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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. Ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Andor Deli (A9-0119/2020)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

2. Προτεινόμενος διορισμός της Helga Berger ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Έκθεση: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

Υποψηφιότητα ΜΨ + 360, 221, 114

3. Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)

Έκθεση: Irene Tinagli (A9-0132/2020) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

Διορισμός ΜΨ + 343, 296, 56

4. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους του 
ειδικού κονδυλίου για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ***I

Έκθεση: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική ψηφοφορία OK + 650, 19, 26
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5. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 όσον αφορά τις ημερομηνίες 
εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 *

Έκθεση: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική ψηφοφορία OK + 494, 165, 35

6. Διεθνής και εγχώρια απαγωγή παιδιών με ιθαγένεια της ΕΕ από γονείς στην 
Ιαπωνία

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0205/2020

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0205/2020
(επιτροπή PETI)

Μοναδική ψηφοφορία OK + 686, 1, 8

7. Τα δικαιώματα των ατόμων με διανοητική αναπηρία και των οικογενειών τους 
κατά την κρίση COVID-19

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0204/2020

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0204/2020
(επιτροπή PETI)

Μοναδική ψηφοφορία OK + 682, 3, 10
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8. Ειδικοί κανόνες για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και 
απαιτήσεις επιβολής ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Kateřina Konečná (A9-0114/2020) (Πλειοψηφία των βουλευτών 
που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της θέσης του Συμβουλίου

Πρόταση απόρριψης 1=
23=

ECR
βουλευτές

OK - 218, 469, 7

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

Άρθρο 1 § 2 5 ECR OK - 159, 517, 13

Άρθρο 1 § 3 εδάφιο 1 28=
6&7=

βουλευτές
ECR

OK - 171, 515, 3

Άρθρο 1 § 3 εδάφιο 2 29=
8Δ,10 
& 11=

βουλευτές
ECR

OK - 169, 515, 5

Άρθρο 1 § 3 εδάφιο 3 9Δ=
30Δ=

ECR
βουλευτές

OK - 169, 515, 5

Άρθρο 1 § 3 εδάφιο 4 31 βουλευτές OK - 168, 512, 9

Άρθρο 1 § 4 εδάφιο 
1α)

12=
32/Ανα

θ.=

ECR
βουλευτές

OK - 167, 518, 4

Άρθρο 1 § 4 εδάφιο 
1β)

13=
33=

ECR
βουλευτές

OK - 167, 518, 4

Άρθρο 1 § 4 εδάφιο 
1γ)

14=
34=

ECR
βουλευτές

OK - 167, 518, 4

35 βουλευτές OK - 168, 514, 7Άρθρο 1 § 4 εδάφιο 2

15 ECR OK - 168, 514, 7

36Δ βουλευτές OK - 159, 516, 14Άρθρο 1 § 4 εδάφιο 3

16 ECR OK - 153, 526, 10

37 βουλευτές OK - 164, 515, 10Άρθρο 1 § 8

17 ECR OK - 155, 526, 8
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο 1 § 10 18=
38=

ECR
βουλευτές

OK - 167, 513, 9

Άρθρο 7 μετά την § 1 19=
39=

ECR
βουλευτές

OK - 165, 513, 11

Άρθρο 9 § 1 
εισαγωγικό μέρος

20 ECR OK - 160, 520, 9

Άρθρο 9 § 1 εδάφιο 1 21 ECR OK - 160, 520, 9

22 ECR OK - 161, 519, 9Άρθρο 10 § 1

40 βουλευτές OK - 163, 518, 8

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 11

24 βουλευτές OK - 165, 514, 10

Αιτιολογική σκέψη 12 2=
25=

ECR
βουλευτές

OK - 164, 516, 9

Αιτιολογική σκέψη 13 26 βουλευτές OK - 163, 515, 11

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 14

3 ECR OK - 161, 516, 12

Αιτιολογική σκέψη 15 4=
27=

ECR
βουλευτές

OK - 162, 515, 12

Διάφορα
Οι Alfred Sant και Leszek Miller συνυπογράφουν, σε ατομική βάση, τις τροπολογίες 23 έως 40.

9. Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα 
και περιόδους ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Henna Virkkunen (A9-0115/2020) (Πλειοψηφία των βουλευτών που 
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απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της θέσης του Συμβουλίου

Πρόταση απόρριψης 1=
2=

ECR
βουλευτές

OK - 162, 524, 9

Τροπολογίες στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Άρθρο 2 § 1 στοιχείο 
α α

10Δ ECR OK - τροπολογίες 157, 
522, 10

Άρθρο 3 στοιχείο η α 11Δ ECR OK - 151, 527, 11

Άρθρο 8 § 6 4Δ βουλευτές OK - 152, 470, 67

Άρθρο 8 § 6 β εδάφιο 
1

12 ECR OK - 146, 532, 11

Άρθρο 8 § 6 β εδάφιο 
2

13 ECR OK - 152, 526, 11

Άρθρο 8 § 8 εδάφιο 1 5 βουλευτές OK - 173, 508, 8

Άρθρο 8 § 8 εδάφιο 2 6 βουλευτές OK - 168, 513, 8

Άρθρο 8 § 8 α εδάφιο 
1

7 βουλευτές OK - 167, 508, 14

Άρθρο 8 α § 4 8 βουλευτές OK - 166, 511, 12

Τροπολογίες στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014

Άρθρο 3 § 4 14 ECR OK - 157, 524, 8

Άρθρο 3 § 4 α 15 ECR OK - 156, 523, 10

Άρθρο 9 § 2 16 ECR OK - 155, 525, 9

Άρθρο 11 § 1 εδάφιο 3 17Δ ECR OK - 144, 533, 12

Άρθρο 34 § 7 εδάφιο 2 18 ECR OK - 156, 522, 11

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

19 ECR OK - 159, 521, 9Άρθρο 3 § 1

9ΑΤ1 βουλευτές OK - 162, 519, 8
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο 3 μετά την § 1 9ΑΤ2=
20=

βουλευτές
ECR

OK - 163, 518, 8

Αιτιολογική σκέψη 15 3 βουλευτές OK - 172, 509, 8

Διάφορα
Ο Alfred Sant συνυπογράφει, σε ατομική βάση, τις τροπολογίες 2 έως 9.

