφείσες 
τροπολογίες

2, 3Δ, 
4Δ, 5Δ

PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ + 584, 79, 26

Πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 500, 152, 13
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40. Έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ με σκοπό την αντιμετώπιση 
της έξαρσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013) ***I

Πρόταση κανονισμού (COM(2020)0186 – C9-0128/2020 – 2020/0075(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Σύνολο του κειμένου 1 AGRI ΟΚ + 605, 16, 68

Πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 636, 21, 8

41. Initiative citoyenne européenne: mesures temporaires concernant les délais pour 
les phases de collecte, de vérification et d'examen en raison de la pandémie de 
COVID-19 ***I

Πρόταση κανονισμού (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

7, 8, 
10, 11

PPE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

ΟΚ + 535, 147, 7Ελάχιστο όριο

1, 2, 3, 
4

S&D ΟΚ ↓

Συνυπογραφείσες 
τροπολογίες

6, 9, 
12, 13, 

14

PPE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

ΟΚ + 674, 8, 7

Άρθρο 3, § 2 5 S&D ΟΚ - 194, 488, 7

Πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 653, 10, 2
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42. Αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του George Floyd

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0196/2020/rev1
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

30 ID ΟΚ - 155, 524, 7§ 1

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 539, 92, 57

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 675, 5, 8

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 650, 9, 29

§ 4 61 PPE ΟΚ - 257, 398, 32

20 GUE/NGL ΟΚ - 60, 561, 67

35 Verts/ALE ΟΚ - 285, 395, 8

Μετά την § 4

21 GUE/NGL ΟΚ - 52, 555, 81

31 ID ΟΚ - 147, 533, 8

62 PPE ΟΚ + 371, 298, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

2/ΟΚ ↓

§ 5

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ ↓

22 GUE/NGL ΟΚ + 371, 294, 22Μετά την § 5

53 PPE ΟΚ + 379, 301, 8

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 592, 79, 17

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 598, 80, 10
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 8 36 Verts/ALE ΟΚ - 278, 401, 8

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 637, 41, 10

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 579, 93, 16

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 566, 89, 33

§ 11 32 ID ΟΚ - 97, 537, 54

1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ - 113, 569, 6§ 12

66 PPE ΟΚ + 348, 312, 28

23 GUE/NGL ΟΚ - 118, 550, 17

24 GUE/NGL ΟΚ - 211, 402, 71

Μετά την § 12

25 GUE/NGL ΟΚ - 115, 551, 21

26 GUE/NGL ΟΚ - 181, 473, 32Μετά την § 13

40 Verts/ALE ΟΚ + 415, 216, 55

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

ΟΚ + 364, 306, 18

67 PPE ΟΚ - 220, 396, 71

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

2/ΟΚ ↓

3/ΟΚ ↓

§ 14

§ αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ ↓

63 PPE ΟΚ - 292, 382, 14§ 15

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 564, 107, 17
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

