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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

+ εγκρίνεται
- απορρίπτεται
↓ καταπίπτει
Α αποσύρεται
ΟΚ (..., …, ...) ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, 

αποχές)
ΗΨ (..., …, ...) ηλεκτρονική ψηφοφορία (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)
ψ.τμ. ψηφοφορία κατά τμήματα
χ.ψ. χωριστή ψηφοφορία
τροπ. τροπολογία
ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία
ΑΤ αντίστοιχο τμήμα
Δ τροπολογία που διαγράφει
= ταυτόσημες τροπολογίες
§ παράγραφος
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. Συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 
Ιουλίου 2020

Προτάσεις ψηφίσματος : B9-0229/2020, B9-0230/2020

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0229/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

ψ.τμ. 

1/ΟΚ + 676, 1, 4

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 612, 28, 41

ψ.τμ. 

1/ΟΚ + 570, 71, 40

2/ΟΚ + 552, 72, 57

3/ΟΚ + 516, 112, 53

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 603, 32, 45

2 GUE/NGL ΟΚ - 64, 566, 51

3 GUE/NGL ΟΚ - 78, 534, 69

4 GUE/NGL ΟΚ - 87, 551, 43

Μετά την § 2

5 GUE/NGL ΟΚ - 113, 537, 31

6 GUE/NGL ΟΚ - 160, 466, 55Μετά την § 3

7 GUE/NGL ΟΚ - 48, 557, 76

§ 4 8 GUE/NGL ΟΚ - 124, 516, 41

ψ.τμ. 

1/ΟΚ + 541, 80, 60

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 456, 202, 23

25 ID ΟΚ - 133, 543, 3

10 GUE/NGL ΟΚ - 112, 556, 13

§ 9

11 GUE/NGL ΟΚ - 102, 545, 33
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ. 

1/ΟΚ + 501, 151, 28

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 464, 175, 42

Μετά την § 9 9 GUE/NGL ΟΚ - 148, 405, 128

26 ID ΟΚ - 101, 562, 16§ 10

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 459, 202, 20

24 βουλευτές ΟΚ - 69, 565, 47Μετά την § 10

27 ID ΟΚ - 103, 564, 12

28 ID ΟΚ - 112, 554, 13

12 GUE/NGL ΟΚ - 59, 562, 57

13 GUE/NGL ΟΚ - 46, 618, 16

ψ.τμ. 

1/ΟΚ + 440, 211, 29

2/ΟΚ + 420, 200, 61

§ 11

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 487, 182, 12

Μετά την § 11 29 ID ΟΚ - 100, 569, 10

ψ.τμ. 

1/ΟΚ + 572, 78, 31

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 490, 64, 127

14 GUE/NGL ΟΚ - 81, 538, 59

15 GUE/NGL ΟΚ - 56, 545, 80

Μετά την § 13

16 GUE/NGL ΟΚ - 165, 467, 48

17 GUE/NGL ΟΚ - 112, 454, 115

ψ.τμ. 

§ 14

§ αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ + 523, 80, 74
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 501, 112, 64

30 ID ΟΚ - 97, 560, 22Μετά την § 14

31 ID ΟΚ - 125, 535, 18

18 GUE/NGL ΟΚ - 91, 478, 112

ψ.τμ. 

1/ΟΚ + 526, 121, 34

§ 15

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 571, 101, 9

Μετά την § 15 19 GUE/NGL ΟΚ - 125, 510, 46

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 488, 140, 52

§ 17 32 ID ΟΚ - 106, 565, 8

ψ.τμ. 

1/ΟΚ + 552, 55, 74

§ 19 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 488, 116, 77

20 GUE/NGL ΟΚ - 60, 538, 83Μετά την § 19

33 ID ΟΚ - 109, 560, 10

§ 20 34 ID ΟΚ - 102, 571, 6

Μετά την § 20 35 ID ΟΚ - 97, 569, 13

§ 23 21 GUE/NGL ΟΚ - 188, 485, 8

§ 24 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 578, 52, 51

22 GUE/NGL ΟΚ - 108, 484, 89Μετά την § 24

23 GUE/NGL ΟΚ - 139, 419, 123

ψ.τμ. 

1/ΟΚ + 620, 20, 41

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 595, 40, 46
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την αιτ. σκ. Γ 1 GUE/NGL ΟΚ - 58, 562, 61

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 465, 150, 67

Πρόταση ψηφίσματος B9-0230/2020
(ECR)

Ψήφισμα (σύνολο του κειμένου) ΟΚ ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: §§ 15, 16, 24
Renew: §§ 10, 11, 12

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
GUE/NGL:
§ 9
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τονίζει ότι, για να είναι 

αποτελεσματικός, ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με 
«αντίστροφη ειδική πλειοψηφία» "

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 14
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τη διαχείριση των συνόρων", "το Ταμείο 

για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων" και "το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Άμυνας"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 15
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "σταδιακής"
2ο μέρος η λέξη αυτή

ID:
§ 1
1ο μέρος "θρηνεί τα θύματα του κορονοϊού και αποτίει φόρο τιμής σε όλους τους 

εργαζόμενους που αγωνίστηκαν ενάντια στην πανδημία"
2ο μέρος "πιστεύει ότι υπό αυτές τις πρωτόγνωρες και εξαιρετικές περιστάσεις, οι άνθρωποι 

στην Ευρώπη έχουν συλλογικό καθήκον αλληλεγγύης"

§ 5
1ο μέρος "πιστεύει ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν κατάφεραν να 

αντιμετωπίσουν το ζήτημα του σχεδίου αποπληρωμής του μέσου ανάκαμψης· 
υπενθυμίζει ότι υπάρχουν μόνο τρεις επιλογές για να γίνει αυτό: περαιτέρω 
περικοπές σε προγράμματα με προστιθέμενη αξία για την ΕΕ έως το 2058, αύξηση 
των συνεισφορών των κρατών μελών ή δημιουργία νέων ιδίων πόρων"