10. Προσαρμογή στις εξελίξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών ***IΙ

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Ismail Ertug (A9-0116/2020) (Πλειοψηφία των βουλευτών που 
απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της θέσης του Συμβουλίου

Πρόταση απόρριψης 2=
13=

βουλευτές
ECR

OK - 174, 513, 8

Τροπολογίες στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009

Άρθρο 5 § 1β) 7Δ=
17Δ=

βουλευτές
ECR

OK - 177, 503, 9

Άρθρο 5 § 1ζ) 8=
18=

βουλευτές
ECR

OK - 171, 509, 9

Τροπολογίες στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009

Άρθρο 8 § 2 α 9Δ=
19Δ=

βουλευτές
ECR

OK - 187, 492, 10

Άρθρο 8 § 2 β 1 ECR OK - 172, 508, 9

Άρθρο 8 § 3 10=
20=

βουλευτές
ECR

OK - 181, 498, 10

Άρθρο 10 § 7 11Δ=
21Δ=

βουλευτές
ECR

OK - 173, 504, 12

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

22 ECR OK - 166, 514, 9Άρθρο 4 § 1

12ΑΤ1 βουλευτές OK - 167, 514, 8
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο 4 μετά την § 1 12ΑΤ2
=

23=

βουλευτές
ECR

OK - 168, 513, 8

Άρθρο 4 § 2 24 ECR OK - 165, 515, 9

Αιτιολογική σκέψη 8 § 
1

3=
14=

βουλευτές
ECR

OK - 177, 506, 6

Αιτιολογική σκέψη 8 § 
2

4Δ βουλευτές OK - 171, 511, 7

5Δ βουλευτές OK - 176, 501, 12Αιτιολογική σκέψη 21

15 ECR OK - 169, 511, 9

Αιτιολογική σκέψη 22 6Δ=
16Δ=

βουλευτές
ECR

OK - 174, 502, 12

Διάφορα
Ο Alfred Sant συνυπογράφει, σε ατομική βάση, τις τροπολογίες 2 έως 12.

11. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις προθεσμίες 
των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της 
νόσου COVID-19 ***I

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

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 15 επιτροπή OK + 684, 7, 3
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12. Τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ)2019/1995 όσον αφορά τις 
ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης 
της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 *

Έκθεση: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

Πρόταση απόρριψης 
της πρότασης της 

Επιτροπής

10=
11=

Verts/ALE
GUE/NGL

OK - 159, 501, 34

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 

ψηφοφορία εν συνόλω

1-9 επιτροπή OK + 550, 132, 11

Πρόταση της Επιτροπής OK + 485, 162, 43

13. Οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια 
έκθεση 2019

Έκθεση: David Cormand (A9-0081/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 1 4 ID OK - 106, 560, 27

Μετά την § 2 15 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew

OK + 559, 76, 60

Μετά την § 6 5 ID OK - 153, 535, 5

§ 11 6 ID OK - 147, 543, 3

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 625, 65, 5

§ 32 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 392, 299, 3
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 35 § αρχικό 
κείμενο

OK + 375, 288, 32

§ 37 1 GUE/NGL OK + 379, 262, 54

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 594, 65, 36

§ 38 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 411, 247, 36

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 660, 22, 12

§ 41 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 415, 267, 12

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 653, 34, 8

2/ΟΚ + 391, 298, 6

Μετά την § 48 3 PPE

3/ΟΚ + 552, 106, 37
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 55 § αρχικό 
κείμενο

OK + 434, 197, 64

§ 57 7 ID OK - 85, 605, 3

§ 63 8 ID OK - 106, 542, 45

Μετά την § 65 9 ID OK - 134, 553, 6

§ 72 § αρχικό 
κείμενο

OK + 444, 226, 25

§ 73 10 ID OK - 123, 567, 3

Μετά την § 76 11 ID OK - 112, 538, 43

§ 80 12 ID OK - 112, 574, 7

§ 82 13 ID OK - 113, 528, 52

Μετά την § 83 16 Verts/ALE, 
S&D

OK + 468, 170, 57

§ 84 14 ID OK - 146, 507, 40

§ 89 2 GUE/NGL OK + 391, 248, 54

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 527, 73, 91

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: §§ 35, 55, 72

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Verts/ALE:
§ 38
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στον τομέα των αερομεταφορών" και 

''των αερομεταφορών'’
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 3
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ότι ανεξαρτήτως " και ''στην 

ανάπτυξη και''
2ο μέρος "ότι ανεξαρτήτως''
3ο μέρος ''στην ανάπτυξη και''

PPE:
§ 32
1ο μέρος ''επικροτεί την αναθεωρημένη μεθοδολογία της ΕΤΕπ για την αξιολόγηση του 

αποτυπώματος άνθρακα και ζητεί την πλήρη εφαρμογή της, με ιδιαίτερη προσοχή 
στις εκπομπές που συνδέονται με την οριακή ζήτηση και στις έμμεσες εκπομπές 
(«τύπου 3»)· ζητεί τα έργα να αποτελούν αντικείμενο πλήρους αξιολόγησης και όχι 
απλής οικονομικής ανάλυσης του κύκλου ζωής των εκπομπών τους·''

2ο μέρος ''ζητεί αυστηρή υποβολή στοιχείων για το κλίμα, ιδίως κατά την οικονομική και 
χρηματοοικονομική εκτίμηση έργων για την παρακολούθηση του κλίματος όσον 
αφορά τους διατεθέντες πόρους και τις πραγματικές δαπάνες·  ζητεί, εν προκειμένω, 
να επικαιροποιηθεί η εκτίμηση των υπολογισμών των ποσοστών χρησιμοποίησης·''

§ 41
1ο μέρος ''επικροτεί τις κατευθυντήριες γραμμές για τον υδροηλεκτρισμό που εγκρίθηκαν το 

2018 και ζητεί να επεκταθούν σε όλα τα έργα υποδομών οι απαιτήσεις περί 
διαφάνειας,''

2ο μέρος ''συμπεριλαμβανομένων των έργων που χρηματοδοτούνται από ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς·''

14. Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2018

Έκθεση: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 1 7 ID OK - 92, 554, 47

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 589, 93, 12

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 548, 129, 17
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 11 1 GUE/NGL OK - 305, 334, 56

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

OK + 539, 128, 27

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

OK + 543, 138, 13

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

OK + 548, 94, 53

§ 19 § αρχικό 
κείμενο

OK + 548, 89, 58

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 535, 146, 14

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 585, 87, 23

2 GUE/NGL OK - 171, 495, 28§ 23

8 PPE OK + 369, 296, 30

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 554, 56, 85

2/ΟΚ + 382, 305, 8

§ 24 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 559, 79, 57
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 26 10 Verts/ALE OK - 162, 489, 43

§ 28 11 Verts/ALE OK - 288, 399, 8

§ 33 9 PPE OK + 359, 253, 83

§ 35 12 Verts/ALE OK - 337, 346, 12

§ 36 § αρχικό 
κείμενο

OK + 430, 173, 92

§ 42 13 Verts/ALE OK - 289, 368, 38

§ 43 3 GUE/NGL OK - 304, 357, 34

§ 65 4 GUE/NGL OK + 315, 309, 71

Μετά την § 71 14 Verts/ALE OK + 471, 166, 58

15 Verts/ALE OK - 306, 325, 64§ 81

5 GUE/NGL OK - 176, 456, 63

Αιτιολογική σκέψη Ε 6 ID OK - 127, 552, 14

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 531, 80, 80

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: §§ 9, 12, 15, 16, 19, 20
Verts/ALE: § 36

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 24
1ο μέρος ''θεωρεί ότι η νέα πολιτική της ΕΤΕπ για τη δανειοδότηση στον τομέα της 

ενέργειας'' και ''συνιστά σημαντική βελτίωση,''
2ο μέρος ''ιδίως όσον αφορά την απόφαση να σταματήσει η δανειοδότηση για έργα 

παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα έως το τέλος του 2021,''
3ο μέρος ''η οποία λειτουργεί ως παράδειγμα και για τις άλλες τράπεζες· τονίζει την ανάγκη 

να διασφαλιστεί ότι η χρήση ενεργειακών πηγών όπως το φυσικό αέριο και η 
επακόλουθη χρηματοδότησή τους θα συνάδουν με τον στόχο της επίτευξης 
κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050· σημειώνει ότι, στις αρχές του 
2022, θα επανεξεταστεί η πολιτική δανειοδότησης στον τομέα της ενέργειας και 
ζητεί με αυτήν την επανεξέταση η πολιτική να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή 
ταξινομία της βιώσιμης χρηματοδότησης·''

ECR:
§ 9
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ούτως ώστε αυτή να μετατραπεί σε 

«ευρωπαϊκή κλιματική τράπεζα»·"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 20
1ο μέρος ''τονίζει ότι η φιλοδοξία της ΕΤΕπ να αποτελέσει βασικό χρηματοδοτικό πυλώνα της 

πράσινης συμφωνίας σημαίνει ότι αυτή πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της να 
καταστεί μια «κλιματική τράπεζα»·''

2ο μέρος ''καλεί την ΕΤΕπ να καταρτίσει ένα χάρτη πορείας με συγκεκριμένους, μετρήσιμους, 
εφικτούς, ρεαλιστικούς και χρονικά καθορισμένους στόχους όσον αφορά την 
εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού· ζητεί οι εν λόγω στόχοι να λαμβάνουν 
υπόψη τον δυνητικό κίνδυνο αύξησης των διαφορών μεταξύ των περιφερειών της 
ΕΕ και των κρατών μελών· υπογραμμίζει τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ για τη 
στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ να ευθυγραμμίζουν την οικονομική και κοινωνική 
συνοχή με τους στόχους για το κλίμα·''

15. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 
καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2018

Έκθεση: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

OK + 397, 190, 98

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 586, 27, 75

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 548, 116, 24
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 23 § αρχικό 
κείμενο

OK + 588, 90, 9

§ 52 § αρχικό 
κείμενο

OK + 562, 45, 81

§ 53 § αρχικό 
κείμενο

OK + 555, 114, 19

§ 57 § αρχικό 
κείμενο

OK + 654, 25, 9

§ 58 § αρχικό 
κείμενο

OK + 603, 42, 43

§ 61 § αρχικό 
κείμενο

OK + 524, 118, 46

§ 62 § αρχικό 
κείμενο

OK + 518, 121, 49

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 553, 50, 85

§ 63 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 516, 124, 47

§ 64 § αρχικό 
κείμενο

OK + 530, 132, 26

§ 65 § αρχικό 
κείμενο

OK + 552, 46, 90

§ 66 § αρχικό 
κείμενο

OK + 544, 74, 70

§ 69 1 GUE/NGL OK + 536, 109, 43

§ 111 § αρχικό 
κείμενο

OK + 568, 67, 53

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 421, 167, 93

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
S&D: § 14
ECR: §§ 53, 61, 62, 64
ID: §§ 18, 23, 52, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 111
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
§ 18
1ο μέρος ''τονίζει ότι, επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει επαρκείς 

δράσεις για την αντιμετώπιση αυτού του είδους απάτης· προτρέπει την Επιτροπή να 
υλοποιεί αποτελεσματικούς ελέγχους σε συνδυασμό με δεσμευτικά μέτρα·''

2ο μέρος ''επισημαίνει ότι η EPPO θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 
διεξαγωγή διασυνοριακών ερευνών, στον εντοπισμό και την αναφορά περιπτώσεων 
απάτης και στην παραπομπή των απατεώνων στη δικαιοσύνη·''

§ 63
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τον διορισμό της κ. Laura Codruta Kovesi ως πρώτης Ευρωπαίας Γενικής 
Εισαγγελέως,"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

16. Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και 
προσφυγική κρίση

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0211/2020
(PPE, S&D, Renew)

Μετά την § 4 1 GUE/NGL OK - 74, 602, 22

Μετά την § 10 2 GUE/NGL OK - 63, 567, 68

Μετά την § 12 3 GUE/NGL OK - 86, 583, 29

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 487, 119, 79

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0211/2020 PPE OK ↓

B9-0212/2020 GUE/NGL OK ↓

B9-0213/2020 S&D OK ↓

B9-0214/2020 ECR OK ↓

B9-0215/2020 Renew OK ↓
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17. Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *

Έκθεση: José Gusmão (A9-0124/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής -

ψηφοφορία εν συνόλω

1-2
8-10
12-14

16
18-19
21-27
29-32
34-35

επιτροπή OK + 581, 63, 50

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 573, 108, 13

3 επιτροπή

2/ΟΚ + 555, 89, 50

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 611, 70, 13

4 επιτροπή

2/ΟΚ + 351, 276, 67

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 580, 90, 21

2/ΟΚ + 517, 159, 17

5 επιτροπή

3/ΟΚ + 374, 283, 36

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 576, 104, 14

2/ΟΚ + 551, 88, 55

3/ΟΚ + 363, 273, 58

6 επιτροπή

4/ΟΚ + 419, 184, 91

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 637, 28, 29

11 επιτροπή

2/ΟΚ + 359, 299, 36

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 
χωριστή ψηφοφορία

15 επιτροπή ψ.τμ.
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1/ΟΚ + 613, 59, 22

2/ΟΚ + 518, 160, 15

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 601, 61, 32

17 επιτροπή

2/ΟΚ + 658, 11, 25

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 552, 91, 50

2/ΟΚ + 368, 276, 49

20 επιτροπή

3/ΟΚ + 590, 52, 51

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 549, 61, 84

33 επιτροπή

2/ΟΚ + 450, 204, 39

36 επιτροπή OK + 604, 49, 41

38 S&D OK + 533, 144, 17Παράρτημα Ι 
κατευθυντήρια 

γραμμή 7 μετά την § 6 28 επιτροπή OK ↓

37 S&D OK + 575, 111, 8Αιτιολογική σκέψη 7

7 επιτροπή OK ↓

Πρόταση της Επιτροπής OK + 550, 128, 10

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Renew: τροπολογία 36



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_EL.docx 22 PE 655.130

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
τροπολογία 17
1ο μέρος ''Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τις ίσες ευκαιρίες για όλους εξαλείφοντας 

