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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων
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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. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Filip De Man

Έκθεση: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης ΜΨ + 671, 11, 11

2. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Zdzisław Krasnodębski

Έκθεση: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης ΜΨ + 521, 153, 17

3. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού

Έκθεση: Marie Toussaint (A9-0136/2021) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης ΜΨ + 658, 25, 10

4. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού

Έκθεση: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης ΜΨ + 655, 29, 9
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5. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης/Νορβηγίας: τροποποίηση των παραχωρήσεων για 
όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της 
ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ***

Σύσταση: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης OK + 686, 2, 5

6. Συμφωνία εθελοντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/Ονδούρας ***

Σύσταση: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης OK + 632, 23, 38

7. Έκθεση εφαρμογής που αφορά τις πτυχές της οδικής ασφάλειας της δέσμης 
μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο

Έκθεση: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

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

παρατηρήσεις

Mοναδική ψηφοφορία OK + 654, 30, 9
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8. Χημικά κατάλοιπα στη Βαλτική Θάλασσα βάσει των αναφορών αριθ. 1328/2019 
και 0406/2020 σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 2 του Κανονισμού 

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0224/2021

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0224/2021
(επιτροπή PETI)

Mοναδική ψηφοφορία OK + 660, 8, 25

9. Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 
***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Dan Nica (A9-0122/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Μετά την § 2 1 PPE,
S&D,

The Left

OK + 677, 5, 17

10. Ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-
πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας *

Έκθεση: Christian Ehler (A9-0118/2021)

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

παρατηρήσεις

Σχέδιο του 
Συμβουλίου

OK + 661, 5, 33
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11. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ***I

Έκθεση: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία 163 επιτροπή OK + 663, 17, 19

12. Στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας ***I

Έκθεση: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 162 επιτροπή OK + 673, 6, 20

13. Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I

Έκθεση: Νίκος Ανδρουλάκης (A9-0148/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 95 επιτροπή OK + 641, 44, 14

14. Συμφωνία εθελοντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/Ονδούρας (Ψήφισμα)

Έκθεση: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 17 1Δ ECR OK - 133, 475, 60

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 576, 54, 69

15. Διοργανική συμφωνία για ένα υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας

Έκθεση: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 509, 177, 5

2/ΟΚ + 684, 4, 3

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 421, 255, 15

1 The Left OK - 234, 400, 56§ 19, μετά το στοιχείο 
β

2 The Left OK - 182, 495, 13

§ 19, στοιχείο γ 4 Verts/ALE OK - 315, 355, 19

§ 21 3 PPE OK + 479, 136, 76

Πρόταση απόφασης OK + 645, 5, 49

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 11
1ο μέρος "θεωρεί ότι είναι σημαντικό να καθοριστούν οι συναντήσεις με εκπροσώπους 

ομάδων συμφερόντων που θα πρέπει να δημοσιοποιούνται ως συναντήσεις που 
έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων·"

2o μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρακτική της Επιτροπής να δημοσιοποιεί 
επίσης τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται χωρίς φυσική παρουσία των 
συμμετεχόντων, όπως για παράδειγμα μέσω τηλεδιάσκεψης·"

3o μέρος "επιμένει ότι μια προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία θα πρέπει επίσης να 
θεωρείται συνάντηση·"
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16. Πιο αποτελεσματικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές

Έκθεση: Karima Delli (A9-0029/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 3 1 βουλευτές OK - 286, 372, 34

§ 4 2 βουλευτές OK + 337, 306, 50

§ 5 3 βουλευτές OK + 378, 283, 32

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 453, 92, 154

17. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 
στοιχείο γ) του Κανονισμού: ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της lufenuron

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0223/2021 (Απαιτείται η πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το 
Κοινοβούλιο)

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0223/2021
(επιτροπή ENVI)

Πρόταση ψηφίσματος
(σύνολο του κειμένου)

OK + 441, 242, 15

18. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 
στοιχείο γ) του Κανονισμού: ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της flonicamid

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0222/2021 (Απαιτείται η πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το 
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Κοινοβούλιο)

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0222/2021
(επιτροπή ENVI)

Ψήφισμα 
(σύνολο του κειμένου)

OK + 366, 305, 27

19. Πρόγραμμα για την εσωτερική αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
τον τομέα των φυτών, των ζωών, των τροφίμων και των ζωοτροφών, και τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές (Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά) 2021-2027 ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Brando Benifei (A9-0142/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

20. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2021-2027 ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

21. Πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» 2021-2027 ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία
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22. Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Heidi Hautala, Katarina Barley (A9-0146/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

23. Διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης 2021-2027 και Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

24. Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ***

Σύσταση: Andreas Schieder, Christophe Hansen (A9-0128/2021)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης OK + 660, 5, 32

25. Η έκβαση των διαπραγματεύσεων ΕΕ-ΗΒ

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0225/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0225/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

Μετά την § 1 5 ID OK - 150, 539, 8
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 536, 110, 52

2/ΟΚ + 606, 85, 8

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 584, 57, 58

§ 9 6 Verts/ALE OK - 211, 482, 6

§ 15 7 Verts/ALE OK - 183, 442, 74

Μετά την § 17 1 The Left OK - 137, 558, 4

§ 18, σημείο ii 2 The Left OK - 147, 539, 13

§ 18, σημείο iv 8 Verts/ALE OK - 110, 537, 52

§ 21 21 βουλευτές OK + 562, 133, 4

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 568, 65, 66

§ 22 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 605, 68, 26

§ 30 9 Verts/ALE OK - 193, 468, 38

§ 34 10 Verts/ALE OK - 173, 486, 40

Μετά την § 34 11 Verts/ALE OK - 164, 464, 71

§ 35 3 The Left OK - 134, 559, 6

12 Verts/ALE OK - 147, 544, 8§ 36

4 The Left OK - 136, 555, 8

Μετά την § 38 13 Verts/ALE OK - 200, 471, 28

§ 45 14 Verts/ALE OK - 158, 529, 12

Μετά την § 46 15 Verts/ALE OK - 185, 457, 57

16 Verts/ALE OK - 200, 454, 45

17 Verts/ALE OK - 172, 479, 47

Μετά την § 47

18 Verts/ALE OK - 199, 480, 20
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

19 Verts/ALE OK - 161, 502, 36

20 Verts/ALE OK - 210, 451, 38

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 578, 51, 68

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
The Left:
§ 22
1ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε αντίθεση με την πολιτική διακήρυξη 

που προέβλεπε μια φιλόδοξη, ευρεία, βαθιά και ευέλικτη εταιρική σχέση στον τομέα 
της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας και της άμυνας, το Ηνωμένο Βασίλειο 
αρνήθηκε να διαπραγματευθεί επί των πτυχών αυτών στο πλαίσιο της συμφωνίας· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να 
διατηρηθεί στενή και διαρκής συνεργασία στους τομείς αυτούς, ιδίως για την 
προαγωγή της ειρήνης και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας, και την προώθηση μιας παγκόσμιας τάξης 
βασιζόμενης σε κανόνες, μιας αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης, του 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της εδραίωσης της δημοκρατίας και του κράτους 
δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΣΕΕ·"

2o μέρος "προτείνει η μελλοντική συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ της ΕΕ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου να διέπονται από μια συστημική πλατφόρμα για 
διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου και συντονισμό σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων που θέτουν χώρες όπως η Ρωσία και η 
Κίνα, μια στενή συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της 
συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και μια συστηματική προτιμησιακή συνεργασία όσον 
αφορά ιδίως τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις· ζητεί, ειδικότερα, να υπάρξει στενή 
συνεργασία και συντονισμός με το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τις πολιτικές 
κυρώσεων με την ΕΕ, δεδομένων των κοινών αξιών και συμφερόντων, και να 
θεσπιστεί μηχανισμός συντονισμού στο πλαίσιο αυτό·"
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ID:
§ 2
1ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ αποτελεί 

ιστορικό λάθος"
2o μέρος "και υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πάντοτε σεβάστηκε την απόφαση του Ηνωμένου 

Βασιλείου"
3o μέρος "επιμένοντας παράλληλα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει επίσης να αποδεχθεί τις 

συνέπειες της αποχώρησης από την ΕΕ και ότι μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει τα 
ίδια δικαιώματα και οφέλη με ένα κράτος μέλος· υπενθυμίζει ότι, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, το 
Κοινοβούλιο επεδίωξε να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, να 
προστατεύσει την ειρήνη και την ευημερία στη νήσο της Ιρλανδίας, να 
προστατεύσει τις αλιευτικές κοινότητες, να διαφυλάξει την έννομη τάξη της ΕΕ, να 
διαφυλάξει την αυτονομία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ, να 
διατηρήσει την ακεραιότητα της τελωνειακής ένωσης και της εσωτερικής αγοράς, 
αποφεύγοντας παράλληλα το κοινωνικό, περιβαλλοντικό, φορολογικό ή ρυθμιστικό 
ντάμπινγκ, καθώς αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των ευρωπαϊκών θέσεων 
εργασίας, της βιομηχανίας και της ανταγωνιστικότητας και για την επίτευξη των 
φιλοδοξιών που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·"

Διάφορα
Η Marina Kaljurand (Ομάδα S&D) στηρίζει επίσης την τροπολογία 21.
Ο Geert Bourgeois (Ομάδα ECR) στηρίζει επίσης την πρόταση ψηφίσματος B9-0225/2021.

26. Πολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και 
στη Μεσόγειο ***I

Έκθεση: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

σύνολο του κειμένου 46 S&D OK + 633, 21, 43

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 
ψηφοφορία σε σύνολο

1-45 επιτροπή OK ↓

Πρόταση της Επιτροπής OK + 643, 11, 47
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27. Προστασία του εδάφους

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0221/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0221/2021
(επιτροπή ENVI)

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 687, 4, 7

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 561, 103, 34

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 690, 4, 4

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 288, 400, 10

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

OK + 559, 80, 59

Μετά την § 4 1 The Left OK - 191, 424, 82

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

OK + 561, 79, 58

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 646, 45, 7

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 402, 284, 11

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 662, 10, 26

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 565, 95, 38

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

OK + 610, 85, 3

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 511, 176, 11

§ 27 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 305, 364, 29
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 526, 144, 28

2/ΟΚ + 559, 120, 19

§ 28 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ - 288, 349, 61

§ 29 2 The Left OK - 143, 541, 13

§ 35 § αρχικό 
κείμενο

OK + 367, 263, 68

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 635, 13, 50

§ 37 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 475, 168, 55

§ 52 § αρχικό 
κείμενο

OK + 361, 307, 29

§ 54 § αρχικό 
κείμενο

OK - 335, 349, 14

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 415, 241, 42

§ 55 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 298, 370, 30

§ 60 § αρχικό 
κείμενο

OK + 375, 317, 6

§ 63 § αρχικό 
κείμενο

OK + 381, 280, 37

§ 65 § αρχικό 
κείμενο

OK + 411, 217, 70

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 648, 7, 43

Αιτ. σκ. ΙΗ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 554, 138, 5

ψ.τμ.Αιτ. σκ. KΕ § αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ + 622, 40, 35
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 372, 314, 11

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 638, 23, 37

Αιτ. σκ. KΣΤ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 591, 101, 5

Αιτ. σκ. ΚΖ § αρχικό 
κείμενο

OK + 378, 312, 8

Αιτ. σκ. ΚΗ § αρχικό 
κείμενο

OK + 415, 270, 13

Αιτ. σκ. ΜΓ § αρχικό 
κείμενο

OK + 561, 88, 49

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 605, 55, 41

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: αιτ. σκ. ΚΕ, ΜΓ· §§ 4, 5, 16, 60
PPE: αιτ. σκ. ΚΖ, ΚΗ· §§ 27, 35, 52, 54, 55, 60, 63, 65

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
αιτ. σκ. ΙΗ
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οι μη βιώσιμες γεωργικές και 

δασοκομικές πρακτικές"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

αιτ. σκ. ΚΣΤ
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 

προηγούμενη προσπάθεια για τη θέσπιση νομικού πλαισίου για την προστασία του 
εδάφους στην ΕΕ ήταν ανεπιτυχής, καθώς αποσύρθηκε τον Μάιο του 2014, αφού 
εμποδίστηκε επί οκτώ έτη από μια μειοψηφία κρατών μελών στο Συμβούλιο·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

PPE:
αιτ. σκ. ΚΕ
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "δεσμευτικά"
2o μέρος η λέξη αυτή

§ 3
1ο μέρος "θεωρεί ότι τα υγιή εδάφη αποτελούν βάση για θρεπτικά και ασφαλή τρόφιμα και 

προϋπόθεση για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων·"
2o μέρος "τονίζει ότι η υιοθέτηση βιώσιμης διατροφής, ιδίως με αύξηση της κατανάλωσης 

τροφίμων φυτικής προέλευσης, έχει τεράστιες δυνατότητες βελτίωσης της υγείας 
του εδάφους και της χρήσης της γης·"
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§ 10
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "νομικό"
2o μέρος η λέξη αυτή

ECR:
§ 1
1ο μέρος "τονίζει τη σημασία της προστασίας του εδάφους και της προώθησης υγιών εδαφών 

στην Ένωση, δεδομένου ότι συνεχίζεται η υποβάθμιση αυτού του ζώντος 
οικοσυστήματος, στοιχείου της βιοποικιλότητας και μη ανανεώσιμου πόρου, παρά 
το γεγονός ότι έχουν ληφθεί περιορισμένα και άνισα μέτρα σε ορισμένα κράτη 
μέλη·"

2o μέρος "τονίζει το κόστος που έχει για την Ένωση η αδράνεια όσον αφορά την υποβάθμιση 
του εδάφους, που εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 50 δισεκατομμύρια EUR ετησίως·"