2ο μέρος "πιστεύει ότι μόνο η δημιουργία νέων ιδίων πόρων μπορεί να συμβάλει στην 
αποπληρωμή του χρέους της ΕΕ, και ταυτόχρονα να διασώσει τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ και να ελαφρύνει τη δημοσιονομική πίεση στα εθνικά δημόσια ταμεία και 
τους πολίτες της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η δημιουργία νέων ιδίων πόρων είναι η μόνη 
μέθοδος αποπληρωμής που είναι αποδεκτή για το Κοινοβούλιο"
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§ 12
1ο μέρος ''επαναλαμβάνει τη σταθερή του θέση υπέρ της κατάργησης όλων των επιστροφών 

και των διορθωτικών μηχανισμών, το συντομότερο δυνατόν· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όχι μόνο διατήρησε αλλά ακόμη και 
αύξησε τις επιστροφές προς όφελος ορισμένων κρατών μελών·''

2ο μέρος ''επαναβεβαιώνει τη θέση του σχετικά με τις δαπάνες είσπραξης των τελωνειακών 
δασμών, οι οποίες θα πρέπει να οριστούν στο 10 %, το αρχικό ύψος τους· ''

§ 26
1ο μέρος ''ωστόσο, πιστεύει ότι οποιαδήποτε πολιτική συμφωνία για το επόμενο ΠΔΠ θα 

πρέπει να επιτευχθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου το αργότερο, προκειμένου να μην τεθεί 
σε κίνδυνο η ομαλή έναρξη των νέων προγραμμάτων από την 1η Ιανουαρίου 2021· 
υπενθυμίζει ότι, σε περίπτωση που δεν εγκριθεί εγκαίρως ένα νέο ΠΔΠ, το άρθρο 
312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ προβλέπει την προσωρινή παράταση του ανώτατου 
ορίου και άλλων διατάξεων του τελευταίου έτους του παρόντος πλαισίου· ''

2ο μέρος ''επισημαίνει ότι το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ είναι, τόσο από νομική 
όσο και από πολιτική άποψη, πλήρως συμβατό με το σχέδιο ανάκαμψης και με την 
έγκριση των νέων προγραμμάτων του ΠΔΠ· ''

Renew:
§ 19
1ο μέρος Σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εκφράζει τη λύπη του για τις τεράστιες 

περικοπές στις συνιστώσες των επιχορηγήσεων, που διαταράσσουν την ισορροπία 
μεταξύ επιχορηγήσεων και δανείων και θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες 
ανάκαμψης, και ιδίως για την ακύρωση καινοτόμων προγραμμάτων, όπως το Μέσο 
Στήριξης της Φερεγγυότητας· πιστεύει ότι οι περικοπές αυτές θα μειώσουν την ισχύ 
του μέσου και τη μετασχηματιστική του επίδραση στην οικονομία· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά ορισμένα κράτη μέλη 
διαπραγματεύθηκαν στο πνεύμα των λειτουργικών δημοσιονομικών υπολοίπων, 
παραβλέποντας εντελώς τα συνολικά οφέλη από την ιδιότητα του μέλους της 
ενιαίας αγοράς και της ΕΕ συνολικά·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

GUE/NGL, ID:
§ 2
1ο μέρος ''χαιρετίζει την αποδοχή εκ μέρους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ενός 

ταμείου ανάκαμψης για την επανεκκίνηση της οικονομίας, όπως προτάθηκε από το 
Κοινοβούλιο τον Μάιο· αναγνωρίζει τη δημιουργία του μέσου ανάκαμψης ''

2ο μέρος ''το οποίο αντιπροσωπεύει μια ιστορική κίνηση για την ΕΕ·''
3ο μέρος ''εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τη μείωση της συνιστώσας των επιχορηγήσεων 

στην τελική συμφωνία·''
4ο μέρος ''υπενθυμίζει ότι η νομική βάση που επελέγη για τη θέσπιση του Μέσου Ανάκαμψης 

δεν δίνει επίσημο ρόλο στα εκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·''
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§ 11
1ο μέρος ''τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η εν λόγω μεταρρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια 

δέσμη νέων ιδίων πόρων, η οποία πρέπει να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου 2021· τονίζει ότι η συνεισφορά για τα πλαστικά 
αποτελεί απλώς ένα πρώτο μερικό βήμα για την εκπλήρωση των προσδοκιών του 
Κοινοβουλίου· προτίθεται να διαπραγματευθεί ένα νομικά δεσμευτικό 
χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
για τη μεταγενέστερη εισαγωγή επιπρόσθετων νέων ιδίων πόρων κατά τη διάρκεια 
του πρώτου μισού του επόμενου ΠΔΠ, όπως το σύστημα εμπορίας εκπομπών (και 
τα έσοδα που θα προκύψουν από οποιαδήποτε μελλοντική διεύρυνση), ο 
μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, ένας ψηφιακός φόρος, ο φόρος επί 
των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας 
εταιρειών·'' εκτός από τις λέξεις: "όπως το σύστημα εμπορίας εκπομπών (και τα 
έσοδα που θα προκύψουν από οποιαδήποτε μελλοντική διεύρυνση),"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
3ο μέρος "ζητεί να χρησιμοποιηθεί η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ προκειμένου να 

προστεθούν, εφόσον είναι αναγκαίο, επιπρόσθετοι ίδιοι πόροι στο δεύτερο ήμισυ 
του ΠΔΠ 2021-2027, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου έως το 
τέλος του ΠΔΠ 2021-2027·"