τις ανισότητες στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ άλλων, με την 
παροχή πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας, καθολική και χωρίς αποκλεισμούς 
προσχολική εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα συνολικής 
εκπαίδευσης, να μειώσουν τον αριθμό των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να 
αυξήσουν τη συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή μάθηση, ιδίως μεταξύ των 
εκπαιδευομένων που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, συχνά 
λιγότερο ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, 
τις πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες και τα ισχύοντα στερεότυπα για τα 
φύλα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη μάθηση στον χώρο εργασίας στο 
πλαίσιο των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και αποτελεσματικών προγραμμάτων μαθητείας) 
και, χωρίς να υποτιμούν τη σημασία της συνεχούς επένδυσης στις ανθρωπιστικές 
επιστήμες, να αυξήσουν τον αριθμό των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) με μια προσέγγιση που λαμβάνει 
υπόψη την ισορροπία των φύλων τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει , όπου απαιτείται, να 
ενισχύσουν τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
την έρευνα, να ενισχύσουν τα συστήματα εναλλασσόμενης και συνεταιριστικής 
κατάρτισης, να βελτιώσουν την παρακολούθηση και πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να 
προβάλουν περισσότερο τις δεξιότητες και να καταστήσουν συγκρίσιμα τα 
προσόντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται τόσο εντός όσο και εκτός των συστημάτων τυπικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν και να αυξήσουν την 
προσφορά και την αξιοποίηση της πιο ευέλικτης και συμμετοχικής συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
επενδύσουν σε θέσεις εργασίας και συστήματα κοινωνικής προστασίας για όσους 
δεν μπορούν να επανακαταρτιστούν, και να υποστηρίξουν, μέσω δημόσιων 
υπηρεσιών, τους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση βοηθώντας τους να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε σταθερή και ποιοτική απασχόληση για να διατηρήσουν ή να 
αναπτύξουν τη μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, ενισχύοντας την 
πρόσβαση σε μαθησιακές ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την αξιοποίηση των 
ευκαιριών αυτών, μέσω της υλοποίησης των διαδρομών αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των δεξιοτήτων, της 
προσφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης που αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας.''

2ο μέρος ''Το δικαίωμα αμειβόμενης εκπαιδευτικής άδειας για επαγγελματικούς σκοπούς θα 
πρέπει να ενθαρρυνθεί, σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις της ΔΟΕ που 
επιτρέπουν στους εργαζομένους να παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης κατά 
τις ώρες εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την 
προώθηση της καθολικής πρόσβασης στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και 
κατάρτιση, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.''

PPE:
τροπολογία 20
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μεταξύ άλλων και με τη δημιουργία 

δείκτη μισθολογικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.» και ''Πρέπει να 
προχωρήσουν προς την πλήρως αμειβόμενη άδεια μητρότητας και πατρότητας.''

2ο μέρος "μεταξύ άλλων και με τη δημιουργία δείκτη μισθολογικής ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών."
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3ο μέρος ''Πρέπει να προχωρήσουν προς την πλήρως αμειβόμενη άδεια μητρότητας και 
πατρότητας.''

τροπολογία 33
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "δωρεάν" (πριν από τις λέξεις 

''υγειονομική φροντίδα'')
2ο μέρος "δωρεάν" (πριν από τις λέξεις ''υγειονομική φροντίδα'')

τροπολογία 5
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Ο δείκτης για την ισότητα των φύλων 

θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένα από τα εργαλεία του Εξαμήνου για την 
παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων απασχόλησης και των 
κοινωνικών στόχων και για τη μέτρηση των επιπτώσεων της απασχόλησης και των 
κοινωνικών πολιτικών μεταξύ των φύλων."

2ο μέρος "Ο δείκτης για την ισότητα των φύλων θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένα από τα 
εργαλεία του Εξαμήνου για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη 
των στόχων απασχόλησης και των κοινωνικών στόχων και για τη μέτρηση των 
επιπτώσεων της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών μεταξύ των φύλων." 
εκτός από τις λέξεις: "Ο δείκτης"

3ο μέρος "Ο δείκτης"

τροπολογία 11
1ο μέρος ''Οι κατευθυντήριες γραμμές που παρατίθενται στο παράρτημα θα αναθεωρηθούν το 

αργότερο ένα έτος μετά την έγκρισή τους, ώστε να ληφθεί υπόψη η κρίση COVID -
19 και οι κοινωνικές επιπτώσεις και οι επιπτώσεις της στην απασχόληση και την 
κοινωνία, και να υπάρξει καλύτερη απόκριση σε παρόμοιες μελλοντικές κρίσεις.''

2ο μέρος ''Για να ενισχυθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα συμμετέχει στον προσδιορισμό ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων 
γραμμών για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, σε θέση ισότιμη με εκείνη του 
Συμβουλίου.''

Renew, ECR:
τροπολογία 3
1ο μέρος ''Σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, η Ένωση έχει αναπτύξει και εφαρμόσει μηχανισμούς 

συντονισμού οικονομικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης. Ως μέρος αυτών 
των μηχανισμών, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές 
απασχόλησης των κρατών μελών, μαζί με τους γενικούς προσανατολισμούς των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης, όπως παρατίθενται στη 
σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του Συμβουλίου, αποτελούν τις ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές. Πρέπει να στηρίξουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (πυλώνας), τον αναθεωρημένο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τη Συμφωνία του Παρισιού και τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και την εφαρμογή πολιτικής στα κράτη 
μέλη και στην Ένωση, αντικατοπτρίζοντας την αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών 
μελών. Οι προκύπτουσες συντονισμένες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και 
μεταρρυθμίσεις δημιουργούν ένα κατάλληλο συνολικό μείγμα βιώσιμων 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, το οποίο αναμένεται να 
επιτύχει θετικά δευτερογενή αποτελέσματα,''

2ο μέρος ''αντιστρέφοντας τη μείωση της κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων.''



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_EL.docx 24 PE 655.130

Renew, PPE:
τροπολογία 4
1ο μέρος ''Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης συνάδουν με την 

ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία και τις διάφορες ενωσιακές πρωτοβουλίες, μεταξύ 
άλλων τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση 
εγγυήσεων για τη νεολαία(6 ), τη σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 
2016, για την ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας(7 ), τη 
σύσταση του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, όσον αφορά τις Διαδρομές 
Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων: Νέες Ευκαιρίες για Ενηλίκους, τη σύσταση του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, τη σύσταση του 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2018, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου 
μάθησης, τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2019, για υψηλής ποιότητας 
συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας και τη σύσταση του 
Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική 
προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους. Μετά την 
απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 2020 για την ενεργοποίηση της 
λεγόμενης «γενικής ρήτρας διαφυγής», τα κράτη μέλη μπορούν να ασκήσουν 
δημοσιονομική ευελιξία για την προώθηση και την προστασία των ποιοτικών 
θέσεων και συνθηκών εργασίας και για τη χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας και 
των κοινωνικών υπηρεσιών. Η διάρκεια εφαρμογής της «γενικής ρήτρας διαφυγής» 
πρέπει να αντικατοπτρίζει τη διάσταση και τη διάρκεια της κρίσης COVID-19.''

2ο μέρος ''Με βάση τη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής, θα πρέπει να εξεταστούν οι 
πιθανές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των δημοσιονομικών κανόνων της 
Ένωσης.''