10 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

ΟΚ + 385, 296, 6Μετά την § 15

11 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

ΟΚ + 438, 237, 13

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 624, 19, 43

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 451, 153, 81

37 Verts/ALE ΟΚ + 365, 248, 75§ 17

55 PPE ΟΚ - 331, 344, 13

Μετά την § 18 12 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

ΟΚ + 350, 307, 31

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 592, 50, 46

§ 19 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 586, 87, 15

33 ID ΟΚ - 162, 518, 7

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 528, 130, 30

2/ΟΚ + 652, 17, 19

3/ΟΚ + 543, 127, 17

§ 21

§ αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 610, 62, 16

6 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

ΟΚ - 295, 349, 43

38 Verts/ALE ΟΚ - 291, 365, 32

Μετά την § 21

39 Verts/ALE ΟΚ - 276, 395, 17
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 22 64 PPE ΟΚ - 302, 382, 4

27 GUE/NGL ΟΚ - 55, 604, 29Μετά την § 23

41 Verts/ALE ΟΚ + 434, 205, 49

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

ΟΚ + 343, 268, 77§ 24

65 PPE ΟΚ - 281, 360, 47

13 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

ΟΚ - 283, 397, 8§ 27

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

ΟΚ + 356, 319, 13

7 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

ΟΚ + 328, 310, 50

8 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

ΟΚ - 283, 393, 12

28 GUE/NGL ΟΚ - 150, 512, 25

29 GUE/NGL ΟΚ - 51, 558, 76

Μετά την § 27

54 PPE ΟΚ + 349, 313, 25

Μετά την αιτ. σκ. Β 47 PPE ΟΚ - 329, 348, 11

Αιτ. σκ. Γ 48Δ PPE ΟΚ - 321, 360, 7

49 PPE ΟΚ - 337, 345, 5Μετά την αιτ. σκ. Γ

50 PPE ΟΚ + 331, 306, 51

2 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

ΟΚ - 295, 375, 16Μετά την αιτ. σκ. Δ

14 GUE/NGL ΟΚ - 277, 406, 4
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Αιτ. σκ. Ε § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 602, 75, 11

Αιτ. σκ. ΣΤ 56 PPE ΟΚ - 327, 356, 5

Αιτ. σκ. Ζ 57 PPE ΟΚ - 240, 375, 73

Μετά την αιτ. σκ. Η 15 GUE/NGL ΟΚ - 279, 401, 8

51 PPE ΟΚ + 357, 324, 7Μετά την αιτ. σκ. Θ

52 PPE ΟΚ + 351, 320, 16

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 534, 92, 47

2/ΟΚ + 390, 234, 48

3/ΟΚ + 526, 71, 76

Αιτ. σκ. ΙΑ § αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 401, 228, 44

Αιτ. σκ. ΙΒ 42 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ΟΚ + 376, 286, 11

3 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

ΟΚ + 492, 167, 14Μετά την αιτ. σκ. ΙΖ

16 GUE/NGL ΟΚ - 47, 549, 77

Αιτ. σκ. ΙΘ 4=

43=

GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

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

ΟΚ + 561, 90, 22

58 PPE ΟΚ - 271, 370, 32

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 524, 104, 45

Αιτ. σκ. Κ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 471, 156, 46
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την αιτ. σκ. Κ 9 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

ΟΚ - 275, 390, 8

59 PPE ΟΚ + 626, 34, 11

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

Αιτ. σκ. ΚΑ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

Αιτ. σκ. ΚΒ 60 PPE ΟΚ - 282, 360, 31

Μετά την αιτ. σκ. ΚΒ 17 GUE/NGL ΟΚ - 126, 536, 9

Μετά την αιτ. σκ. ΚΓ 34 Verts/ALE ΟΚ - 278, 389, 5

5 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

ΟΚ - 271, 396, 6

18 GUE/NGL ΟΚ - 147, 503, 23

Μετά την αιτ. σκ. ΚΖ

19 GUE/NGL ΟΚ - 44, 564, 65

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 493, 104, 67

Πρόταση ψηφίσματος B9-0194/2020 (ECR)

Αιτ. σκ. ΣΤ § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ ↓

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ ↓

Πρόταση ψηφίσματος B9-0195/2020 (ID)

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: §§ 1, 2, 3
ID: §§ 10, 15· αιτ. σκ. ΣΤ (B9-0194/2020)
GUE/NGL: αιτ. σκ. Ε
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PPE:
αιτ. σκ. ΙΑ
1ο μέρος ''λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ οι διαμαρτυρίες 

ενίσχυσαν ένα κίνημα ενάντια στον ρατσισμό κατά των μαύρων και έγχρωμων 
πολιτών, και παράλληλα οδήγησαν στη μνημόνευση'' και ''της Ευρώπης''

2ο μέρος ''του αποικιοκρατικού παρελθόντος'' και ''και του''
3ο μέρος ''ρόλου της στο διατλαντικό δουλεμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι αδικίες 

και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας θα πρέπει να αναγνωριστούν σε επίπεδο 
ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο''

4ο μέρος ''και σε εθνικό επίπεδο και να αντιμετωπίζονται σε θεσμικό επίπεδο και στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης·''

§ 16
1ο μέρος ''ζητεί επειγόντως να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις κάθε μορφής στην ΕΕ"
2ο μέρος ''και ζητεί, κατά συνέπεια, από το Συμβούλιο να προχωρήσει αμέσως στην 