§ 11
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "το κόστος της ανάληψης δράσης όσο 

και εκείνο της μη δράσης" και "άμεσου και"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

Renew:
§ 27
1ο μέρος "τονίζει ότι τα δάση της ΕΕ αποθηκεύουν περίπου 2,5 φορές περισσότερο άνθρακα 

στα εδάφη από ό,τι στη βιομάζα των δέντρων·"
2o μέρος "καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει στρατηγική της ΕΕ για τα δάση που θα λαμβάνει 

δεόντως υπόψη το στοιχείο αυτό και θα προωθεί επιλογές διαχείρισης με τις οποίες 
διατηρείται αυτός ο πολύτιμος πόρος, και θα προάγει στόχους αποκατάστασης και 
προστασίας για το έδαφος, τη βιοποικιλότητα και το κλίμα·"

§ 37
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ της νέας στρατηγικής για 

την προστασία του εδάφους και της επικείμενης δασικής στρατηγικής της ΕΕ"
2o μέρος "συμπεριλαμβάνοντας βιώσιμες απαιτήσεις για τη διαχείριση του εδάφους, όπως 

αγροδασικές πρακτικές, στη δασική στρατηγική·"

§ 55
1ο μέρος "τονίζει ότι η μη βιώσιμη χρήση της γης απελευθερώνει άνθρακα του εδάφους στην 

ατμόσφαιρα έπειτα από αιώνες ή χιλιετίες που αυτός ανήκε στο οικοσύστημα του 
εδάφους·"

2o μέρος "σημειώνει ότι οι εκπομπές άνθρακα του εδάφους μετά τις δραστηριότητες δασικής 
συγκομιδής σημειώνονται ακόμη και δεκαετίες μετά την υλοτόμηση και 
αναφύτευση του τόπου· επισημαίνει ότι, παρόλο που οι ροές αυτές θα πρέπει να 
εμφανίζονται στους υπολογισμούς, η χρήση της δασικής βιομάζας εξακολουθεί να 
θεωρείται ουδέτερη ως προς τον άνθρακα·"

PPE, Renew:
§ 28
1ο μέρος "τονίζει ότι η αποψίλωση ως πρακτική δασικής διαχείρισης καταστρέφει το 

συμβιωτικό και αλληλοεξαρτώμενο δίκτυο δέντρων και μυκήτων και ότι η 
ακόλουθη εκ νέου δημιουργία αυτού του δικτύου μετά την αποψίλωση είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη·"
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2o μέρος "επισημαίνει ότι στα αρκτικά δάση αυτό το δίκτυο αποτελεί τον σημαντικότερο 
μηχανισμό συσσώρευσης οργανικών υλών του εδάφους και ότι έχει συνεπώς ζωτική 
σημασία για τον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα· επαναλαμβάνει ότι η αποψίλωση 
δεν μιμείται τη φυσική διαταραχή που προκαλείται από δασικές πυρκαγιές καθώς, 
αντίθετα με μια περιοχή αποψίλωσης μια περιοχή που έχει διαταραχθεί από 
πυρκαγιά χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλες ποσότητες νεκρών ξύλων και από 
έδαφος που είναι ανοικτό στον αποικισμό ειδών·"

3o μέρος "ζητεί, ως εκ τούτου, να απαγορευτεί η αποψίλωση ως πρακτική διαχείρισης των 
δασών σε ολόκληρη την ΕΕ ως συμπληρωματικό μέτρο σε άλλα μέτρα προστασίας 
του εδάφους στο πλαίσιο για το έδαφος και άλλες συναφείς πρωτοβουλίες·"

28. Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία
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29. Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Πολίτες της Ένωσης ***I

Πρόταση κανονισμού (COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

Απόρριψη 11 βουλευτές OK - 86, 591, 16

Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής

Σύνολο του κειμένου 25ΑΤ επιτροπή OK + 575, 80, 40

Τροπ. στο άρθρο 1

25ΑΤ επιτροπή OK + 553, 95, 46§ 1

6 βουλευτές OK ↓

Μετά την § 2 9 ECR OK + 442, 239, 14

Τροπ. στο άρθρο 2

Σημείο 5 25ΑΤ επιτροπή OK + 630, 51, 13

Τροπ. στο άρθρο 3

§ 1, στοιχείο γ 25ΑΤ επιτροπή OK + 613, 68, 14

§ 2 15 S&D, PPE, 
Renew

OK + 680, 6, 9

Τροπ. στο άρθρο 5

24 The Left OK - 64, 585, 46

7 βουλευτές OK - 94, 549, 52

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 614, 60, 21

§ 1

25ΑΤ επιτροπή

2/ΟΚ + 540, 90, 65

25ΑΤ επιτροπή OK + 515, 127, 53

10 ECR OK ↓

§ 5, εδάφιο 1

3 βουλευτές OK - 115, 533, 47

§ 5, εδάφιο 2 4 βουλευτές OK - 118, 524, 53
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπ. στο άρθρο 6

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 615, 61, 19

§ 1 25ΑΤ επιτροπή

2/ΟΚ + 540, 89, 66

14 PPE OK - 233, 438, 24§ 5

25ΑΤ επιτροπή OK + 571, 80, 44

Τροπ. στο άρθρο 7

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 621, 33, 41

§ 1 25ΑΤ επιτροπή

2/ΟΚ + 613, 68, 14

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 648, 36, 11

§ 2, στοιχείο β 25ΑΤ επιτροπή

2/ΟΚ + 615, 68, 12

Τροπ. στο άρθρο 8

§ 1 16 S&D, PPE, 
Renew

OK + 679, 7, 9

Νέα άρθρα μετά το άρθρο 8

12 Renew OK + 402, 201, 92Μετά το άρθρο 8

13 Renew OK - 235, 414, 46

Τροπ. στο παράρτημα

Σημείο 3, υποσημείο 
στ

25ΑΤ επιτροπή OK + 616, 65, 14

Σημείο 3, υποσημείο ι 25ΑΤ επιτροπή OK + 509, 136, 50

Τροπ. στις αιτιολογικές σκέψεις

Μετά την αιτ. σκ. 8 5 βουλευτές OK - 148, 536, 11

Αιτ. σκ. 9 8 ECR OK + 387, 280, 28
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την αιτ. σκ. 11 1 βουλευτές OK - 110, 564, 21

Αιτ. σκ. 14 17 S&D, PPE, 
Renew

OK + 678, 8, 9

Μετά την αιτ. σκ. 16 18 The Left OK + 539, 148, 8

25ΑΤ επιτροπή OK + 522, 135, 38Αιτ. σκ. 25

2 βουλευτές OK ↓

19αναθ The Left OK - 153, 454, 87

20αναθ The Left OK - 162, 450, 82

21αναθ The Left OK + 407, 240, 47

Μετά την αιτ. σκ. 26

22αναθ The Left OK + 396, 251, 48

Μετά την αιτ. σκ. 37 23αναθ The Left OK - 267, 340, 88

Πρόταση της Επιτροπής OK + 540, 119, 31

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: τροπ. 25 - άρθρο 2, σημείο 5· τροπ. 25 - παράρτημα, σημείο 3, υποσημείο ι
ECR: τροπ. 25 - άρθρο 3, § 1, υποσημείο γ· τροπ. 25 - παράρτημα, σημείο 3, υποσημείο στ

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
τροπ. 25 - άρθρο 5, § 1
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από την προσθήκη της λέξης "αυτομάτως" και τη 

διαγραφή των λέξεων: "κατόπιν αιτήματος του οικείου προσώπου"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

τροπ. 25 - άρθρο 6, § 1
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από την προσθήκη της λέξης "αυτομάτως" και τη 

διαγραφή των λέξεων: "κατόπιν αιτήματος του οικείου προσώπου"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

ECR:
τροπ. 25 - άρθρο 7, § 1
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Είναι επίσης δυνατή η έκδοση 

πιστοποιητικού ανάρρωσης μέσω της ανίχνευσης αντισωμάτων με ορολογικό 
διαγνωστικό έλεγχο." και "Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11 για τον καθορισμό και την 
τροποποίηση των τύπων ορολογικών διαγνωστικών ελέγχων αντισωμάτων κατά του 
SARS-CoV-2 για τους οποίους μπορεί να εκδίδεται πιστοποιητικό ανάρρωσης, 
βάσει επιστημονικών στοιχείων που εξετάζονται από το ECDC."

2o μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπ. 25 - άρθρο 7, § 2, στοιχείο β
1ο μέρος "τεκμηριωμένη με θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου NAAT"
2o μέρος "ή ορολογικού διαγνωστικού ελέγχου"

30. Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Υπήκοοι τρίτων χωρών ***I

Πρόταση κανονισμού (COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Σύνολο του κειμένου 1 επιτροπή OK + 570, 59, 66

Πρόταση της Επιτροπής OK + 540, 80, 70

31. Ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των 
ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος

Έκθεση: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 16 1 εισηγητές OK + 574, 48, 79

§ 23 2 εισηγητές OK + 648, 33, 20

§ 57 3 εισηγητές OK + 529, 102, 70

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 549, 70, 75
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32. Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0219/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0219/2021 
(PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left, βουλευτές)

§ 3 2 S&D OK - 177, 516, 8

§ 5 16 Renew, PPE, 
Verts/ALE

OK + 672, 13, 16

§ 6 7 Verts/ALE OK + 508, 188, 5

Μετά την § 8 3 S&D OK + 379, 268, 54

4 S&D OK - 143, 546, 12

5 S&D OK - 234, 398, 69

§ 9

8 Verts/ALE OK - 297, 367, 37

§ 10 9 Verts/ALE OK - 314, 314, 73

Μετά την § 10 10 Verts/ALE OK + 465, 109, 127

§ 11 11 Verts/ALE OK + 463, 181, 57

Μετά την § 11 12 Verts/ALE OK + 464, 66, 171

§ 13 13 Verts/ALE OK + 452, 196, 53

Μετά την αιτ. αναφ. 
10

6=
17=

S&D
Renew

OK + 646, 38, 17

1 S&D OK - 186, 492, 23Αιτ. σκ. Ζ

14 Renew, PPE, 
Verts/ALE

OK + 659, 14, 28

Αιτ. σκ. Η 15 Renew, PPE, 
Verts/ALE

OK + 545, 11, 145

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 635, 46, 12
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33. Πρόγραμμα της Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης 2021-2027 ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

34. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021) (Απαιτείται πλειοψηφία των 
βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την απόρριψη ή την τροποποίηση της πρότασης του 
Συμβουλίου)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

Τροπ. στο άρθρο 9

Μετά την § 3 2 Verts/ALE OK - 205, 490, 3

Τροπ. στο άρθρο 12

§ 1, εδάφιο 1 3 Verts/ALE OK - 158, 526, 14

Τροπ. στο άρθρο 18

§ 3, εδάφιο 1 4 Verts/ALE OK - 190, 503, 5

Τροπ. στο άρθρο 19

§ 1, στοιχείο α 5 Verts/ALE OK - 165, 516, 17

§ 1, στοιχείο β 6 Verts/ALE OK - 162, 529, 7

§ 10 7Δ Verts/ALE OK - 165, 514, 19

Τροπ. στο άρθρο 24

§ 1, στοιχείο α, 
εισαγωγικό μέρος

8 Verts/ALE OK - 265, 428, 5

§ 1, στοιχείο α, εδάφιο 
2

9 Verts/ALE OK - 210, 484, 4
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 1, στοιχείο α, εδάφιο 
3

10Δ Verts/ALE OK - 205, 490, 3

Τροπ. στις αιτ. σκ.

Αιτ. σκ. 37 1Δ Verts/ALE OK - 169, 512, 17

35. Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021) (Απαιτείται πλειοψηφία 
των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την απόρριψη ή την τροποποίηση της πρότασης του 
Συμβουλίου)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της θέσης του Συμβουλίου

Απόρριψη 1 The Left OK - 139, 527, 31

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

Τροπ. στο άρθρο 7

§ 2, εισαγωγικό μέρος 2 Verts/ALE OK - 136, 538, 24

§ 2, εδάφιο 1 3 Verts/ALE OK - 145, 527, 26

§ 2, εδάφιο 2 4 Verts/ALE OK - 145, 526, 27

§ 2, εδάφιο 3 5 Verts/ALE OK - 152, 497, 49

§ 4 6 Verts/ALE OK - 141, 534, 22

Τροπ. στο άρθρο 9

§ 5, εισαγωγικό μέρος 7 Verts/ALE OK - 169, 480, 48

Τροπ. στο άρθρο 10

§ 6, μετά το εδάφιο 1 8 Verts/ALE OK - 162, 477, 57

Τροπ. στο άρθρο 20

§ 4 9 Verts/ALE OK - 152, 504, 40
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπ. στο άρθρο 23

§ 4 10 Verts/ALE OK - 151, 506, 40

Τροπ. στο άρθρο 24

§ 2 11 Verts/ALE OK - 153, 497, 47

Τροπ. στο άρθρο 26

§ 2 13 Verts/ALE OK - 179, 491, 27

Τροπ. στο άρθρο 33

Σύνολο του κειμένου 12 Verts/ALE OK - 136, 506, 55

36. Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη II***

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Valter Flego (A9-0119/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

37. Πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) 2021-2027 II***

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία
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38. Διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όσον αφορά 
το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μητρώων *

Έκθεση: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

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

παρατηρήσεις

Mοναδική ψηφοφορία OK + 662, 3, 26

39. Πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0238/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021, 
B9-0243/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0239/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, βουλευτές)