τροπολογία 15
1ο μέρος ''Τα κράτη μέλη θα μπορούν να ζητούν τη συνδρομή του μηχανισμού στήριξης για 

τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε ένα μέσο αλληλεγγύης έκτακτης ανάγκης 
(SURE). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η οικονομική βοήθεια στο 
πλαίσιο αυτό παρέχεται μόνο σε επιχειρήσεις που τηρούν τις ισχύουσες συλλογικές 
συμβάσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι δικαιούχες 
επιχειρήσεις δεν εξαγοράζουν μετοχές, δεν καταβάλλουν μερίσματα στους 
μετόχους, δεν παρέχουν μπόνους στα στελέχη''

2ο μέρος ''και που δεν είναι εγγεγραμμένες σε φορολογικούς παραδείσους.''
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Renew, ECR, PPE:
τροπολογία 6
1ο μέρος ''Η κλιματική αλλαγή και οι προκλήσεις που συνδέονται με το περιβάλλον, η 

παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή μεταμορφώνουν 
ριζικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα 
πρέπει να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση αυτής της άνευ προηγουμένου 
κατάστασης ενσωματώνοντας τα κοινωνικά δικαιώματα και καταβάλλοντας 
προσπάθειες για τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων, καθώς και την 
προσαρμογή των υφιστάμενων συστημάτων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
και της βιωσιμότητας, αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση των οικονομιών 
και των πολιτικών των κρατών μελών στους τομείς της αγοράς εργασίας, της 
κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Η πρόκληση αυτή απαιτεί συντονισμένη, 
φιλόδοξη και αποτελεσματική δράση πολιτικής σε ενωσιακό αλλά και σε εθνικό 
επίπεδο. Η εν λόγω δράση πολιτικής θα περιλαμβάνει προώθηση των κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών επενδύσεων, αποτελεσματικά μακροπρόθεσμα μέτρα που 
απαιτούνται για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης, και χρηματοδοτική 
βοήθεια προς τις επιχειρήσεις, τις μη κερδοσκοπικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις 
και τα νοικοκυριά, ιδίως εκείνα που αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας 
και κοινωνικού αποκλεισμού. Πρέπει να συνδυάζονται μέτρα σχετικά με την 
προσφορά και τη ζήτηση, με τη δέουσα προσοχή στις ανάγκες προσφοράς και 
ζήτησης της αγοράς εργασίας, και την παράλληλη χρήση νέων τεχνολογιών, 
λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.''

2ο μέρος ''Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να θεσπίσουν μακροπρόθεσμα μέσα''
3ο μέρος ''για το σκοπό αυτό''
4ο μέρος ''και το έργο της Επιτροπής για ένα ευρωπαϊκό μόνιμο σύστημα αντασφάλισης 

ανεργίας είναι ευπρόσδεκτο.''

18. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 
2020: Συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και στις κοινότητες 
υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, στον Λίβανο και στην 
Τουρκία

Έκθεση: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 3 1 ID OK - 110, 570, 11

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 557, 72, 59
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19. Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020 για να συνεχιστεί 
η ανθρωπιστική στήριξη προς τους πρόσφυγες στην Τουρκία

Έκθεση: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020) (Απαιτείται πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο.)

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

παρατηρήσεις

Ψήφισμα (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 553, 106, 29

20. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: 
Ορισμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0202/2020

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0202/2020
(επιτροπή ENVI)

Ψήφισμα (σύνολο του 
κειμένου)

OK - 325, 325, 35
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21. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: 
Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της φλουμιοξαζίνης

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0203/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0203/2020
(επιτροπή ENVI)

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη ΙΔ

1 GUE/NGL OK + 390, 259, 41

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη ΙΕ

2 GUE/NGL OK + 385, 254, 51

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ 3 GUE/NGL OK + 339, 286, 64

Αιτιολογική σκέψη Κ § αρχικό 
κείμενο

OK - 157, 524, 9

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 415, 252, 20

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
GUE/NGL: αιτιολογική σκέψη Κ

22. Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της αποθήκευσης ενέργειας

Έκθεση: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

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

παρατηρήσεις

Ψήφισμα (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 556, 22, 110
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23. Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές 
υποδομές

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0122/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0122/2020 (επιτροπή ITRE)

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 88, 592, 10

Πριν την § 1 1 GUE/NGL

2/ΟΚ - 75, 604, 11

§ 2 5 ECR OK - 122, 536, 32

6 ECR OK - 198, 451, 41

7 ECR OK - 172, 474, 44

Μετά την § 2

8 ECR OK - 168, 465, 57

9 ECR OK - 131, 515, 43§ 3

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 535, 144, 11

10 ECR OK - 131, 539, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 561, 126, 3

§ 4

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 628, 59, 3

Αιτιολογική σκέψη Η 2 ECR OK - 187, 464, 39

Αιτιολογική σκέψη Ι 3 ECR OK - 157, 476, 57

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη ΙΒ

4 ECR OK - 183, 492, 15

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 548, 100, 40

Πρόταση ψηφίσματος B9-0125/2020/ΑΝΑΘ.
(ECR)

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: § 3



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_EL.docx 29 PE 655.130

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
GUE/NGL:
§ 4
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καθώς και με το σύνολο των πέντε 

διαστάσεων της ενεργειακής ένωσης"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 1
1ο μέρος ''επαναλαμβάνει ότι το ψήφισμά του της 28 Νοεμβρίου 2019 σχετικά με το κλίμα 

και το περιβάλλον ζητεί επείγουσα και συγκεκριμένη δράση για τον περιορισμό 
αυτής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης πριν είναι πολύ αργά· καλεί την Επιτροπή 
να άρει τις ασυνέπειες των υφιστάμενων πολιτικών της Ένωσης για το κλίμα και να 
αντιμετωπίσει την περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέσω ευρείας 
μεταρρύθμισης των πολιτικών της για την ενέργεια και τις υποδομές, μεταξύ 
άλλων·''

2ο μέρος ''αποδοκιμάζει την απόφασή της Επιτροπής να μην εναντιωθεί στον τέταρτο 
κατάλογο ΕΚΕ, ο οποίος της επέτρεψε να προχωρήσει, και θεωρεί ότι αυτό έρχεται 
σε αντίθεση με τη δήλωσή της σχετικά με τις κλιματικές και περιβαλλοντικές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·''

Διάφορα
Οι Ruža Tomašić και Ryszard Czarnecki (Ομάδα ECR) συνυπογράφουν τις τροπολογίες 2 και 10.