απεμπλοκή και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την οριζόντια 
οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων, η οποία είναι στάσιμη από το 2008, 
όταν και υπέβαλε την πρόταση η Επιτροπή·''

ID:
§ 9
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

σε όλους τους τομείς πολιτικής της Ένωσης·''
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 14
1ο μέρος ''καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να διοργανώσουν στο εγγύς μέλλον Ευρωπαϊκή 

Διάσκεψη Κορυφής κατά του Ρατσισμού με θέμα την καταπολέμηση των δομικών 
διακρίσεων στην Ευρώπη·''

2ο μέρος ''προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων και ένα πλαίσιο της ΕΕ για 
εθνικά σχέδια δράσης κατά του ρατσισμού με ειδική συνιστώσα για την 
καταπολέμηση των φαινομένων αυτών στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, 
υιοθετώντας παράλληλα μια διατομεακή προσέγγιση·''

3ο μέρος ''προτρέπει το Συμβούλιο να δημιουργήσει μια ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για 
ζητήματα ισότητας·''

4ο μέρος ''καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δημιουργήσουν μια διοργανική ομάδα 
εργασίας για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων σε επίπεδο ΕΕ·''

§ 19
1ο μέρος ''καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη συλλογή περαιτέρω 

δεδομένων ανά φυλή και εθνοτική καταγωγή (όπως ορίζεται από την οδηγία της ΕΕ 
για τη φυλετική ισότητα), η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται με εθελοντικό και 
ανώνυμο τρόπο·''

2ο μέρος ''θεωρεί ότι η τυχόν συλλογή δεδομένων για τις εθνοτικές διακρίσεις και τα 
εγκλήματα μίσους θα πρέπει να έχει ως μοναδικό σκοπό τον προσδιορισμό των 
βαθύτερων αιτίων του ρατσισμού και των ρητορικών και πράξεων που εισάγουν 
διακρίσεις, και την καταπολέμηση των φαινομένων αυτών, σύμφωνα με τα συναφή 
εθνικά νομικά πλαίσια και τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·''
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§ 21
1ο μέρος ''καταδικάζει τη διαμόρφωση προφίλ βάσει φυλετικών και εθνοτικών 

χαρακτηριστικών όπως εφαρμόζεται από τις αστυνομικές αρχές και τις αρχές 
επιβολής του νόμου, και θεωρεί ότι οι αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις 
επιβολής του νόμου πρέπει να έχουν υποδειγματική στάση όσον αφορά την 
καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν πολιτικές και μέτρα για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και τον 
τερματισμό της διαμόρφωσης προφίλ βάσει φυλετικών ή εθνοτικών 
χαρακτηριστικών σε κάθε μορφή επιβολής του ποινικού δικαίου,'' εκτός από τις 
λέξεις: "και θεωρεί ότι οι αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις επιβολής του νόμου 
πρέπει να έχουν υποδειγματική στάση όσον αφορά την καταπολέμηση του 
ρατσισμού και των διακρίσεων·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
3ο μέρος ''αντιτρομοκρατικών μέτρων και ελέγχων της μετανάστευσης·''
4ο μέρος ''τονίζει, ειδικότερα, ότι οι νέες τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούνται από τις αρχές 

επιβολής του νόμου πρέπει να σχεδιάζονται και να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο 
ώστε να μη δημιουργούν κινδύνους διακρίσεων για τις φυλετικές και εθνοτικές 
μειονότητες· προτείνει μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η κατάρτιση των μελών των 
αστυνομικών δυνάμεων και των δυνάμεων επιβολής του νόμου όσον αφορά 
στρατηγικές για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων, καθώς και 
για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διαμόρφωσης προφίλ 
βάσει φυλετικών χαρακτηριστικών· καλεί τα κράτη μέλη να μην αφήνουν 
ατιμώρητα τα περιστατικά βίας και κακοποίησης από την αστυνομία, και να τα 
ερευνούν, να τα διώκουν και να τα τιμωρούν δεόντως·''

GUE/NGL:
Αιτ. σκ. Κ
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "που προσπαθούν να διχάσουν τις 