Μετά την § 5 1 The Left OK - 162, 458, 77

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 667, 8, 23

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 547, 76, 75

Μετά την § 11 2 The Left OK - 147, 489, 62

§ 13 3 Verts/ALE OK - 294, 379, 25

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 650, 5, 42

Αιτ. σκ. ΙΑ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 497, 73, 126

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 597, 51, 43

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0238/2021 The Left OK ↓

B9-0239/2021 PPE OK ↓

B9-0240/2021 Verts/ALE OK ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

B9-0241/2021 S&D OK ↓

B9-0242/2021 Renew OK ↓

B9-0243/2021 ECR OK ↓

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
§ 11
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί τις κυβερνήσεις και στις δύο 

περιφέρειες και τους διεθνείς οργανισμούς να συνεργαστούν με διαδικτυακές 
πλατφόρμες με σκοπό την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων για την αντιμετώπιση 
της «πληροφοριοδημίας»· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία του 
PortalCheck.org, ενός νέου κόμβου διαδικτυακών πόρων για ελεγκτές γεγονότων 
στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική με σκοπό την αντιμετώπιση της 
παραπληροφόρησης σε σχέση με τη νόσο COVID-19, με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

ECR, PPE:
αιτ. σκ. ΙΑ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 

έχει επιδεινώσει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Λατινική Αμερική έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά έμφυλης βίας στον κόσμο 
και ότι τα ποσοστά αυτά αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δεδομένου ότι 
τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας, των περιστατικών βιασμού και γυναικοκτονίας·"

2o μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δεν αναδείχθηκε ως 
προτεραιότητα η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, γεγονός που εμποδίζει 
σημαντικά το δικαίωμα στην υγεία και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των γυναικών και 
των κοριτσιών στην περιφέρεια·"

40. Βολιβία και η σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0244/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021, 
B9-0249/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0244/2021 
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 3 The Left OK - 131, 536, 28
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 1 4 The Left OK - 52, 546, 99

1 The Left OK - 126, 542, 29

2 The Left OK - 130, 531, 35

Μετά την αιτ. σκ. Β

5 The Left OK - 72, 564, 60

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 396, 267, 28

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0245/2021 
(S&D, Verts/ALE, The Left)

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK ↓

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0244/2021 PPE OK ↓

B9-0245/2021 The Left OK ↓

B9-0246/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0247/2021 S&D OK ↓

B9-0248/2021 Renew OK ↓

B9-0249/2021 ECR OK ↓

41. Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως η υπόθεση των Shagufta Kausar 
και Shafqat Emmanuel

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0253/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, 
B9-0258/2021, B9-0259/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0254/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

Μετά την § 8 1 ECR OK - 213, 447, 34

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

OK + 678, 8, 10
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προτάσεις ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 681, 3, 6

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0253/2021 ID OK ↓

B9-0254/2021 The Left OK ↓

B9-0255/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0256/2021 S&D OK ↓

B9-0257/2021 Renew OK ↓

B9-0258/2021 PPE OK ↓

B9-0259/2021 ECR OK ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: § 12

42. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για το οικονομικό έτος 2022

Έκθεση: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

6 ID OK - 101, 577, 18

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 591, 100, 7

§ 2

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 654, 12, 32

Μετά την § 2 7 ID OK - 109, 575, 12

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 583, 71, 44

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 515, 132, 50
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 9 1 PPE OK - 288, 373, 37

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

OK + 617, 48, 33

§ 12 2Δ PPE OK - 327, 362, 9

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 511, 137, 49

2/ΟΚ + 539, 80, 78

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 504, 144, 48

§ 27 § αρχικό 
κείμενο

OK + 504, 143, 50

§ 28 § αρχικό 
κείμενο

OK + 516, 140, 42

§ 37 8 ID OK - 108, 583, 5

Μετά την § 38 9 ID OK - 103, 551, 42

Μετά την § 40 10 Verts/ALE OK + 545, 97, 54

§ 51 4 The Left OK - 302, 330, 66

§ 54 3Δ PPE OK - 321, 345, 32

§ 56 5 S&D OK + 674, 18, 6

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 582, 91, 18

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: §§ 10, 27, 28
Renew: § 8

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
§ 2
1ο μέρος "εγκρίνει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της συνεννόησης μεταξύ του 

Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 14 Απριλίου 2021, να 
καθοριστεί η αύξηση έναντι του προϋπολογισμού του 2021 στο 2,4 %, κάτι που 
αντιστοιχεί σε συνολικό επίπεδο κατάστασης προβλέψεων για το 2022 ύψους 2 112 
904 198 EUR,"
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2o μέρος "να μειωθεί το επίπεδο δαπανών του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων που 
ενέκρινε το Προεδρείο στις 8 Μαρτίου 2021 κατά 18,85 εκατομμύρια EUR και να 
μειωθούν αναλόγως οι πιστώσεις που προτείνονται στα ακόλουθα κονδύλια του 
προϋπολογισμού: 1004 01 – Συνήθη έξοδα ταξιδίου: σύνοδοι, επιτροπές ή 
αντιπροσωπείες τους, πολιτικές ομάδες και λοιπά έξοδα· 1405 01 – Δαπάνες για τη 
διερμηνεία: εξωτερική διερμηνεία· 2007 01 – Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση 
των χώρων· 2022 – Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και 
καθαρισμός των κτιρίων· 2024 – Κατανάλωση ενέργειας· 2120 01 – Έπιπλα: αγορά, 
μίσθωση, ανανέωση, συντήρηση και επισκευή επίπλων· 2140: Τεχνικός εξοπλισμός 
και εγκαταστάσεις· 3000 – Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων 
μεταξύ των τριών τόπων εργασίας· 3040 – Διάφορα έξοδα εσωτερικών 
συνεδριάσεων· 3042 – Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες· 
3210 09: Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, της αξιολόγησης 
επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών (STOA) και του ευρωπαϊκού κόμβου 
επιστημονικών μέσων ενημέρωσης: δαπάνες για τον ευρωπαϊκό κόμβο 
επιστημονικών μέσων ενημέρωσης· 3243 01: Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου: Parlamentarium και κέντρα «Europa Experience»· 3244 01: 
Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και 
προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες: έξοδα 
υποδοχής και επιδοτήσεις για ομάδες επισκεπτών· 4220 04: Δαπάνες σχετικές με 
την επικούρηση των βουλευτών: έξοδα για αποστολές και ταξίδια μεταξύ των τριών 
τόπων εργασίας και για την εξωτερική κατάρτιση των διαπιστευμένων βοηθών – 
Καθεστώς των βουλευτών· 4220 04 – Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των 
βουλευτών: έξοδα για αποστολές και ταξίδια μεταξύ των τριών τόπων εργασίας και 
για την εξωτερική κατάρτιση των διαπιστευμένων βοηθών – Καθεστώς των 
βουλευτών·"

PPE:
§ 8
1ο μέρος "ζητεί να επεκταθεί η εθελοντική τηλεργασία σε περισσότερες ημέρες και 

καθήκοντα· ζητεί να προτιμάται η διοργάνωση συνεδριάσεων με υβριδικό τρόπο ή 
αποκλειστικά εξ αποστάσεως –όταν αυτές δεν περιλαμβάνουν τη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων, κάτι που ισχύει για παράδειγμα στην περίπτωση των ακροάσεων και 
ανταλλαγών απόψεων ή των εσωτερικών και προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η φυσική παρουσία είναι πιο αποτελεσματική για 
τις πολιτικές διαπραγματεύσεις–, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών 
διερμηνείας, όπου θα πρέπει να προτιμάται η τηλεδιερμηνεία όποτε χρειάζεται· 
καλεί τον Γενικό Γραμματέα να θεσπίσει, μετά τα μέτρα επιχειρησιακής συνέχειας 
σε σχέση με την πανδημία COVID-19, ένα νέο ευέλικτο πλαίσιο για την παροχή 
τηλεδιερμηνείας για την περίοδο μετά την πανδημία COVID-19·
σημειώνει ότι ο υπερβολικός χρόνος χρήσης ψηφιακών εργαλείων μπορεί να έχει 
αρνητικές συνέπειες στην ευεξία ορισμένων ατόμων· ζητεί να αναθεωρηθούν οι 
κανόνες για τις αποστολές έως το τέλος του 2022, προκειμένου να διασφαλιστούν η 
κατάλληλη έγκριση βάσει των αναγκών, 
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η συγκεκριμένη αιτιολόγηση της χορήγησης άδειας για όλες τις αποστολές, οι 
απαιτήσεις για μέσα μεταφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, χωρίς να 
παρεμποδίζονται οι βουλευτές στην εκπλήρωση της εντολής τους, και ο 
αποκλεισμός των πλέον επιβλαβών μέσων μεταφοράς, με εξαίρεση τις ακραίες 
περιπτώσεις όπου η χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς για ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας ή προς δυσπρόσιτες περιοχές θα διατάρασσε την ισορροπία μεταξύ του 
περιβαλλοντικού στόχου και της αποδοτικότητας του κοινοβουλευτικού έργου· 
ζητεί να πραγματοποιούνται αποκλειστικά εξ αποστάσεως οι προπαρασκευαστικές 
συνεδριάσεις και οι ενημερώσεις μετά την αποστολή για όλες τις επίσημες 
επισκέψεις αντιπροσωπειών, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας, και από το 
2022 να χορηγούνται άδειες για αντιπροσωπείες αποκλειστικά εντός των ορίων των 
αντίστοιχων δικαιωμάτων·"

2o μέρος "ζητεί από το Προεδρείο να διασφαλίσει ότι οι έκτακτες συνεδριάσεις των 
επιτροπών στο Στρασβούργο θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο 
κατ’ εξαίρεση και θα πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως πριν εγκριθούν σε 
μεμονωμένη βάση·"

Renew, PPE:
§ 16
1ο μέρος "υπενθυμίζει τη στήριξη που έχει εκφράσει η συντριπτική πλειοψηφία των 

βουλευτών του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ενιαίας έδρας προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποδοτική δαπάνη των χρημάτων των φορολογουμένων της Ένωσης 
και να αναλάβει το Κοινοβούλιο τη θεσμική του ευθύνη όσον αφορά τη μείωση του 
οικείου αποτυπώματος άνθρακα· υπενθυμίζει την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων 
προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι κοινοβουλευτικές θεσμικές εργασίες, το 
οικονομικό κόστος και το αποτύπωμα άνθρακα·"

2o μέρος "φρονεί ότι η πείρα που αποκτήθηκε και οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στην εργασία και τις συνεδριάσεις εξ αποστάσεως μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
βάση για την προσαρμογή των αναγκών όσον αφορά τις αποστολές του 
προσωπικού·"

3o μέρος "υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την έδρα του στο Στρασβούργο· σημειώνει ότι, για να 
πραγματοποιηθούν μόνιμες αλλαγές, απαιτείται τροποποίηση της Συνθήκης, για την 
οποία χρειάζεται ομοφωνία·"

43. Ρωσία, η υπόθεση του Alexei Navalny, στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της 
Ουκρανίας και ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0235/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021, 
B9-0252/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0236/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

ψ.τμ.§ 9 § αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ + 579, 48, 61
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 470, 119, 94

3/ΟΚ + 551, 59, 78

Μετά την § 15 2 Renew OK + 630, 6, 50

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 586, 70, 32

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 212, 427, 48

Μετά την § 17 3 ECR OK + 367, 211, 110

Μετά την § 21 4 ECR OK + 482, 177, 27

Μετά την αιτ. σκ. Θ 1 Renew OK + 548, 25, 113

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 569, 67, 46

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0235/2021 The Left OK ↓

B9-0236/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0237/2021 Renew OK ↓

B9-0250/2021 S&D OK ↓

B9-0251/2021 PPE OK ↓

B9-0252/2021 ECR OK ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: § 9



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_EL.docx 39 PE 692.327

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Renew:
§ 17
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σε περίπτωση αντιποίνων κατά της 

Τσεχικής Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της ΕΕ"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

S&D:
§ 9
1ο μέρος "απαιτεί από την ΕΕ να μειώσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια"
2o μέρος "και παροτρύνει, συνεπώς, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη να 

σταματήσουν την ολοκλήρωση του αγωγού Nord Stream 2"
3o μέρος "και να ζητήσουν να σταματήσει η κατασκευή αμφιλεγόμενων πυρηνικών σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής που κατασκευάζει η Rosatom·"

Διάφορα
Οι Markéta Gregorová (Ομάδα Verts/ALE), Radosław Sikorski (Ομάδα PPE), Alexandr Vondra 
(Ομάδα ECR) στηρίζουν επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0236/2021.