24. Σύναψη της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας EE-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την 
ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του 
σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Έκθεση: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 1 2 GUE/NGL OK - 114, 436, 139

Αιτιολογική αναφορά 
13

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 397, 274, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 494, 192, 4

2/ΟΚ + 427, 259, 4

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 539, 131, 20

1 Verts/ALE OK + 392, 289, 8Αιτιολογική σκέψη Η

§ αρχικό 
κείμενο

OK ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 438, 133, 17

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
GUE/NGL: αιτιολογική αναφορά 13; αιτιολογικές σκέψεις ΣΤ, Η
S&D: αιτιολογικές σκέψεις ΣΤ, Η

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Verts/ALE:
αιτιολογική σκέψη ΣΤ
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ 

έχει χαρακτηρίσει υψηλό το επίπεδο της απειλής που προέρχεται από τζιχαντιστές 
τρομοκράτες'' και ''λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός συλλήψεων δεξιών 
τρομοκρατών, παρότι παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, αυξήθηκε για τρίτο 
συναπτό έτος·"

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ έχει χαρακτηρίσει υψηλό το επίπεδο της 
απειλής που προέρχεται από τζιχαντιστές τρομοκράτες'’

3ο μέρος ''λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός συλλήψεων δεξιών τρομοκρατών, παρότι 
παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, αυξήθηκε για τρίτο συναπτό έτος·"

25. Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0222/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0222/2020
(επιτροπή ENVI)

Πριν την § 1 1 GUE/NGL OK - 256, 334, 100

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 606, 82, 2

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 507, 178, 5

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 654, 4, 32

§ 22 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 403, 261, 26

ψ.τμ.§ 23 § αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ + 532, 151, 6
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 353, 329, 7

§ 41 § αρχικό 
κείμενο

OK + 401, 270, 19

Μετά την § 47 2 GUE/NGL OK + 430, 240, 20

3 GUE/NGL OK - 187, 459, 44Μετά την § 48

4 GUE/NGL OK - 146, 474, 70

§ 81 § αρχικό 
κείμενο

OK + 422, 255, 12

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 670, 11, 7

§ 82 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 330, 349, 10

Μετά την § 84 5 GUE/NGL OK - 307, 339, 44

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 676, 8, 4

§ 86 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 405, 267, 17

§ 99 6 GUE/NGL OK - 71, 596, 23

7 GUE/NGL OK - 176, 500, 14Μετά την § 113

8 GUE/NGL OK - 311, 342, 37

§ 116 § αρχικό 
κείμενο

OK + 401, 280, 8

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 579, 18, 84

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: §§ 23, 41, 116
ECR: § 81
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 22
1ο μέρος ''υπενθυμίζει ότι, έως το 2020, όλες οι σχετικές ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 

ανησυχία (SVHC), συμπεριλαμβανομένων των ουσιών με ιδιότητες ενδοκρινικού 
διαταράκτη που προκαλούν ισοδύναμη ανησυχία, πρέπει να ενταχθούν στον 
κατάλογο υποψήφιων ουσιών του REACH· τονίζει ότι θα απαιτηθούν και μετά το 
2020 προσπάθειες για τον εντοπισμό πιθανών περαιτέρω ουσιών SVHC και για να 
συνεχιστεί η διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης των φακέλων καταχώρισης·''

2ο μέρος ''καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ταχεία σταδιακή κατάργηση των ουσιών 
SVHC·''

§ 86
1ο μέρος ''καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την επίσπευση της ανάπτυξης 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου''
2ο μέρος ''και να θέσει στόχο για σταδιακή κατάργηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

υψηλού κινδύνου με ορίζοντα το 2030·''

Renew:
§ 21
1ο μέρος ''επαναλαμβάνει την ανησυχία του ότι η νομοθεσία που αποτρέπει την παρουσία 

χημικών ουσιών στα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων, είναι 
κατακερματισμένη, δεν είναι ούτε συστηματική ούτε συνεπής και εφαρμόζεται μόνο 
σε πολύ λίγες ουσίες, προϊόντα και χρήσεις, συχνά με πολλές εξαιρέσεις· ζητεί από 
την Επιτροπή να παρουσιάσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τις χημικές ουσίες 
με στόχο τη βιωσιμότητα, ένα σχέδιο δράσης για την κάλυψη των κενών του 
τρέχοντος νομικού πλαισίου, που θα δίνει προτεραιότητα σε προϊόντα με τα οποία 
έρχονται σε στενή και συχνή επαφή οι καταναλωτές,''

2ο μέρος ''όπως υφάσματα, έπιπλα, παιδικά προϊόντα και απορροφητικά προϊόντα υγιεινής·''

§ 23
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "δυνητικώς"
2ο μέρος η λέξη αυτή

§ 82
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και αντιμετωπίζονται σε όλη τη 

νομοθεσία"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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26. Μεταβατικές διατάξεις του για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της 
νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628) ***I

Πρόταση κανονισμού: (COM(2020)0233 – C9-0161/2020 – 2020/0113(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Σύνολο του κειμένου

Σύνολο του κειμένου 4ΑΤ1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

OK + 658, 21, 9

Τροπολογίες στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628

Άρθρο 58 § 5 εδάφιο 5 
α

3 ID OK - 87, 595, 4

Άρθρο 60 § 4 α 1 ECR OK - 142, 537, 9

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

2 ECR OK - 138, 543, 7Άρθρο 2 § 1 α

4ΑΤ2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

OK + 628, 47, 13

Πρόταση της Επιτροπής OK + 653, 17, 11
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27. Διεξαγωγή κλινικών δοκιμών με φάρμακα για ανθρώπινη χρήση που περιέχουν ή 
αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και τα οποία 
προορίζονται για τη θεραπεία ή την πρόληψη της νόσου από κορονοϊό, και 
προμήθεια τέτοιων φαρμάκων ***I

Πρόταση κανονισμού: (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο 2 § 1 1 GUE/NGL, 
Verts/ALE

OK - 122, 502, 64

Άρθρο 3 § 2 2 GUE/NGL, 
Verts/ALE

OK - 170, 497, 21

Άρθρο 4 § 1 3 GUE/NGL, 
Verts/ALE

OK - 165, 502, 21

5 Verts/ALE, 
GUE/NGL

OK - 183, 470, 35Μετά το άρθρο 4

6 Verts/ALE, 
GUE/NGL

OK - 183, 470, 35

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 26

4 Verts/ALE, 
GUE/NGL

OK - 187, 468, 33

Πρόταση της Επιτροπής OK + 505, 67, 109

28. Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας - το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0206/2020, B9-0207/2020, B9-0180/2019

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0207/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Μετά την § 1 1 GUE/NGL OK - 60, 571, 67

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 598, 75, 26

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 538, 125, 36
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

3/ΟΚ + 536, 125, 38

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 307, 367, 25

§ 4 6 GUE/NGL

2/ΟΚ - 177, 461, 60

Μετά την § 4 14 ID OK - 150, 530, 17

Μετά την § 5 15 ID OK - 144, 538, 15

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 655, 8, 36

2/ΟΚ + 446, 201, 52

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 632, 13, 54

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 639, 19, 41

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 409, 263, 27

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

OK + 410, 244, 45

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 654, 8, 37

§ 13 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 602, 50, 47

2 GUE/NGL OK + 457, 181, 61Μετά την § 17

16 ID OK - 149, 540, 8

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

OK + 324, 299, 76

§ 21 7 GUE/NGL OK + 405, 284, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 581, 25, 93

§ 23 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 575, 100, 24
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 23 3 GUE/NGL OK - 216, 463, 20