κοινωνίες μας''
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Αιτ. σκ. ΚΑ
1ο μέρος ''λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο των αστυνομικών δυνάμεων και των δυνάμεων 

επιβολής του νόμου έχει ως στόχο την προστασία της ασφάλειας των πολιτών στην 
ΕΕ και την προστασία τους από το έγκλημα, την τρομοκρατία και τις παράνομες 
δραστηριότητες ή ενέργειες, καθώς και την εφαρμογή του νόμου,''

2ο μέρος ''ενίοτε υπό δύσκολες συνθήκες·''
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§ 6
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σημειώνει ότι οι αξίες αυτές αποτελούν 

κοινό θεμέλιο τόσο της ΕΕ και των ΗΠΑ, όσο και της διατλαντικής μας 
συνεργασίας·''

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ID, GUE/NGL:
§ 5
1ο μέρος ''στηρίζει τις πρόσφατες μαζικές διαμαρτυρίες'' και ''που σημειώθηκαν σε διάφορες 

ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και πόλεις''
2ο μέρος ''κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων'' και ''μετά τον θάνατο του George Floyd· 

τονίζει την έκκληση των διαδηλωτών για αντίθεση στην καταπίεση και τον δομικό 
ρατσισμό στην Ευρώπη· εκφράζει την αλληλεγγύη, τον σεβασμό και την 
υποστήριξή του προς τις ειρηνικές διαμαρτυρίες, και πιστεύει ότι οι κοινωνίες μας 
πρέπει να θέσουν τέλος στον δομικό ρατσισμό και τις δομικές ανισότητες· 
υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα κάθε ατόμου σε ειρηνική διαμαρτυρία κατοχυρώνεται 
σε διεθνείς συνθήκες·''

3ο μέρος ''καταδικάζει τα μεμονωμένα βίαια επεισόδια που έλαβαν χώρα·''

Διάφορα
Η ομάδα PPE αποσύρει την πρόταση ψηφίσματος B9-0197/2020.
Η Bettina Vollath (ομάδα S&D) συνυπογράφει την πρόταση ψηφίσματος B9-0196/2020/rev1.
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43. Νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και η ανάγκη να 
υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ 

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, 
B9-0181/2020, B9-0193/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0169/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 583, 30, 57

Μετά την § 1 8 GUE/NGL ΟΚ - 53, 575, 42

Μετά την § 2 9 GUE/NGL ΟΚ - 41, 598, 31

Μετά την § 3 10 GUE/NGL ΟΚ - 24, 634, 12

Μετά την § 4 11 GUE/NGL ΟΚ - 25, 634, 11

§ 5 12 ID ΟΚ - 85, 579, 4

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 650, 12, 8

2/ΟΚ + 570, 69, 31

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 604, 35, 31

Μετά την § 7 6 GUE/NGL ΟΚ - 87, 566, 17

§ 9 13Δ ID ΟΚ - 90, 562, 16

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 554, 86, 30

§ 13 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 592, 54, 24

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 532, 86, 51

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 614, 13, 43

§ 22 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 553, 94, 22
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1 GUE/NGL ΟΚ - 53, 605, 12

2 GUE/NGL ΟΚ - 18, 638, 14

3 GUE/NGL ΟΚ - 19, 633, 18

4 GUE/NGL ΟΚ - 20, 610, 40

5 GUE/NGL ΟΚ - 20, 633, 17

Μετά την αιτ. σκ. Α

7 GUE/NGL ΟΚ - 46, 592, 31

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 565, 34, 62

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0169/2020 Renew ΟΚ ↓

B9-0171/2020 S&D ΟΚ ↓

B9-0173/2020 Verts/ALE ΟΚ ↓

B9-0174/2020 ID ΟΚ ↓

B9-0176/2020 PPE ΟΚ ↓

B9-0181/2020 ECR ΟΚ ↓

B9-0193/2020 GUE/NGL ΟΚ ↓
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: §§ 1, 12, 13, 15
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ID:
§ 6
1ο μέρος ''τονίζει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός της Κίνας·''
2ο μέρος ''πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την οικονομική της επιρροή για να 