44. 5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0227/2021, B9-0228/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021, B9-0231/2021, 
B9-0232/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0227/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, βουλευτές)

Μετά την § 2 7 The Left OK - 137, 526, 35

Μετά την § 5 5 ECR OK - 138, 549, 11

Μετά την § 6 8 The Left OK - 146, 520, 32

Μετά την § 9 6 ECR OK - 117, 539, 41

Μετά την § 17 9 The Left OK - 62, 500, 136

Αιτ. σκ. Δ 1 ECR OK - 102, 566, 30

Μετά την αιτ. σκ. ΣΤ 2 ECR OK - 103, 566, 29

3 ECR OK - 104, 557, 37Μετά την αιτ. σκ. ΙΑ

4 ECR OK - 106, 587, 5
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προτάσεις ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) + 553, 77, 60

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0227/2021 PPE OK ↓

B9-0228/2021 The Left OK ↓

B9-0229/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0230/2021 Renew OK ↓

B9-0231/2021 S&D OK ↓

B9-0232/2021 ECR OK ↓

45. Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0220/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0220/2021
(επιτροπή EMPL)

§ 2 2 ID OK - 110, 540, 46

§ 3 3 ID OK - 94, 598, 4

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 660, 6, 32

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 536, 117, 45

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 642, 34, 22

2/ΟΚ + 497, 59, 141

3/ΟΚ + 660, 27, 11

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 368, 315, 14
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

5/ΟΚ + 423, 246, 29

6/ΟΚ + 347, 339, 12

7/ΟΚ + 443, 223, 32

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 629, 59, 10

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 515, 113, 70

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 619, 62, 17

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 406, 247, 45

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 628, 21, 49

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 479, 136, 83

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 655, 7, 36

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 425, 234, 39

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 643, 20, 35

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 449, 156, 93

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 583, 37, 78

2/ΟΚ + 566, 82, 50

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 678, 6, 14

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

OK + 450, 223, 25

ψ.τμ.§ 23 § αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ + 678, 7, 13



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_EL.docx 42 PE 692.327

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ - 315, 378, 5

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 686, 6, 6

§ 24 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 560, 110, 28

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 536, 97, 65

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 530, 68, 100

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 599, 33, 66

2/ΟΚ + 367, 317, 14

§ 28 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 340, 333, 25

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 583, 28, 87

§ 29 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 544, 76, 78

§ 30 § αρχικό 
κείμενο

OK + 421, 216, 61

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 644, 21, 33

Αιτ. σκ. Ε § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 300, 387, 11

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 514, 181, 3

2/ΟΚ + 478, 186, 34

Αιτ. σκ. ΣΤ § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 353, 211, 134

Αιτ. σκ. Ζ 1 ID OK - 131, 559, 6

ψ.τμ.Αιτ. σκ. ΙΗ § αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ + 608, 44, 46
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 403, 246, 49

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 656, 32, 10

Αιτ. σκ. ΙΘ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 407, 271, 20

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 510, 42, 139

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: § 8
PPE: §§ 20, 30

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
The Left
§ 16
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του ΕΠΚΔ, να υποβάλει 

πρόταση για την αναθεώρηση των στόχων της Βαρκελώνης και του πλαισίου 
ποιότητας της ΠΕΦ, προκειμένου να στηρίξει την περαιτέρω ανοδική σύγκλιση 
μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ΠΕΦ· τονίζει την ανάγκη οι 
πρωτοβουλίες της ΕΕ να στηρίξουν την επιγραμμική και εξ αποστάσεως μάθηση για 
πιο ευέλικτη και χωρίς αποκλεισμούς πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
διατηρώντας παράλληλα τη διά ζώσης μάθηση ως μέθοδο πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με εγγυημένη προσβασιμότητα για όλα τα παιδιά, ιδίως για τα παιδιά 
με αναπηρίες· καλεί τα κράτη μέλη να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα, 
επεκτείνοντας και δίνοντας προτεραιότητα στη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο σε 
απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, καθώς το 10 % των νοικοκυριών στην ΕΕ 
εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο·"

2o μέρος "ζητεί μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με 
σκοπό την επένδυση στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ενδυνάμωση των 
παιδιών μέσω ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων·"

3o μέρος "τονίζει τη σημασία της ίσης πρόσβασης σε ψηφιακές υποδομές και δεξιότητες για 
τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς εξίσου τόσο σε αστικές όσο και σε 
αγροτικές περιοχές, ώστε να αποφευχθεί το ψηφιακό χάσμα, καθώς και για τα 
παιδιά σε απομακρυσμένες και απόκεντρες περιοχές· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παράσχουν χρηματοδοτική στήριξη σε τομείς που χρήζουν 
τεχνολογικής αναβάθμισης και ολοκληρωμένης ψηφιακής κατάρτισης τόσο για τους 
εκπαιδευτικούς όσο και για τους σπουδαστές, προκειμένου να μπορέσουν να 
προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες·"

Verts/ALE:
§ 24
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1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν συγκεκριμένες στρατηγικές για την προστασία 
των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση στο διαδίκτυο, 
καθώς όταν βρίσκονται σε απομόνωση, τα παιδιά αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
στο διαδίκτυο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο διαδικτυακής κακοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής πορνογραφίας και του διαδικτυακού 
εκφοβισμού· προτρέπει τα κράτη μέλη να διεξάγουν ενημερωτικές εκστρατείες τόσο 
για τους γονείς όσο και για τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους 
εκτίθενται τα παιδιά στο διαδικτυακό περιβάλλον·"

2o μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με φορείς του 
ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για τον 
εντοπισμό και την εξάλειψη υλικού παιδικής πορνογραφίας και σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών·"

PPE:
αιτ. σκ. Ε
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και όχι στις δαπάνες"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

αιτ. σκ. ΙΗ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγγύηση για τα παιδιά είναι μία από τις εμβληματικές 

πρωτοβουλίες κοινωνικής πολιτικής που απαριθμούνται στις πολιτικές 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και στο πρόγραμμα εργασίας της για το 
2021, και πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω στο μέλλον με φιλόδοξες πολιτικές και 
στόχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα πρέπει να περιληφθεί στην ημερήσια 
διάταξη της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ΕΠΚΔ και η σύσταση της Επιτροπής του 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: 
Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» παραμένουν σημαντικές κατευθυντήριες 
γραμμές για τη μείωση της παιδικής φτώχειας, τη βελτίωση της ευημερίας των 
παιδιών και τη διασφάλιση ενός σταθερού μέλλοντος, μειώνοντας παράλληλα την 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σχέδιο δράσης για 
την εφαρμογή του ΕΠΚΔ, η Επιτροπή έχει θέσει τον στόχο να μειωθεί ο αριθμός 
των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ 
κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια έως το 2030 – συμπεριλαμβανομένων 
τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων παιδιών·"

2o μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα μεταξύ των φύλων 
οδηγούν στο λεγόμενο «χάσμα των ονείρων» ή το «χάσμα των δικαιωμάτων» και η 
έλλειψη εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις προκαθορίζουν τις 
επιλογές σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης των κοριτσιών από νεαρή ηλικία και, 
συνεπώς, συμβάλλουν στην αύξηση της ανισότητας σε ορισμένους τομείς της 
αγοράς εργασίας, ιδίως στη σταδιοδρομία στους τομείς των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM)·"

αιτ. σκ. ΙΘ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές βρίσκονται στο 

προσκήνιο των εργασιών για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και 
εκμετάλλευσης και, ως εκ τούτου, πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
πρόληψη της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει να τους παρέχουν επαρκή μέσα για την 
επίτευξη αυτών των στόχων"

2o μέρος "κατά περίπτωση·"
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§ 4
1ο μέρος "πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας να πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις 

για τα παιδιά, προκειμένου να εξαλειφθεί η παιδική φτώχεια και να δοθεί στα παιδιά 
η δυνατότητα να αναπτυχθούν και να απολαμβάνουν τα πλήρη δικαιώματά τους ως 
Ευρωπαίοι πολίτες· τονίζει ότι αυτό απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση στην 
προσχολική ανάπτυξη, ξεκινώντας από τις πρώτες 1 000 ημέρες, κατά τις οποίες θα 
πρέπει να διασφαλίζεται η μητρική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής 
υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας, και της παροχής φροντίδας· καλεί τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 
εφαρμογή της εγγύησης για τα παιδιά με κατάλληλες πολιτικές και επαρκείς πόρους, 
μεταξύ άλλων θεσπίζοντας μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας και μέτρα για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για γονείς ή κηδεμόνες, και 
παρέχοντας εισοδηματική στήριξη στις οικογένειες και τα νοικοκυριά, ούτως ώστε 
οι οικονομικοί φραγμοί να μην εμποδίζουν την πρόσβαση των παιδιών σε ποιοτικές 
υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς·"

2o μέρος "ζητεί μια γενική ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας με 
φιλόδοξους στόχους για τη μείωση της φτώχειας και της έλλειψης στέγης, και για 
την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας στην Ευρώπη ως το 2030, ιδίως μεταξύ των 
παιδιών, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στον ΕΠΚΔ και τους ΣΒΑ των ΗΕ, 
και με βάση τους πρωταρχικούς στόχους που ορίζονται στο σχέδιο δράσης ΕΠΚΔ·"

§ 6
1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της ΕΕ για τα 

δικαιώματα του παιδιού με βάση τις ανάγκες που εντοπίζονται σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, και τα προτρέπει να προχωρήσουν και πέρα από τα 
προκαθορισμένα συστήματα χρηματοδότησης της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να 
παρέχουν ενημέρωση, εκπαίδευση και υποστήριξη στις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές για την εξασφάλιση χρηματοδότησης της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν μια συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τον προγραμματισμό και 
την εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ, να επιταχύνουν την εκτέλεσή τους και να 
διαθέσουν όλους τους δυνατούς εθνικούς πόρους, που θα συμπληρώνονται από τα 
ταμεία της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), η Συνδρομή στην 
Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (ReactEU), ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας(RRF), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το InvestEU, το Erasmus+ και το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης (ΤΑΜ), καθώς και το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» 
(EU4Health, για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλάβουν ειδικά μέτρα 
για την επένδυση σε παιδιά και νέους στα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο ταμείο, σύμφωνα με τον 
πυλώνα Next Generation του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας·"

2o μέρος "υπενθυμίζει τις δυνατότητες που παρέχει το μέσο Next Generation EU για την 
οικονομική υποστήριξη, μεταξύ άλλων, των οργανώσεων, όπως ΜΚΟ και 
φιλανθρωπικών οργανώσεων, που παρέχουν κοινωνική βοήθεια σε οικογένειες που 
έχουν ανάγκη· καλεί, εν προκειμένω, όλα τα κράτη μέλη, όχι μόνο αυτά που 
πλήττονται περισσότερο από την παιδική φτώχεια, να διαθέσουν τουλάχιστον το 
5 % των πόρων του ΕΚΤ+ υπό επιμερισμένη διαχείριση για να στηρίξουν 
δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά·"

§ 8
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "μόνιμο"
2o μέρος η λέξη αυτή
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§ 10
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ζητεί την επείγουσα επανάληψη των 

διαπραγματεύσεων για την οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων που αποτελεί το 
σχετικό βασικό εργαλείο·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 12
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "μόνιμης"
2o μέρος η λέξη αυτή

§ 15
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "καθολικών"
2o μέρος η λέξη αυτή

§ 23
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την ΕΕ και"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 26
1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η πρόταση για επαρκείς κατώτατους μισθούς στοχεύει στη 

βελτίωση της εισοδηματικής κατάστασης των ατόμων που εργάζονται, 
συμπεριλαμβανομένων των γονέων, και ειδικότερα των γυναικών· υπενθυμίζει ότι 
οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και οι δίκαιοι μισθοί πρέπει να συμπληρώνουν τα 
μέτρα κατά της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας· 
πιστεύει ότι αυτή προσέγγιση θα βελτιώσει έτσι την ευημερία των παιδιών και θα 
μειώσει τις ανισότητες από νεαρή ηλικία, σπάζοντας τον κύκλο της 
φτώχειας· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την 
αποτελεσματική ενεργό στήριξη της απασχόλησης (EASE) (C(2021)1372) παρέχει 
καθοδήγηση για τη σταδιακή μετάβαση από τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που 
ελήφθησαν για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
στη λήψη νέων μέτρων αναγκαίων για μια ανάκαμψη με πλούσια προσφορά θέσεων 
εργασίας και προσανατολισμένη στην ανάπτυξη·"

2o μέρος "χαιρετίζει την πρόταση για την οδηγία σχετικά με τη διαφάνεια των αμοιβών, με 
στόχο τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και, κατά 
συνέπεια, τη βελτίωση της οικονομικής σταθερότητας και της οικονομικής 
ανεξαρτησίας γενικότερα των γυναικών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
ξεπεράσουν τη φτώχεια και να ξεφύγουν από καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας·"

§ 28
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 

παρακολουθεί την πρόοδο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και μέσω 
ειδικών δεικτών στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων, και να εκδίδει ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις, όταν χρειάζεται·" και "και δείκτες στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου"

2o μέρος "καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και μέσω ειδικών δεικτών στον κοινωνικό πίνακα 
αποτελεσμάτων, και να εκδίδει ειδικές ανά χώρα συστάσεις, όταν χρειάζεται·"

3o μέρος "και δείκτες στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου"
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§ 29
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οι παράγοντες κοινωνικής 

οικονομίας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο ιδιωτικός τομέας, οι ΜΚΟ και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς τους·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

The Left, PPE:
Αιτ. σκ. ΣΤ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνες, οι επενδύσεις στα παιδιά, για 

παράδειγμα σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και φροντίδα στην πρώιμη παιδική 
ηλικία, μπορούν να έχουν απόδοση στο επίπεδο της κοινωνίας τουλάχιστον 
τετραπλάσια του κόστους των επενδύσεων αυτών καθαυτών, χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη τα μεγαλύτερα οφέλη για τις επιχειρήσεις όσον αφορά το ειδικευμένο 
προσωπικό ή για τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας που δεν θα επιβαρύνονται με 
περαιτέρω δαπάνες για κάθε παιδί που έχει πρόσβαση σε μέτρα κοινωνικής 
ένταξης·" εκτός από τις λέξεις: "επιχειρήσεις όσον αφορά"

2o μέρος "επιχειρήσεις όσον αφορά"
3o μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες του προϋπολογισμού θα πρέπει να 

αναγνωρίσουν τις επενδύσεις στα παιδιά ως χωριστή κατηγορία επενδύσεων, πέραν 
των κανονικών κοινωνικών δαπανών·"

§ 5
1ο μέρος "χαιρετίζει το γεγονός ότι ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις και οι προτάσεις 