8 GUE/NGL OK - 65, 538, 96

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 529, 103, 67

2/ΟΚ + 524, 110, 65

§ 24

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 518, 158, 23

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 535, 145, 19

§ 27 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 488, 178, 33

§ 29 9 GUE/NGL OK - 119, 570, 10

Μετά την § 29 10 GUE/NGL OK - 336, 352, 9

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 600, 18, 81

§ 30 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 613, 74, 12

§ 32 11Δ GUE/NGL OK - 122, 566, 11

Μετά την § 34 12 GUE/NGL OK - 96, 591, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 372, 254, 73

13 GUE/NGL

2/ΟΚ - 202, 418, 79

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

2/ΟΚ ↓

§ 40

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη ΣΤ

4 GUE/NGL OK - 53, 617, 29

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 
κείμενο

OK + 461, 233, 5

Μετά την αιτιολογική  
σκέψη ΙΒ

5 GUE/NGL OK + 354, 283, 62

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 534, 25, 122

Πρόταση ψηφίσματος B9-0206/2020 (ID)

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: αιτιολογική σκέψη ΙΑ· §§ 9, 18
ECR: § 27
ID: §§ 3, 27

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 6
1ο μέρος ''καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την έλλειψη επαρκών και ακριβών 

δεδομένων στα εθνικά μητρώα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
προσδιορισμό των τελικών πραγματικών δικαιούχων, ιδίως σε περιπτώσεις όπου 
χρησιμοποιείται δίκτυο εικονικών εταιρειών·''

2ο μέρος ''ζητεί να ενισχυθούν τα πρότυπα διαφάνειας σχετικά με τους πραγματικούς 
δικαιούχους, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι παρέχονται μηχανισμοί επαλήθευσης που σχετίζονται με την 
ακρίβεια των δεδομένων·''

3ο μέρος ''καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την εποπτεία της μεταφοράς στις εθνικές έννομες 
τάξεις των διατάξεων που αφορούν τη δημιουργία μητρώων πραγματικών 
δικαιούχων στα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία τους 
και η παροχή πρόσβασης του κοινού σε δεδομένα υψηλής ποιότητας·''

§ 8
1ο μέρος ''καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τους κανόνες σχετικά με την έκταση των 

πληροφοριών που πρέπει να συλλέγονται κατά τη σύσταση εταιρικών οντοτήτων 
και τη δημιουργία άλλων νομικών οντοτήτων, εμπιστευμάτων και παρεμφερών 
νομικών μορφωμάτων,''

2ο μέρος ''και να προτείνει λεπτομερέστερες διατάξεις σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια ως 
προς τον πελάτη κατά το άνοιγμα χρηματοοικονομικών λογαριασμών, 
συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών λογαριασμών·''
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GUE/NGL:
§ 27
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και εκτιμά ότι όλα τα κράτη μέλη που 

δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την πρόθεσή τους να προσχωρήσουν στην 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να το πράξουν·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR:
§ 3·
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόμενο δημιουργίας μηχανισμού συντονισμού και στήριξης της ΕΕ με τη μορφή 
ΜΧΠ της ΕΕ·" και ''καθώς και στις ΜΧΠ της ΕΕ"

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας μηχανισμού 
συντονισμού και στήριξης της ΕΕ με τη μορφή ΜΧΠ της ΕΕ·"

3ο μέρος ''καθώς και στις ΜΧΠ της ΕΕ"

§ 13
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δεν βασίζεται αποκλειστικά στη 

διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου της FATF και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 23
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόμενο δημιουργίας ΜΧΠ της ΕΕ, που θα έδινε τη δυνατότητα για"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ID:
§ 30
1ο μέρος ''επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη για τη σταδιακή κατάργηση 

όλων των υφιστάμενων συστημάτων χορήγησης ιθαγένειας ως αντάλλαγμα για 
επενδύσεις (CBI) και άδειας παραμονής ως αντάλλαγμα επενδύσεις (RBI) το 
συντομότερο δυνατόν,''

2ο μέρος ''ιδίως όταν υπάρχει ανεπαρκής επαλήθευση και έλλειψη διαφάνειας, προκειμένου 
να ελαχιστοποιηθεί η συχνά συνδεόμενη απειλή της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, η υπονόμευση της αμοιβαίας εμπιστοσύνη και της 
ακεραιότητας του χώρου Σένγκεν, καθώς και άλλοι πολιτικοί, οικονομικοί κίνδυνοι 
και κίνδυνοι για την ασφάλεια της ΕΕ και των κρατών μελών της· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν έκθεση σχετικά με τα μέτρα που 
προτίθεται να λάβει όσον αφορά τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας 
διαμονής σε επενδυτές, καθώς και τα τυχόν συμπεράσματα της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει περαιτέρω κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την κίνηση 
διαδικασιών επί παραβάσει κατά κρατών μελών για παράβαση του άρθρο 4 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·''

S&D:
τροπολογία 6
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: ''υπενθυμίζει το αίτημά του για 

αυστηρή εφαρμογή ουσιαστικών κυρώσεων στις τράπεζες, με ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν κριθεί ένοχα για τη 
συμμετοχή τους στην προώθηση ή τη διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες·''

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 13
1ο μέρος ''εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την έλλειψη αποτελεσματικής εποπτείας, όπως 

αποκαλύφθηκε κατά την αξιολόγηση των επιδόσεων των εποπτικών αρχών της 
Δανίας και της Εσθονίας στο πλαίσιο του σκανδάλου της Danske Bank· εκφράζει, 
επιπλέον, την ανησυχία του για το πρόσφατο σκάνδαλο Wireard, καθώς και για τον 
ρόλο που διαδραμάτισε η γερμανική αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας (BaFin) 
και για τις πιθανές ελλείψεις της· επισημαίνει την νέα αποτυχία της αυτορρύθμισης 
του επαγγέλματος του λογιστή στην παρούσα υπόθεση· επισημαίνει ότι η 
ταξινόμηση αυτής της εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας ως εταιρείας 
τεχνολογίας, αντί ως παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο 
στις ρυθμιστικές αδυναμίες· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει επειγόντως το 
πρόβλημα αυτό διασφαλίζοντας την ορθή ταξινόμηση των εταιρειών πληρωμών·''

2ο μέρος ''επισημαίνει ότι, ενώ η βασική ευθύνη για το εν λόγω ρυθμιστικό σκάνδαλο 
έγκειται στην αδυναμία της BaFin και της Bundesbank να εποπτεύουν και να 
ρυθμίζουν δεόντως τον όμιλο Wireard Group, πολλά θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν 
επίσης ρόλο εποπτείας και ρύθμισης των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στην 
παρούσα υπόθεση, μεταξύ των οποίων η ΕΚΤ, η ΕΑΚΑΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή· καλεί την ΕΕ και τις αρμόδιες εθνικές αρχές να ξεκινήσουν έρευνα 
σχετικά με το ποσό του 1,9 δισεκατομμυρίου EUR που λείπει και τον δυνητικό 
αντίκτυπο που θα είχε η αφερεγγυότητα του ομίλου στις συντάξεις στην ΕΕ· ζητεί 
από την ΕΑΚΑΑ να κινήσει έρευνα σχετικά με την αδυναμία των ρυθμιστικών 
αρχών να εντοπίσουν και να σταματήσουν τις παράνομες δραστηριότητες και τη 
χειραγώγηση της αγοράς που διαπράχθηκαν από τη Wirecard στις εταιρείες της 
στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εδρεύουν στη Γερμανία και την 
Ιρλανδία·''