θέσει υπό αμφισβήτηση την καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Κίνα 
με οικονομικά μέσα· υπογραμμίζει ότι η σημερινή κατάσταση ενισχύει την 
πεποίθηση του Κοινοβουλίου ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών πρέπει να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο των 
διαπραγματεύσεων για μια επενδυτική συμφωνία ΕΕ-Κίνας· καλεί την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, μαζί με τις εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεις για μια διμερή επενδυτική συμφωνία, για να ασκήσει πίεση στις 
κινεζικές αρχές, προκειμένου να διατηρήσουν τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του 
Χονγκ Κονγκ, καθώς και τα βασικά δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών του και 
των ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και να βελτιώσουν την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ηπειρωτική χώρα και στο Χονγκ 
Κονγκ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συμπεριληφθεί στη συμφωνία ένα 
δεσμευτικό και εκτελεστό κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την ΕΕ, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΣΕΕ, να συμπεριλαμβάνει ρήτρα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα σε κάθε μελλοντική εμπορική συμφωνία με τη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κίνας·''

3ο μέρος ''αναθέτει στην Επιτροπή να ενημερώσει την κινεζική πλευρά ότι το Κοινοβούλιο θα 
λάβει υπόψη την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, μεταξύ 
άλλων στο Χονγκ Κονγκ, όταν του ζητηθεί να εγκρίνει συνολική συμφωνία για τις 
επενδύσεις ή τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες με τη ΛΔΚ·''

§ 22
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να 

εκφράζει μια ισχυρή, σαφή και ενιαία στάση στην προσέγγισή της σχετικά με αυτή 
τη χώρα·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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44. Κατάσταση στον χώρο Σένγκεν μετά την πανδημία COVID-19 

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0165/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0165/2020
(επιτροπή LIBE)

Ψηφοφορία εν συνόλω 1-3, 5-
6, 10-

11

ID ΟΚ - 135, 528, 10

Μετά την § 3 7 ID ΟΚ - 97, 562, 14

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 508, 164, 3

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 357, 304, 14

8 ID ΟΚ - 102, 570, 1Μετά την § 10

9 ID ΟΚ - 94, 557, 22

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 573, 88, 14

§ 13 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 586, 84, 5

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 662, 9, 4

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 533, 89, 53

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 557, 90, 28

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 526, 92, 57

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 549, 85, 41

Αιτ. σκ. Β § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 536, 97, 42
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Αιτ. σκ. Ε § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 521, 70, 84

Μετά την αιτ. σκ. ΣΤ 4 ID ΟΚ - 90, 537, 48

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 520, 86, 59

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: § 7
ID: αιτ. σκ. Β· §§ 16, 17
ECR: αιτ. σκ. Ε

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ID:
§ 13
1ο μέρος ''υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, η αξιολόγηση της 

αναγκαιότητας του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων και της παράτασής του όταν 
εισάγεται ως άμεση δράση θα πρέπει να παρακολουθείται σε επίπεδο Ένωσης· 
καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να ασκεί τον κατάλληλο έλεγχο επί της 
εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν, και ιδίως να αξιολογεί τα μέτρα που έχουν 
ήδη λάβει τα κράτη μέλη, την έγκαιρη υποβολή και την ποιότητα των 
κοινοποιήσεων των κρατών μελών, να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και, κατά 
περίπτωση, να υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις νομικές υποχρεώσεις τους και να 
εκδίδει γνώμες·"

2ο μέρος ''ενθαρρύνει την Επιτροπή να κάνει χρήση των προνομίων της για να ζητεί 
πρόσθετες πληροφορίες από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την 
υποβολή εκθέσεων προς το Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί 
τα προνόμιά της δυνάμει των Συνθηκών·''

§ 15
1ο μέρος ''υπενθυμίζει ότι έχουν θεσπιστεί προσωρινοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί που ισχύουν 

για όλα τα μη αναγκαία ταξίδια από τρίτες χώρες στον χώρο Σένγκεν·''
2ο μέρος ''υπογραμμίζει ότι όλες οι αποφάσεις σχετικά με την άρνηση εισόδου στα εξωτερικά 