περισσότερων από 10 000 παιδιών κατά την προετοιμασία της στρατηγικής της ΕΕ 
για τα δικαιώματα του παιδιού· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, κατά την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση της εγγύησης για τα παιδιά σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θα ακούγεται η άποψη των παιδιών, καθώς και 
των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν πλήρως σε έναν ουσιαστικό και χωρίς αποκλεισμούς δημόσιο διάλογο 
και διαβούλευση, και σε θέματα που τα αφορούν σε επίπεδο ΕΕ, όπως συνέβη στο 
Φόρουμ του 2020 για τα Δικαιώματα του Παιδιού·"

2o μέρος "καλεί, στο πλαίσιο αυτό, όλα τα κράτη μέλη να αναθέσουν συγκεκριμένα το έργο 
αυτό σε μια δημόσια αρχή, για παράδειγμα έναν επίτροπο ή διαμεσολαβητή για τα 
παιδιά, η οποία θα μετρά τις επιπτώσεις στα παιδιά της εθνικής και περιφερειακής 
νομοθεσίας και των εθνικών μέτρων για την εφαρμογή της Εγγύησης για τα Παιδιά, 
καθώς και την εν γένει προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών στη δημόσια 
πολιτική," 

3o μέρος "και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα σύστασης μιας Ευρωπαϊκής 
Αρχής για τα Παιδιά για την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής 
της σύστασης από τα κράτη μέλη, τον συντονισμό των εθνικών εργασιών, τη 
διασφάλιση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και καινοτόμων λύσεων, και τον 
εξορθολογισμό των εκθέσεων εφαρμογής και των συστάσεων·" εκτός από τις λέξεις: 
"να εξετάσει τη δυνατότητα σύστασης μιας Ευρωπαϊκής Αρχής για τα Παιδιά", "και 
την παρακολούθηση», "τον συντονισμό των εθνικών εργασιών" και "και τον 
εξορθολογισμό των εκθέσεων εφαρμογής και των συστάσεων"

4o μέρος "εξετάσει τη δυνατότητα σύστασης μιας Ευρωπαϊκής Αρχής για τα Παιδιά για την"
5ο μέρος "και την παρακολούθηση»
6ο μέρος "τον συντονισμό των εθνικών εργασιών"
7ο μέρος "και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων εφαρμογής και των συστάσεων"
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46. Προσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα των διαγνωστικών ελέγχων Covid

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0233/2021, B9-0234/2021/rev

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0234/2021/rev

 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 650, 22, 25

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 623, 26, 48

2 Verts/ALE, 
The Left

OK + 475, 149, 73

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 3

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

Μετά την § 3 3 Verts/ALE, 
The Left

OK - 178, 452, 67

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 661, 18, 18

2/ΟΚ + 592, 59, 46

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 581, 97, 19

4 ECR OK - 132, 543, 22

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 536, 83, 78

2/ΟΚ + 668, 7, 22

§ 9

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 618, 31, 48
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Αιτ. σκ. Δ § αρχικό 
κείμενο

OK + 538, 86, 73

Αιτ. σκ. ΙΖ 1 Verts/ALE, 
The Left

OK + 555, 115, 27

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 623, 49, 25

Αιτ. σκ. ΚΒ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 526, 148, 23

Αιτ. σκ. ΚΔ § αρχικό 
κείμενο

OK + 597, 33, 67

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 616, 29, 45

Πρόταση ψηφίσματος B9-0233/2021 (ID)

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: § 3· αιτ. σκ. Δ, ΚΔ
ID: αιτ. σκ. ΚΒ, ΚΔ

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
αιτ. σκ. KB
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προμηθεύτηκε από κοινού εμβόλια κατά της 

COVID-19 εξ ονόματος όλων των κρατών μελών"
2o μέρος "ώστε να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα και να μειωθούν οι τιμές για όλους·"

ID:
§ 1
1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν καθολικούς, προσβάσιμους, έγκαιρους και 

δωρεάν διαγνωστικούς ελέγχους»
2o μέρος "προκειμένου να εξασφαλίσουν το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της 

ΕΕ χωρίς διακρίσεις για λόγους χρηματικών ή οικονομικών πόρων, στο πλαίσιο του 
πιστοποιητικού EU COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 3 της εντολής του 
Κοινοβουλίου για διαπραγματεύσεις όσον αφορά την πρόταση για ψηφιακό πράσινο 
πιστοποιητικό· επισημαίνει την απειλή των οικονομικών διακρίσεων, στις οποίες 
ειδάλλως θα υπόκειντο οι μη εμβολιασμένοι πολίτες και κάτοικοι της ΕΕ μετά την 
εφαρμογή του πιστοποιητικού EU COVID-19·»

§ 3
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την Επιτροπή και"
2o μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 6
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στο πλαίσιο του εκκολαπτηρίου της 

ευρωπαϊκής αρχής ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης 
υγειονομικής ανάγκης (HERA)" και "για παιδιά και ευάλωτες ομάδες·»

2o μέρος "στο πλαίσιο του εκκολαπτηρίου της ευρωπαϊκής αρχής ετοιμότητας και αντίδρασης 
σε καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης (HERA)»

3o μέρος "για παιδιά και ευάλωτες ομάδες»

§ 9
1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προμηθευτούν από κοινού κιτ 

διαγνωστικού ελέγχου και να υπογράψουν κοινές συμβάσεις με παρόχους 
εργαστηριακών υπηρεσιών ιατρικών εξετάσεων, ώστε να κλιμακωθεί η ικανότητα 
διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 σε επίπεδο ΕΕ·"

2o μέρος "τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο διαφάνειας και ελέγχου όσον 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της υγείας·"

3o μέρος "τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή διαθέτει 
επαρκή προϋπολογισμό για την απόκτηση του εξοπλισμού που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει ταχεία και αποφασιστική 
δράση·"

47. Σχέσεις ΕΕ-Ινδίας

Έκθεση: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 1, στοιχείο ια 5 The Left OK - 30, 623, 41

§ 1, στοιχείο ιε 6 The Left OK - 62, 616, 16

§ 1, στοιχείο κγ 7 The Left OK - 51, 623, 20

§ 1, στοιχείο κε 8 The Left OK - 37, 611, 46

§ 1, στοιχείο κθ 1 ID OK - 108, 575, 9

§ 1, μετά το στοιχείο 
λθ

9 The Left OK - 91, 540, 63

§ 1, μετά το στοιχείο 
μα

10 The Left OK - 55, 593, 46

§ 1, στοιχείο μθ 11 The Left OK - 259, 363, 72

Αιτ. σκ. Ε 2 The Left OK - 39, 633, 22

3 The Left OK - 77, 561, 56Μετά την αιτ. σκ. ΙΓ

4 The Left OK - 62, 595, 37
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Σύσταση OK + 594, 34, 63

48. Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή και εκτελεστικοί 
οργανισμοί

Έκθεση: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 504, 178, 16

Πρόταση ψηφίσματος

45 ID OK - 117, 525, 53

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 688, 5, 5

§ 1

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 520, 115, 63

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

OK + 544, 145, 9

§ 9 86 PPE OK + 556, 82, 60

Μετά την § 11 87 PPE OK + 513, 169, 16

§ 14 46 ID OK - 93, 599, 4

§ 15 47 ID OK - 88, 597, 11

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 609, 71, 18

§ 19 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 473, 209, 16
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 21 1 S&D OK + 611, 77, 10

Μετά την § 23 50 The Left OK - 320, 359, 19

§ 25 88 PPE OK + 601, 82, 15

§ 30 48 ID OK - 106, 587, 3

2 S&D OK - 246, 444, 8

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 687, 6, 5

§ 37

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 448, 242, 8

3 S&D OK - 255, 377, 66

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 636, 39, 23

§ 43

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 387, 294, 17

§ 47 4 S&D OK + 409, 285, 4

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 678, 9, 11

§ 66 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 612, 47, 39
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 69 51 The Left OK + 426, 205, 67

§ 102 5 S&D OK - 145, 547, 6

Μετά την § 105 52 The Left OK + 346, 341, 11

§ 110 89 PPE OK - 330, 360, 8

§ 113 49 ID OK - 122, 560, 14

§ 131 6 S&D OK + 374, 318, 6

§ 173 90 PPE OK + 498, 181, 19

§ 200 7 S&D OK - 243, 450, 5

§ 205 8Δ S&D OK - 145, 549, 4

§ 231 9Δ S&D OK - 309, 374, 15

§ 232 10Δ S&D OK - 267, 421, 10

§ 233 11 S&D OK - 248, 413, 37

§ 234 12 S&D OK - 255, 403, 39

§ 235 13 S&D OK - 244, 403, 50

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 587, 44, 66

§ 270 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 419, 222, 56



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_EL.docx 54 PE 692.327

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 274 91Δ PPE OK - 206, 486, 6

§ 279 14Δ S&D OK - 163, 526, 9

§ 281 92 PPE OK - 212, 478, 8

§ 282 15Δ S&D OK - 269, 424, 5

§ 287 § αρχικό 
κείμενο

OK + 489, 141, 66

§ 304 95 PPE OK + 507, 152, 37

§ 307 § αρχικό 
κείμενο

OK + 453, 155, 90

Μετά την § 339 16 S&D OK - 284, 383, 31

§ 340 17 S&D OK + 369, 313, 16

Μετά την § 340 53 The Left OK - 174, 507, 17

§ 341 § αρχικό 
κείμενο

OK + 636, 28, 32

§ 342 § αρχικό 
κείμενο

OK + 635, 8, 55

§ 344 § αρχικό 
κείμενο

OK + 655, 14, 29

§ 345 § αρχικό 
κείμενο

OK + 585, 72, 39

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 525, 134, 39

§ 351 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 612, 53, 33
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 352 § αρχικό 
κείμενο

OK + 397, 255, 46

Μετά την § 352 96 PPE OK + 495, 130, 73

§ 356 18 S&D OK - 249, 396, 53

§ 357 19 S&D OK - 263, 385, 50

§ 358 20 S&D OK - 262, 385, 50

§ 359 21 S&D OK - 205, 442, 50

§ 360 22 S&D OK - 216, 430, 51

23 S&D OK - 286, 406, 5§ 371, εισαγωγικό 
μέρος

39 Verts/ALE OK - 213, 475, 9

§ 371, πριν την 
περίπτωση 1

40 Verts/ALE OK - 143, 502, 52

§ 371, περίπτωση 2 24 S&D OK - 230, 458, 9

§ 371, περίπτωση 4 54 The Left OK - 289, 368, 40

§ 371, περίπτωση 7 93 PPE OK - 270, 382, 45

§ 372 41 Verts/ALE OK + 594, 83, 20

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 628, 7, 60

Μετά την § 388 97 PPE

2/ΟΚ + 415, 195, 85

§ 393 § αρχικό 
κείμενο

OK + 439, 207, 50

55 The Left OK - 311, 378, 6

56 The Left OK - 285, 405, 6

Μετά την § 396

57 The Left OK - 281, 396, 19
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 403 25-32 S&D OK - 245, 413, 39

§ 415 33 S&D OK - 141, 550, 6

§ 416 34Δ=
42Δ=
58Δ=

S&D
Verts/ALE
The Left

OK - 267, 400, 30

§ 419 59 The Left OK - 188, 492, 17

60 The Left OK - 186, 490, 20Μετά την § 419

61 The Left OK - 157, 513, 26

Μετά την § 420 62 The Left OK - 179, 498, 19

63 The Left OK - 142, 536, 18

64 The Left OK - 165, 519, 12

Μετά την § 422

65 The Left OK - 156, 530, 8

66 The Left OK - 166, 517, 13§ 423, μετά την 
περίπτωση 3

67 The Left OK - 284, 404, 7

68 The Left OK - 272, 413, 10§ 424, μετά την 
περίπτωση 3

69 The Left OK - 294, 388, 14

§ 424, περίπτωση 4 70Δ The Left OK - 222, 470, 4

Μετά την § 433 71 The Left OK - 311, 345, 40

Μετά την § 436 72 The Left OK - 288, 394, 14

43Δ=
73Δ=

Verts/ALE
The Left

OK - 256, 421, 19

35 S&D OK - 303, 385, 8

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 420, 258, 19

§ 438

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 259, 426, 12
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 438 74 The Left OK - 301, 358, 37

Μετά την § 464 36 S&D OK - 266, 315, 116

75 The Left OK - 268, 411, 18Μετά την § 465

76 The Left OK - 288, 392, 16

77 The Left OK - 256, 411, 29Μετά την § 467

78 The Left OK - 325, 358, 13

Μετά την § 473 79 The Left OK - 322, 362, 12

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 518, 160, 18

§ 480 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 406, 273, 18

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 588, 49, 60

§ 482 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 239, 393, 64

§ 485 37 S&D OK - 271, 421, 5

§ 490 38Δ S&D OK - 175, 513, 9

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 650, 36, 11

§ 492 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 587, 99, 11

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 473, 208, 16

§ 494 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 372, 305, 19

80 The Left OK + 347, 339, 11Μετά την § 512

81 The Left OK + 415, 266, 16

82 The Left OK + 489, 182, 26Μετά την § 513

83 The Left OK + 429, 196, 72
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 516 94Δ PPE OK - 293, 397, 7

§ 517 § αρχικό 
κείμενο

OK + 405, 215, 77

84 The Left OK + 509, 166, 22Μετά την § 520

85 The Left OK - 301, 371, 25

Πρόταση ψηφίσματος OK + 362, 164, 156

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: §§ 2, 287, 393
Renew: §§ 307, 341, 342, 344, 345, 352, 517

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
§ 1
1ο μέρος "επισημαίνει, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, τη 

σημασία της συμμόρφωσης με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·"

2o μέρος "καθώς και τη σημασία της υλοποίησης των προτεραιοτήτων και στόχων των 
προγραμμάτων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και 
στη δημιουργία μιας διαρκώς στενότερης Ένωσης·"