PPE, ID:
§ 40
1ο μέρος ''εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την έλλειψη αποτελεσματικής εποπτείας, όπως 

αποκαλύφθηκε κατά την αξιολόγηση των επιδόσεων των εποπτικών αρχών της 
Δανίας και της Εσθονίας στο πλαίσιο του σκανδάλου της Danske Bank· εκφράζει, 
επιπλέον, την ανησυχία του για το πρόσφατο σκάνδαλο Wireard, καθώς και για τον 
ρόλο που διαδραμάτισε η γερμανική αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας (BaFin) 
και για τις πιθανές ελλείψεις της· καλεί την ΕΕ και τις αρμόδιες εθνικές αρχές να 
ξεκινήσουν έρευνα σχετικά με το ποσό του 1,9 δισεκατομμυρίου EUR που λείπει''

2ο μέρος ''και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για τη βελτίωση της λειτουργίας του 
λογιστικού τομέα,''

3ο μέρος ''μεταξύ άλλων μέσω κοινών ελέγχων''

ECR, ID:
§ 24
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "π.χ. διεύρυνση", ''της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας (EPPO) ή'' και ''(Ευρωπόλ) και η Eurojust"
2ο μέρος "π.χ. διεύρυνση" και ''(Ευρωπόλ) και η Eurojust''
3ο μέρος ''της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) ή''

Διάφορα
Οι Dragoş Pîslaru και Moritz Körner (Ομάδα S&D) συνυπογράφουν την πρόταση ψηφίσματος 
B9-0207/2020.
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29. H στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020, 
B9-0221/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψησίματος RC-B9-0216/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Πριν την § 1 11 GUE/NGL OK - 176, 463, 55

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 662, 17, 15

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 515, 165, 14

Μετά την § 1 1 GUE/NGL OK - 122, 497, 75

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

OK + 607, 66, 21

Μετά την § 2 2 GUE/NGL OK - 64, 561, 68

§ 4 7 ID OK - 148, 540, 4

§ 5 12 GUE/NGL OK - 240, 388, 66

Μετά την § 5 13 GUE/NGL OK - 236, 420, 37

§ 6 14 GUE/NGL OK - 153, 528, 12

Μετά την § 6 15 GUE/NGL OK - 163, 480, 50

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 674, 14, 6

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 546, 67, 81

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

OK + 375, 305, 14

3 GUE/NGL OK - 116, 501, 77Μετά την § 10

16 GUE/NGL OK - 139, 475, 80
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

OK + 517, 114, 62

Μετά την § 11 17 GUE/NGL OK - 120, 541, 33

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

OK + 576, 68, 50

§ 13 § αρχικό 
κείμενο

OK + 601, 51, 42

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

OK + 601, 55, 38

§ 23 25 PPE, ECR OK + 403, 265, 26

22 Renew OK + 421, 224, 45

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 25

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

Μετά την § 25 18 GUE/NGL OK + 380, 294, 14

§ 28 § αρχικό 
κείμενο

OK + 523, 152, 19

Μετά την § 29 19 GUE/NGL OK + 582, 24, 88

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 658, 12, 24

§ 31 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 608, 71, 15

§ 32 § αρχικό 
κείμενο

OK + 576, 56, 62

Μετά την § 32 23 Renew OK + 549, 97, 48

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 606, 31, 57

§ 34 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 550, 91, 53

24 Renew OK + 608, 53, 33Μετά την § 36

26 PPE OK + 640, 34, 20
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 38 20 GUE/NGL OK - 295, 377, 22

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 573, 66, 55

§ 40 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 520, 89, 85

§ 42 § αρχικό 
κείμενο

OK + 606, 59, 29

Αιτιολογική αναφορά 
5

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 552, 86, 56

Αιτιολογική σκέψη Α 4 ID OK - 126, 556, 10

Αιτιολογική σκέψη Β § αρχικό 
κείμενο

OK + 554, 84, 56

Αιτιολογική σκέψη 
ΚΒ

5 ID OK - 106, 546, 40

6 ID OK - 124, 555, 11Αιτιολογική σκέψη 
ΚΓ

21 Renew OK + 411, 269, 13

Αιτιολογική σκέψη 
ΛΣΤ

9 GUE/NGL OK - 255, 386, 53

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη ΛΖ

10 GUE/NGL OK - 142, 516, 35

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη ΛΗ

8 GUE/NGL OK - 145, 469 79

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) OK + 526, 105, 50

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0216/2020 GUE/NGL OK ↓

B9-0217/2020 ECR OK ↓

B9-0218/2020 S&D OK ↓

B9-0219/2020 Renew OK ↓

B9-0220/2020 Verts/ALE OK ↓

B9-0221/2020 PPE OK ↓
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: αιτιολογική αναφορά 5; αιτιολογική σκέψη B; §§ 2, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 28, 32
GUE/NGL: §§ 11, 28, 42
PPE: § 10

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
§ 9
1ο μέρος ''καλεί τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν επειγόντως τεστ αντοχής στα συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψής τους, προκειμένου να εντοπίσουν αδυναμίες και να 
επαληθεύσουν ότι είναι έτοιμα για ενδεχόμενη επανεμφάνιση της COVID-19 και για 
οποιαδήποτε μελλοντική κρίση στον τομέα της υγείας·''

2ο μέρος ''καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τις εργασίες αυτές και να θεσπίσει κοινές 
παραμέτρους·''

§ 31
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "απολύτως"
2ο μέρος η λέξη αυτή

§ 34
1ο μέρος ''ζητεί να εγκριθεί σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με τη διαφάνεια των πληροφοριών 

για την υγεία''
2ο μέρος ''και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης"

§ 40
1ο μέρος ''εκφράζει την έντονη ικανοποίησή του για τη σημαντική αύξηση του προτεινόμενου 

προϋπολογισμού για το νέο πρόγραμμα EU4Health· τονίζει, ωστόσο, ότι οι αυξήσεις 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την υγεία δεν θα πρέπει να περιορίζονται στο 
προσεχές ΠΔΠ, αλλά απαιτούνται μακροπρόθεσμες επενδύσεις και δεσμεύσεις·''

2ο μέρος ''ζητεί να συσταθεί ειδικό ταμείο της ΕΕ για την ενίσχυση των νοσοκομειακών 
υποδομών και των υπηρεσιών υγείας, το οποίο θα υπόκειται σε σαφή κριτήρια·''

PPE:
§ 25
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ID, GUE/NGL:
§ 1
1ο μέρος ''καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να αντλήσουν τα 

κατάλληλα διδάγματα από την κρίση COVID-19 και να ενισχύσουν σημαντικά τη 
συνεργασία τους στον τομέα της υγείας·''

2ο μέρος ''ζητεί, ως εκ τούτου, να ληφθούν διάφορα μέτρα για τη δημιουργία μιας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας·''