σύνορα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του κώδικα συνόρων του 
Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4·''

ECR:
Αιτ. σκ. Β
1ο μέρος ''λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα θίγουν τα δικαιώματα 

και τις ελευθερίες των ατόμων όπως κατοχυρώνονται στο δίκαιο της Ένωσης·''
2ο μέρος ''λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί στα εξωτερικά σύνορα δεν 

θίγουν το δικαίωμα αίτησης ασύλου·''
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§ 7
1ο μέρος ''αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν δεν έχει ποτέ στο παρελθόν ζήσει την εκδήλωση 

μιας τόσο σοβαρής πανδημίας στο έδαφός του· υπενθυμίζει ότι οι διατάξεις του 
κώδικα συνόρων του Σένγκεν ορίζουν ρητά ότι η απειλή για τη δημόσια υγεία 
μπορεί να συνιστά λόγο άρνησης εισόδου στα εξωτερικά σύνορα,''

2ο μέρος ''και υπενθυμίζει περαιτέρω ότι ο κώδικας δεν αναφέρει – ούτε η Σύμβαση για την 
εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν – τη δημόσια υγεία ως λόγο για την επαναφορά 
των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, ενώ προβλέπει την επαναφορά των ελέγχων 
στα εσωτερικά σύνορα μόνο για την αντιμετώπιση σοβαρών απειλών για τη 
δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια·''

45. Ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο 
πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0172/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0172/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 1 3=
6=
10=

GUE/NGL
Verts/ALE

S&D

ΟΚ - 286, 338, 51

Μετά την § 1 14 ID ΟΚ - 134, 529, 9

§ 2 12 S&D ΟΚ + 563, 82, 30

Μετά την § 2 15 ID ΟΚ - 134, 533, 5

Μετά την § 3 16 ID ΟΚ - 97, 572, 5

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 620, 49, 6

§ 5 4=
7=

GUE/NGL
Verts/ALE

ΟΚ - 319, 337, 19

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 656, 12, 7

§ 15 13 S&D ΟΚ - 257, 383, 34

8 Verts/ALE ΟΚ + 420, 241, 14

ψ.τμ.

§ 19

§ αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ ↓

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 501, 107, 66

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 623, 37, 15

§ 23 1 PPE

2/ΟΚ - 273, 350, 52

Αιτ. σκ. ΣΤ 11 S&D ΟΚ + 569, 80, 26

Αιτ. σκ. Η 2=
5=
9=

GUE/NGL
Verts/ALE

S&D

ΟΚ + 339, 317, 18

Αιτ. σκ. ΙΕ § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 668, 2, 5

Αιτ. σκ. ΙΣΤ § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 474, 190, 11

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 593, 34, 38

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: αιτ. σκ. ΙΣΤ· § 20
ID: αιτ. σκ. ΙΕ· §§ 4, 14

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PPE:
§ 19
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με σκοπό να δρομολογήσει σχετική 

πρόταση"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

S&D:
τροπολογία 1
1ο μέρος ''καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την αρνητική εικόνα 

των εποχιακών και διασυνοριακών εργαζομένων, όπου υφίσταται μια τέτοια εικόνα· 
σημειώνει ότι τα κράτη μέλη διαμονής έχουν την ευθύνη να παρέχουν στους 
εποχιακούς και διασυνοριακούς εργαζομένους επαρκή πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά με την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση· τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρέχεται υποστήριξη στους διασυνοριακούς και εποχιακούς εργαζομένους σε 
περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων, και βοήθεια για επαναπατρισμό·''

2ο μέρος ''υπογραμμίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τα 
γραφεία πρόσληψης προσωπικού, τους υπεργολάβους και άλλους ενδιάμεσους 
φορείς·''
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Διάφορα
Ο Claudiu Manda (ομάδα S&D) συνυπογράφει τις τροπολογίες 10, 11 και 12.

Οι Siegfried Mureşan, Daniel Buda, Vasile Blaga και Eugen Tomac (ομάδα PPE) και Jordi Cañas 
(Renew) συνυπογράφουν την πρόταση ψηφίσματος B9-0172/2020.