§ 66
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σημειώνει την εξήγηση της 

Επιτροπής ότι το χαμηλότερο ποσοστό απορρόφησης σχετίζεται εν μέρει με την 
καθυστερημένη έγκριση του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), τον χρόνο 
που απαιτείται για να καταρτίσουν οι αρχές ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα 
υλοποίησης και συστήματα συμμόρφωσης και τις αλλαγές που εισήχθησαν στους 
κανονισμούς κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, όπως το υψηλό 
επίπεδο της ετήσιας προχρηματοδότησης και ο νέος κανόνας για τις αυτόματες 
αποδεσμεύσεις (n+3)·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 492
1ο μέρος "σημειώνει ότι η μεταρρύθμιση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης το 2014 

οδήγησε στην εξοικονόμηση 4,2 δισεκατομμυρίων EUR στο ΠΔΠ 2014-2020, ποσό 
που αντιστοιχεί στο 0,4 % του συνολικού ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι η μεταρρύθμιση 
του 2014 επέφερε αδιαμφισβήτητες αρνητικές επιπτώσεις στο προσωπικό, οι οποίες 
επιβεβαιώθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2019, και εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι είναι σχεδόν αδύνατο να γνωρίζουμε το οικονομικό κόστος ώστε να 
έχουμε ρεαλιστική εικόνα της εξοικονόμησης· σημειώνει ορισμένες πολιτικές και 
δράσεις που έχουν σχεδιαστεί από την Επιτροπή για να συμβάλουν στον μετριασμό 
των αρνητικών επιπτώσεων και αναμένει ότι τα διδάγματα που έχουν αποκομιστεί 
θα περιλαμβάνονται στη νέα στρατηγική της Επιτροπής για τους ανθρώπινους 
πόρους η οποία θα εγκριθεί το 2021·"

2o μέρος "τονίζει εκ νέου τις σοβαρές συνέπειες που ενδέχεται να έχει οποιαδήποτε περικοπή 
του προϋπολογισμού της διοίκησης ή μείωση προσωπικού για το μέλλον της 
ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης·"

§ 494
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "επισημαίνει, ως σχετικό παράδειγμα, 

ότι 16 από τους 200 κατάλληλους υποψήφιους που επέλεξε η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία απέρριψαν τη θέση εργασίας διότι ο μισθός δεν ήταν αρκετά υψηλός για 
τη ζωή στο Λουξεμβούργο·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

Renew:
§ 19
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η 

Τσεχία ή η Σλοβακία και η Ρουμανία"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 37
1ο μέρος

"υπενθυμίζει το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και 
πληρωμών και την αύξηση του μεγέθους του προϋπολογισμού της Ένωσης 
(συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο 
«Εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ – Σε πρώτο 
πλάνο») που συνιστά επίσης σοβαρή πρόκληση για την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή· σημειώνει ότι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ αυξήθηκε από 1 
083 σε 1 800 δισεκατομμύρια EUR για την περίοδο 2021-2027, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ «Next GenerationEU»· 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίσει 
την τήρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και να υποβάλλει εκθέσεις 
στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·"

2o μέρος "τονίζει ότι η απόρριψη αυτού του αιτήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε άρνηση 
χορήγησης απαλλαγής για το 2020·"
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§ 43
1ο μέρος «εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η υφιστάμενη κατάσταση 

στελέχωσης δεν εξασφαλίζει επάρκεια για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου 
προϋπολογισμού της ΕΕ· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η αύξηση των διοικητικών 
ικανοτήτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο και των σχετικών γραμματειών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·"

2o μέρος "τονίζει ότι η μη εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να οδηγήσει σε 
άρνηση της χορήγησης απαλλαγής για το 2020·"

§ 270
1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι υπάρχουν 

ισχυρές ενδείξεις ότι η Ένωση δεν θα επιτύχει τους στόχους για το κλίμα και την 
ενέργεια για το 2030· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρόοδος όσον 
αφορά τη μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αντικτύπου από τη χρήση των 
φυσικών πόρων ήταν περιορισμένη· υπογραμμίζει την παρατήρηση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ότι για το ήμισυ των κρατών μελών της Ένωσης υπάρχει κίνδυνος να μην 
παραγάγουν επαρκή ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ ώστε να επιτύχουν τους στόχους 
τους για το 2020· σημειώνει ότι στην πανοραμική επισκόπηση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου με θέμα τη δράση της Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική 
αλλαγή, το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε ότι η προβλεπόμενη από τα κράτη μέλη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υπολείπεται του στόχου του 40 % 
για το 2030·"

2o μέρος "καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εκ νέου τα αποτελέσματα λόγω του αντικτύπου 
της πανδημίας COVID-19 και της δέσμης της Πράσινης Συμφωνίας·"

§ 351
1ο μέρος "εξακολουθεί να εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις αναφορές σχετικά με 

γεωργικά κονδύλια τα οποία καταλήγουν να εισπράττονται από αυταρχικούς ηγέτες 
και τους υποστηρικτές τους· επαναλαμβάνει ότι πρόκειται για σοβαρή αδικία εις 
βάρος των φορολογουμένων της ΕΕ και ιδιαίτερα εις βάρος των μικροκαλλιεργητών 
και των αγροτικών κοινοτήτων·"

2o μέρος "τονίζει ότι η εξάλειψη της διαφθοράς και της απάτης θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της ΚΓΠ·"

§ 480
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ανεξάρτητες και διαθέσιμες στο 

κοινό"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

PPE:
§ 438
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στη Δυτική Όχθη, τη Λωρίδα της 

Γάζας και την Ανατολική Ιερουσαλήμ·"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

S&D:
τροπ. 97
1ο μέρος "τονίζει ότι οι δικαιούχοι προγραμμάτων για τα δικαιώματα, την ισότητα και την 

ιθαγένεια στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να τηρούν τα υψηλότερα 
δυνατά πρότυπα κράτους δικαίου, ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και ελευθερίας 
του λόγου·"
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2o μέρος "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο αυστριακός πολιτικός επιστήμονας Farid 
Hafez έλαβε επανειλημμένα χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, παρά 
τη στενή του σχέση με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και την τουρκική 
κυβέρνηση, οι οποίες επιχειρούν να φιμώσουν τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους 
και να περιορίσουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης υπό το πρόσχημα της 
ισλαμοφοβίας· καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
όσον αφορά τα προγράμματα για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, προκειμένου να αποτραπεί η χρηματοδότηση 
από την ΕΕ ατόμων και οργανώσεων που έχουν τέτοιες ανησυχητικές απόψεις·"

ID, PPE:
§ 482
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σχεδιάζει να ενισχύσει τον 

αναπτυξιακό της ρόλο με τη δημιουργία ειδικού οργανισμού για τον σκοπό αυτό και 
μπορεί να καταστεί η κύρια οντότητα που είναι υπεύθυνη για τις αναπτυξιακές 
πολιτικές στο νέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής της Ένωσης"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

Διάφορα
Η τροπολογία 44α ακυρώνεται.
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα VI άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει και την Επιτροπή και τους εκτελεστικούς 
οργανισμούς (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 58/2003, άρθρο 14 παράγραφος 3, και κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1653/2004, άρθρο 66 παράγραφος 2).
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49. Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Πρόταση απόφασης OK + 612, 83, 3

Πρόταση ψηφίσματος

Μετά την § 1 1 ID OK - 279, 413, 7

§ 16 22 S&D OK + 431, 264, 6

§ 20 23 S&D OK + 552, 110, 39

§ 25 9 PPE OK - 282, 397, 21

Μετά την § 25 19 The Left OK - 295, 391, 14

Μετά την § 31 24 S&D OK + 632, 42, 27

§ 33 25 S&D OK - 255, 419, 27

§ 35 26 S&D OK + 343, 248, 110

Μετά την § 36 27 S&D OK + 392, 249, 60

§ 37 2 ID OK - 93, 590, 16

§ 38 § αρχικό 
κείμενο

OK + 496, 178, 27

§ 43 § αρχικό 
κείμενο

OK + 601, 84, 16

§ 46 3 ID OK - 80, 585, 34

Μετά την § 46 4 ID OK - 66, 599, 34

10 PPE OK + 592, 65, 44§ 49

§ αρχικό 
κείμενο

OK ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 50 28 S&D OK + 639, 52, 10

Μετά την § 51 5 ID OK - 329, 360, 10

§ 54 29 S&D OK + 404, 232, 64

§ 57 6 ID OK - 92, 599, 8

7 ID OK - 158, 532, 9

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 634, 58, 9

§ 65

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 460, 232, 9

30 S&D OK + 627, 37, 37

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 71

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

§ 73 8 ID OK - 119, 576, 4

§ 74 31 S&D OK + 375, 294, 32

40 Verts/ALE OK + 374, 293, 34Μετά την § 86

41 Verts/ALE OK + 606, 30, 65

§ 94 § αρχικό 
κείμενο

OK + 389, 284, 28

§ 95 11Δ PPE OK - 250, 440, 11

Μετά την § 95 42 Verts/ALE OK - 330, 355, 16

Μετά την § 106 20 The Left OK - 291, 379, 31

§ 110 § αρχικό 
κείμενο

OK + 363, 308, 30

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 605, 80, 15

§ 112 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 635, 29, 37
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 682, 2, 17

§ 115 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 536, 133, 32

§ 116 § αρχικό 
κείμενο

OK + 459, 219, 23

§ 120 32 S&D OK + 626, 7, 68

§ 124 33 S&D OK + 648, 20, 33

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 677, 21, 3

§ 126 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 431, 255, 15

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 596, 58, 47

§ 127 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 552, 121, 26

Μετά την § 127 43 Verts/ALE OK + 606, 48, 47

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 678, 14, 9

§ 129 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 470, 152, 76

§ 131 § αρχικό 
κείμενο

OK + 672, 25, 4

Μετά την § 133 34 S&D OK + 371, 299, 31

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 654, 13, 34

§ 135 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 344, 298, 59
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 136 12 PPE OK + 356, 213, 132

Μετά την § 138 35 S&D OK + 533, 146, 21

Μετά την § 139 36 S&D OK + 531, 67, 103

Υπότιτλος § αρχικό 
κείμενο

OK + 465, 113, 121

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 487, 151, 62

2/ΟΚ + 628, 45, 28

§ 140 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 508, 142, 49

§ 141 § αρχικό 
κείμενο

OK + 409, 257, 35

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 491, 157, 52

2/ΟΚ + 484, 135, 79

§ 142 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 454, 184, 61

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 567, 86, 43

§ 143 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 424, 238, 38

Μετά την § 143 13 PPE OK - 291, 356, 54

§ 145 14 PPE OK + 529, 123, 49

15Δ PPE OK + 341, 294, 66§ 147

16 PPE OK ↓

17Δ PPE OK + 359, 277, 64§ 148

18 PPE OK ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 150 37 S&D OK - 282, 380, 39

§ 151 38 S&D OK - 175, 484, 42

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 647, 20, 34

§ 152 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 461, 205, 35

§ 164 § αρχικό 
κείμενο

OK + 508, 134, 58

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 495, 160, 45

Μετά την § 168 21 The Left

2/ΟΚ + 428, 171, 102

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 604, 37, 60

2/ΟΚ + 591, 18, 91

§ 177 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 577, 50, 74

§ 178 § αρχικό 
κείμενο

OK + 522, 122, 57

44 Verts/ALE OK - 328, 334, 38§ 179

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 402, 180, 118

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 357, 253, 89

45 Verts/ALE

2/ΟΚ + 355, 250, 93

§ 180

§ αρχικό 
κείμενο

OK ↓

46 Verts/ALE OK + 326, 324, 50§ 181

§ αρχικό 
κείμενο

OK ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

47 Verts/ALE OK + 395, 293, 12Μετά την § 195

48 Verts/ALE OK + 389, 301, 11

Πρόταση ψηφίσματος OK + 564, 90, 37

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Renew: §§ 141, 143, 164
ID: §§ 38, 43, 49, 131, 140, 141, 143, 178, 179, 180, 181
PPE: §§ 94, 110, 116, 141, 142; υπότιτλος πριν την § 140 (Γεωγραφική διασπορά του 

Κοινοβουλίου – Ενιαία έδρα)

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Renew:
§ 142
1ο μέρος "παραπέμπει σε πρόσφατη μελέτη που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Κοινοβουλίου· επισημαίνει το 
συμπέρασμα της μελέτης ότι, οδεύοντας προς το ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του 
άνθρακα, είναι προφανές ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο 
λειτουργίας σε έναν τόπο·"

2o μέρος "υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο δεσμεύτηκε, στο ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 
2019, να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα· υπενθυμίζει ότι, στο ίδιο ψήφισμα, το 
Κοινοβούλιο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα και το 
περιβάλλον·"

3o μέρος "σημειώνει ότι οι Βρυξέλλες αποτελούν το μεγαλύτερο κέντρο δραστηριότητας του 
Κοινοβουλίου και ότι φιλοξενούν το Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, ΜΚΟ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 
αντιπροσωπείες των κρατών μελών· θεωρεί, επομένως, ότι η διατήρηση του 
Στρασβούργου ως έδρας είναι ανυπόστατη και απαράδεκτη·"
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§ 177
1ο μέρος "υπενθυμίζει το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, όπως 

εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 11 Μαρτίου 2019, σύμφωνα με το οποίο «το 
Προεδρείο παρέχει την απαραίτητη υποδομή στη σελίδα του εκάστοτε βουλευτή 
στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου για τους βουλευτές που επιθυμούν να 
δημοσιεύσουν εθελοντικό έλεγχο ή επιβεβαίωση, όπως προβλέπεται στους 
ισχύοντες κανόνες του καθεστώτος των βουλευτών και τους κανόνες εφαρμογής 
του, ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν την αποζημίωση γενικών εξόδων 
συνάδει με τους ισχύοντες κανόνες του καθεστώτος των βουλευτών και τα μέτρα 
εφαρμογής του»·" σημειώνει ότι οι δημοσιεύσεις αυτές πραγματοποιούνται 
μεμονωμένα και προαιρετικά υπό την ευθύνη των βουλευτών, και ότι η διοίκηση 
του Κοινοβουλίου δεν είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση των παρεχόμενων 
πληροφοριών·"

2o μέρος "καλεί τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να στέλνουν στους βουλευτές ετήσια 
υπενθύμιση της δυνατότητας αυτής·"

3o μέρος "καλεί το Κοινοβούλιο να ενημερώνει τακτικά την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 
σχετικά με τον αριθμό των βουλευτών που ακολουθούν τις συστάσεις αυτές, 
προκειμένου να δαπανώνται με πιο διαφανή και υπεύθυνο τρόπο τα χρήματα των 
φορολογουμένων της Ένωσης·"

ID:
§ 112
1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη ποικιλομορφίας στο προσωπικό του 

Κοινοβουλίου· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να καταστήσει προτεραιότητα την 
ενίσχυση της ποικιλομορφίας·"

2o μέρος "λαμβάνει υπό σημείωση τη δυσκολία πρόσληψης ειδικών στους τομείς της ΤΠ και 
των οικονομικών, καθώς και υπαλλήλων χαμηλότερων βαθμών στο Λουξεμβούργο, 
ειδικότερα στην κατηγορία AST-SC· τονίζει ότι η εισαγωγή διορθωτικού 
συντελεστή που να λαμβάνει υπόψη το υψηλότερο κόστος διαβίωσης σε αυτόν τον 
τόπο εργασίας, καθώς και η πρόσληψη σε υψηλότερους βαθμούς, είναι απαραίτητη 
για την επίλυση του διαρθρωτικού αυτού προβλήματος· επαναλαμβάνει, εν 
προκειμένω, το αίτημά του προς την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απαλλαγής του 2018· τονίζει ότι, σύμφωνα με προκαταρκτική εμπεριστατωμένη 
ανάλυση που υπέβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο στον Γενικό Γραμματέα στο πλαίσιο 
αυτό, η διαδικασία επιλογής που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής 
Προσωπικού δεν είναι προσαρμοσμένη σε μικρής κλίμακας, στοχευμένους 
διαγωνισμούς, οι οποίοι είναι οι πλέον κατάλληλοι για να καλυφθούν οι τρέχουσες 
ανάγκες προσλήψεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης· σημειώνει με 
ικανοποίηση την ενεργό συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε μια διοργανική 
προσπάθεια για την επανεξέταση του τρόπου με τον οποίον η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Επιλογής Προσωπικού διεξάγει σήμερα τους διαγωνισμούς· ζητεί να καταρτιστεί 
νέο πλαίσιο επιλογής όσον αφορά τους διαγωνισμούς για ειδικούς και να θεσπιστεί 
μηχανισμός για την τακτική επανεξέταση της διαδικασίας επιλογής· καλεί τον 
Γενικό Γραμματέα να διοργανώσει εσωτερικούς διαγωνισμούς για ειδικούς, κατά 
περίπτωση·"
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§ 115
1ο μέρος "επικροτεί το γεγονός ότι η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι μία από τις βασικές 

συνιστώσες της πολιτικής του Κοινοβουλίου για τους ανθρώπινους πόρους, και δη 
με τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ένταξης των ατόμων με 
αναπηρίες·"

2o μέρος "επικροτεί το γεγονός ότι ο χάρτης πορείας για την ισότητα των φύλων εξακολουθεί 
να εφαρμόζεται μέσω συγκεκριμένων δράσεων και ότι, στις 13 Ιανουαρίου 2020, το 
Προεδρείο ενέκρινε μια δέσμη στόχων για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων 
σε ανώτερες και μεσαίες διοικητικές θέσεις στη Γραμματεία του Κοινοβουλίου, οι 
οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2024: να καταληφθούν από γυναίκες το 50 % 
των θέσεων προϊσταμένων μονάδων και διευθυντών και το 40 % των θέσεων 
γενικών διευθυντών· τονίζει την ανάγκη να ενισχύσει περαιτέρω το Προεδρείο την 
προσήλωσή του στην ισότητα των φύλων, δεσμευόμενο να επιτύχει πιο φιλόδοξους 
στόχους έως το 2022: να καταληφθούν από γυναίκες το 50 % των θέσεων 
προϊσταμένων μονάδων και διευθυντών και το 50 % των θέσεων γενικών 
διευθυντών· καλεί το Προεδρείο να διατυπώσει επίσης φιλόδοξους στόχους για τις 
χαμηλότερου επιπέδου θέσεις διοικητικών στελεχών· "

§ 129
1ο μέρος "υποστηρίζει την εκστρατεία ευαισθητοποίησης που δρομολογήθηκε το 2019 για 

την προώθηση μιας πολιτικής μηδενικής ανοχής όσον αφορά την παρενόχληση στον 
χώρο εργασίας· αναγνωρίζει την πολιτική μηδενικής ανοχής του Κοινοβουλίου 
έναντι της παρενόχλησης σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένων των βουλευτών, 
του προσωπικού και των ΔΚΒ· σημειώνει ότι, μετά τις εκλογές του 2019, όλοι οι 
βουλευτές κλήθηκαν να υπογράψουν δήλωση με την οποία επιβεβαιώνουν τη 
δέσμευσή τους να συμμορφώνονται με τον κώδικα αρμόζουσας συμπεριφοράς που 
ενσωματώθηκε στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου του Ιανουάριο του 2019· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι κινήθηκαν 10 νέες υποθέσεις 
παρενόχλησης το 2019, οι 4 εκ των οποίων αφορούσαν σεξουαλική παρενόχληση· 
επικροτεί το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο παρέχει εθελοντική κατάρτιση για τους 
βουλευτές σχετικά με την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό στον χώρο εργασίας, 
προκειμένου να συμπεριφέρονται υποδειγματικά·"

2o μέρος "εκφράζει τη βαθιά του λύπη, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι το Προεδρείο 
αρνήθηκε να εφαρμόσει τη βούληση της ολομέλειας που έχει εκφραστεί 
επανειλημμένα όσον αφορά την παροχή υποχρεωτικής κατάρτισης για όλο το 
προσωπικό και τους βουλευτές κατά της παρενόχλησης· καλεί επιτακτικά το 
Προεδρείο να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·"

PPE:
§ 65
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ως κορυφαία κριτήρια"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 71
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μια εταιρεία που εισάγει και παράγει 

κάμερες από την επαρχία Xinjiang της Κίνας·"
2o μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 126
1ο μέρος "επικροτεί την ανάπτυξη μέτρων που συμβάλλουν στην καλύτερη εξισορρόπηση 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και μεταξύ άλλων την εφαρμογή διευρυμένων 
δυνατοτήτων τηλεργασίας για το προσωπικό του Κοινοβουλίου και μέτρων για την 
προώθηση της ευεξίας στην εργασία· επισημαίνει, ωστόσο, την αξία της φυσικής 
παρουσίας στο Κοινοβούλιο·"

2o μέρος "επισημαίνει τη συμβολή των ρυθμίσεων τηλεργασίας και της εξ αποστάσεως 
ψηφοφορίας στην περαιτέρω μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του 
Κοινοβουλίου· τονίζει την ανάγκη να δοθεί στο προσωπικό του Κοινοβουλίου και 
στους βουλευτές η ευκαιρία να συνεχίσουν να διεξάγουν τις αποκαλούμενες 
υβριδικές συνεδριάσεις, καθώς και εξ αποστάσεως ψηφοφορίες· καλεί το Προεδρείο 
να συνεχίσει να παρέχει μέσα για τη διευκόλυνση των ρυθμίσεων αυτών στο 
μέλλον·"

§ 135
1ο μέρος "επισημαίνει ότι, για να αντιμετωπιστεί η κρίση COVID-19, χρειάστηκε να ληφθούν 

αποφάσεις που είχαν άμεσο αντίκτυπο στο προσωπικό του Κοινοβουλίου, 
περιλαμβανομένων των υπαλλήλων με υπεργολαβία και των εξωτερικών 
συνεργατών· στο πλαίσιο αυτό παρατηρεί, μεταξύ άλλων, την απόφαση να κλείσουν 
το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, οι χώροι Europa Experience, και τα Γραφεία 
Συνδέσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την τροποποίηση των συνθηκών 
εργασίας για τους εξωτερικούς διερμηνείς και για το προσωπικό καθαρισμού και 
αποκατάστασης· αναγνωρίζει ότι, υπό τις τρέχουσες συνθήκες που συνδέονται με 
την εξάπλωση της COVID-19, τα θεσμικά όργανα, περιλαμβανομένου του 
Κοινοβουλίου, πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις με ταχύ και μη γραφειοκρατικό 
τρόπο, ώστε να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση του ιού και να προστατέψουν 
το προσωπικό τους· καλεί, ωστόσο, το Κοινοβούλιο να τηρήσει τις κοινωνικές του 
υποχρεώσεις σε κάθε απόφαση,"

2o μέρος "να αποφύγει ή να αντισταθμίσει κάθε αλλαγή στο εισόδημα, και να αποφύγει με 
κάθε τρόπο τις συνδεόμενες με τον κορονοϊό απολύσεις προσώπων που εργάζονται 
στους χώρους του Κοινοβουλίου·"

§ 143
1ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι η κρίση COVID-19 συνιστά κατάσταση «ανωτέρας βίας», η 

οποία ανάγκασε Κοινοβούλιο να καταργήσει από το κοινοβουλευτικό 
χρονοδιάγραμμα του 2020 σημαντικό μέρος των 12 συνόδων στο Στρασβούργο·"

2o μέρος "υποστηρίζει ότι θα πρέπει στα έξοδα και στις υγειονομικές επιπτώσεις που 
προκλήθηκαν από την κρίση COVID-19 να μην προστεθούν οι δαπανηρές 
μετακινήσεις στο Στρασβούργο· καλεί ένθερμα τα κράτη μέλη, κατά παρέκκλιση 
από τη Συνθήκη, να μην επιμείνουν στη διεξαγωγή αντισταθμιστικών συνόδων στο 
Στρασβούργο·"
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§ 152
1ο μέρος "υποστηρίζει τη χρήση του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 

ελέγχου (EMAS), ενός διαχειριστικού εργαλείου της Ένωσης που επιτρέπει σε 
ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να αξιολογούν και να βελτιώνουν τις 
περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009· 
αναγνωρίζει ότι το Κοινοβούλιο αποτελεί το πρώτο θεσμικό όργανο της Ένωσης με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από το 2016, χάρη στην αντιστάθμιση του 100 % των 
εκπομπών του που δεν επιδέχονται μείωση· υποστηρίζει τα μέτρα που λαμβάνονται 
για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών του Κοινοβουλίου,"

2o μέρος "μεταξύ άλλων την αύξηση των στόχων τηλεργασίας στις διάφορες γενικές 
διευθύνσεις, τον περιορισμό και τη βελτιστοποίηση της διάρκειας ταξιδίου για 
αποστολές, και την ενθάρρυνση της χρήσης βιώσιμων τρόπων μεταφοράς, π.χ. 
αυξάνοντας τον αριθμό των θέσεων στάθμευσης για ποδήλατα·"

τροπ. 21
1ο μέρος "σημειώνει ότι πολλές ανακοινώσεις και έγγραφα της Επιτροπής διατίθενται μόνο 

στα αγγλικά· σημειώνει επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις εργασίας 
χωρίς δυνατότητα διερμηνείας· ζητεί από το Κοινοβούλιο να σεβαστεί τις αρχές, τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και στον κανονισμό αριθ. 1/1958, καθώς και στις εσωτερικές 
κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις, όπως ο κώδικας ορθής διοικητικής 
συμπεριφοράς·"

2o μέρος "καλεί, συνεπώς, το Κοινοβούλιο να διαθέσει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους 
για να διασφαλίσει τον σεβασμό της πολυγλωσσίας, αυξάνοντας τον αριθμό του 
προσωπικού που είναι αρμόδιο για τη μετάφραση και τη διερμηνεία·"
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τροπ. 45
1ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Προεδρείο εξακολουθεί να αγνοεί τη 

βούληση της ολομέλειας, όπως εκφράστηκε σε πολυάριθμες περιπτώσεις, για την 
περαιτέρω μεταρρύθμιση της αποζημίωσης γενικών εξόδων, με αποτέλεσμα να 
εμποδίζεται ενεργά η μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία όσον αφορά τη δαπάνη, 
από βουλευτές, των χρημάτων των φορολογουμένων της Ένωσης·"

2o μέρος "καλεί επιτακτικά το Προεδρείο να εφαρμόσει αμέσως τις αποφάσεις της 
ολομέλειας όπως διατυπώνονται στις εκθέσεις σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής 
του Κοινοβουλίου για το 2017 και το 2018, οι οποίες εισάγουν αλλαγές στους 
κανόνες που διέπουν την αποζημίωση γενικών εξόδων·"

ECR:
§ 127
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ένα για θέματα ΛΟΑΔΜ+ και ένα για 

θέματα φυλετικών διακρίσεων"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

Renew, PPE:
§ 140
1ο μέρος "σημειώνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η μετάβαση από 

το Στρασβούργο στις Βρυξέλλες θα μπορούσε να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση 
114 εκατομμυρίων EUR, συν εφάπαξ εξοικονόμηση 616 εκατομμυρίων EUR εάν τα 
κτίρια του Στρασβούργου εκποιηθούν με επιτυχία ή, σε διαφορετική περίπτωση, 
εφάπαξ δαπάνη ύψους 40 εκατομμυρίων EUR·"

2o μέρος "σημειώνει ότι ενιαία έδρα μπορεί να υπάρξει μόνο με ομόφωνη τροποποίηση της 
Συνθήκης·"

3o μέρος " υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των βουλευτών εξέφρασε, σε διάφορα 
ψηφίσματα, τη στήριξή της για ενιαία έδρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι δαπανώνται 
με αποδοτικό τρόπο τα χρήματα των φορολογουμένων της Ένωσης· καλεί 
επιτακτικά το Συμβούλιο να λάβει υπό σημείωση τη θέση του Κοινοβουλίου·"

Διάφορα
Ο Πρόεδρος κρίνει την τροπολογία 39 μη παραδεκτή.
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50. Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 
Συμβούλιο

Έκθεση: Pascal Durand (A9-0056/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση αναβολής της χορήγησης απαλλαγής

Πρόταση απόφασης OK + 627, 60, 11

Πρόταση ψηφίσματος

§ 19 6 S&D OK + 668, 21, 12

§ 25 3 PPE OK - 283, 392, 26

Μετά την § 25 1 Verts/ALE OK + 552, 144, 5

Μετά την § 26 2 Verts/ALE OK + 435, 256, 10

§ 36 4 PPE OK + 401, 265, 35

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 613, 75, 13

§ 40 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 485, 209, 7

§ 37 5 PPE OK - 224, 384, 93

§ 51 7 S&D OK - 312, 334, 55

Μετά την § 64 8 The Left OK + 362, 326, 13

9 The Left OK + 470, 181, 50Μετά την § 67

10 The Left OK - 287, 383, 31

Πρόταση ψηφίσματος OK + 633, 39, 18

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 40
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "παροτρύνει το Συμβούλιο να εντείνει 

τις προσπάθειές του για διαφάνεια, μεταξύ άλλων δημοσιεύοντας τα έγγραφα 
εργασίας του σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

Διάφορα
Η χορήγηση απαλλαγής αναβάλλεται (βλ. παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
Κανονισμού)
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51. Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Έκθεση: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Πρόταση απόφασης OK + 612, 78, 8

Πρόταση ψηφίσματος

§ 11 1 S&D OK + 650, 21, 23

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 668, 7, 19

§ 33 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 458, 223, 13

Πρόταση ψηφίσματος OK + 604, 78, 9

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 33
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σημειώνει ότι, τον Νοέμβριο του 

2019, το ΔΕΕ άρχισε να χρησιμοποιεί ενεργά το LinkedIn για την ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων σχετικά με το έργο του· ενθαρρύνει το ΔΕΕ να καθιερώσει την 
παρουσία του σε ελεύθερα και ανοικτού κώδικα δίκτυα μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, όπως το Mastodon, με σκοπό την επίτευξη περαιτέρω διαφάνειας και 
ευρύτερης προβολής·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές
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52. Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο

Έκθεση: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Πρόταση απόφασης OK + 686, 8, 4

Πρόταση ψηφίσματος

§ 16 2 S&D, The 
Left

OK + 363, 218, 113

§ 20 3 S&D OK + 650, 23, 21

§ 54 4 The Left OK + 578, 110, 6

1 Renew, PPE OK + 600, 61, 33§ 59

5 The Left OK + 385, 303, 6

Πρόταση ψηφίσματος OK + 675, 12, 4
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53. Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή

Έκθεση: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Πρόταση απόφασης OK + 484, 209, 5

Πρόταση ψηφίσματος

§ 14 2 S&D OK + 322, 316, 56

§ 38 3 S&D OK - 243, 448, 3

§ 39 4 S&D OK + 358, 332, 4

Μετά την § 83 1 Verts/ALE OK + 454, 232, 8

Πρόταση ψηφίσματος OK + 600, 82, 9

54. Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Επιτροπή των Περιφερειών

Έκθεση: Alin Mituța (A9-0055/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Πρόταση απόφασης OK + 611, 56, 31

Πρόταση ψηφίσματος

§ 7 3 S&D OK + 394, 284, 16

§ 15 4 S&D OK + 645, 20, 29

§ 30 5 S&D OK - 242, 444, 8

§ 58 1 Verts/ALE OK + 446, 194, 54

2Δ Verts/ALE OK + 393, 290, 11§ 67

6 S&D OK ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 68 7 S&D OK + 434, 244, 16

§ 69 8 S&D OK + 383, 301, 10

Πρόταση ψηφίσματος OK + 604, 57, 30

55. Απαλλαγή 201: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Έκθεση: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Πρόταση απόφασης OK + 682, 9, 7

Πρόταση ψηφίσματος

§ 9 3 S&D OK + 402, 282, 10

Μετά την § 9 1 PPE OK - 248, 417, 27

§ 19 4 S&D OK + 645, 21, 28

§ 24 2Δ PPE OK - 235, 441, 18

5 The Left OK + 402, 273, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 34

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

Πρόταση ψηφίσματος OK + 658, 14, 19

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 34
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένων των 

πρακτικών των συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας, του τριμερούς διαλόγου και 
άλλων εγγράφων εργασίας ορόσημων·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές
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56. Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Δεδομένων

Έκθεση: Alin Mituța (A9-0067/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Πρόταση απόφασης OK + 635, 27, 36

Πρόταση ψηφίσματος

§ 11 2 S&D OK + 652, 19, 23

Μετά την § 49 1 Verts/ALE OK + 476, 198, 20

Πρόταση ψηφίσματος OK + 627, 30, 34

57. Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης

Έκθεση: Alin Mituța (A9-0063/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Πρόταση απόφασης OK + 606, 85, 7

Πρόταση ψηφίσματος

Μετά την § 10 1 S&D OK + 627, 43, 24

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 602, 35, 57

§ 51 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 283, 349, 62

Πρόταση ψηφίσματος OK + 586, 93, 12
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 51
1ο μέρος "συνιστά ένθερμα στην ΕΥΕΔ να προσχωρήσει στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ, 

βάσει συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης,"
2o μέρος "προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια, με τη δημοσιοποίηση όλων των 

συναντήσεων με όλες τις οργανώσεις ομάδων συμφερόντων που προσπαθούν να 
επηρεάσουν τη νομοθετική διαδικασία και τις διαδικασίες εφαρμογής πολιτικής των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης· δεν συμφωνεί με την άποψη της ΕΥΕΔ ότι η 
υποχρέωση καταγραφής των συναντήσεων με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων 
σε τρίτες χώρες θα καθιστούσε δύσκολο για τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών 
της Ένωσης να εξυπηρετήσουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε τρίτες 
χώρες· πιστεύει ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ποιες 
οργανώσεις συναντούν οι πρέσβεις της Ένωσης·"

58. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης

Έκθεση: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 612, 78, 8

Πρόταση ψηφίσματος

Πρόταση ψηφίσματος OK + 602, 81, 8

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).
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59. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης 
και Εργασίας

Έκθεση: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 612, 83, 3

Πρόταση ψηφίσματος

Πρόταση ψηφίσματος OK + 598, 86, 7

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

60. Απαλλαγή 2019: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκθεση: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 563, 85, 50

Πρόταση ψηφίσματος

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 598, 39, 57

Μετά την § 18 1 Renew

2/ΟΚ - 225, 420, 49

Πρόταση ψηφίσματος OK + 557, 92, 42
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 1
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ορισμένοι υπάλληλοι συμπληρώνουν δηλώσεις απουσίας 

σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχουν αυτοαξιολογήσεις όσον αφορά τον 
σεβασμό των δεοντολογικών προτύπων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω 
υπεύθυνες δηλώσεις και αυτοαξιολογήσεις δεν επαρκούν και ότι, συνεπώς, 
απαιτείται πρόσθετος έλεγχος·"

2o μέρος "υπογραμμίζει ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός 
ανεξάρτητου ειδικευμένου τρίτου μέρους, υπό μορφή ανεξάρτητου οργάνου 
δεοντολογίας·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

61. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 636, 53, 9

Πρόταση ψηφίσματος

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 612, 26, 55

Μετά την § 23 1 Renew

2/ΟΚ - 231, 418, 44

Πρόταση ψηφίσματος OK + 628, 58, 5

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 1
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ορισμένοι υπάλληλοι συμπληρώνουν δηλώσεις απουσίας 

σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχουν αυτοαξιολογήσεις όσον αφορά τον 
σεβασμό των δεοντολογικών προτύπων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω 
υπεύθυνες δηλώσεις και αυτοαξιολογήσεις δεν επαρκούν και ότι, συνεπώς, 
απαιτείται πρόσθετος έλεγχος·"

2o μέρος "υπογραμμίζει ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός 
ανεξάρτητου ειδικευμένου τρίτου μέρους, υπό μορφή ανεξάρτητου οργάνου 
δεοντολογίας·"
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Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

62. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 613, 82, 3

Πρόταση ψηφίσματος

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 610, 27, 57

Μετά την § 30 1 Renew

2/ΟΚ - 235, 412, 47

Πρόταση ψηφίσματος OK + 603, 87, 1

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 1
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ορισμένοι υπάλληλοι συμπληρώνουν δηλώσεις απουσίας 

σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχουν αυτοαξιολογήσεις όσον αφορά τον 
σεβασμό των δεοντολογικών προτύπων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω 
υπεύθυνες δηλώσεις και αυτοαξιολογήσεις δεν επαρκούν και ότι, συνεπώς, 
απαιτείται πρόσθετος έλεγχος·"

2o μέρος "υπογραμμίζει ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός 
ανεξάρτητου ειδικευμένου τρίτου μέρους, υπό μορφή ανεξάρτητου οργάνου 
δεοντολογίας·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).
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63. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία

Έκθεση: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 636, 58, 4

Πρόταση ψηφίσματος

Πρόταση ψηφίσματος OK + 626, 58, 7

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

64. Απαλλαγή 2019: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκθεση: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 616, 75, 7

Πρόταση ψηφίσματος

Πρόταση ψηφίσματος OK + 606, 84, 1

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).
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65. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 580, 79, 39

Πρόταση ψηφίσματος

§ 2 2 The Left OK - 208, 480, 5

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 613, 26, 55

Μετά την § 36 1 Renew

2/ΟΚ - 240, 411, 43

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 479, 180, 35

§ 43 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 353, 283, 58

Πρόταση ψηφίσματος OK + 602, 81, 8

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 1
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ορισμένοι υπάλληλοι συμπληρώνουν δηλώσεις απουσίας 

σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχουν αυτοαξιολογήσεις όσον αφορά τον 
σεβασμό των δεοντολογικών προτύπων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω 
υπεύθυνες δηλώσεις και αυτοαξιολογήσεις δεν επαρκούν και ότι, συνεπώς, 
απαιτείται πρόσθετος έλεγχος·"

2o μέρος "υπογραμμίζει ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός 
ανεξάρτητου ειδικευμένου τρίτου μέρους, υπό μορφή ανεξάρτητου οργάνου 
δεοντολογίας·"

Renew:
§ 43
1ο μέρος "επικροτεί τις προσπάθειες του Οργανισμού να ενισχύσει τις πολιτικές του σχετικά 

με τη διαφάνεια όσον αφορά τα φάρμακα και τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-
19· σημειώνει ότι για τη διαδικασία αδειοδότησης εμβολίου κατά της νόσου 
COVID-19 θα απαιτηθεί ταχεία και διαφανής διαδικασία στο πλαίσιο του 
Οργανισμού· σημειώνει ότι, όσον αφορά τα εμβόλια αυτά, ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στη διαφάνεια των δεδομένων από κλινικές δοκιμές·"
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2o μέρος "επικροτεί την απόφαση του Οργανισμού να δημοσιεύει τις εκθέσεις κλινικών 
μελετών για φάρμακα και εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 εντός τριών ημερών 
από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας· ενθαρρύνει τον Οργανισμό να δημοσιεύει 
δεδομένα από κλινικές δοκιμές πριν από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και, αν 
αυτό δεν συμβεί, να προβαίνει στη δημοσίευση εγκαίρως· καλεί τον Οργανισμό να 
ζητεί από τους χορηγούς κλινικών δοκιμών να δημοσιοποιούν τα πρωτόκολλα 
κλινικών δοκιμών πριν από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

66. Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον 
Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust)

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 639, 47, 12

Πρόταση ψηφίσματος

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 613, 27, 54

Μετά την § 21 1 Renew

2/ΟΚ - 228, 421, 45

Πρόταση ψηφίσματος OK + 628, 54, 9

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 1
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ορισμένοι υπάλληλοι συμπληρώνουν δηλώσεις απουσίας 

σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχουν αυτοαξιολογήσεις όσον αφορά τον 
σεβασμό των δεοντολογικών προτύπων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω 
υπεύθυνες δηλώσεις και αυτοαξιολογήσεις δεν επαρκούν και ότι, συνεπώς, 
απαιτείται πρόσθετος έλεγχος·"

2o μέρος "υπογραμμίζει ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός 
ανεξάρτητου ειδικευμένου τρίτου μέρους, υπό μορφή ανεξάρτητου οργάνου 
δεοντολογίας·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).
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67. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 614, 78, 6

Πρόταση ψηφίσματος

Πρόταση ψηφίσματος OK + 601, 85, 5

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

68. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 612, 80, 6

Πρόταση ψηφίσματος

Πρόταση ψηφίσματος OK + 601, 86, 4 

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).
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69. Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της 
Αεροπορίας

Έκθεση: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 635, 51, 12

Πρόταση ψηφίσματος

Πρόταση ψηφίσματος OK + 624, 54, 13

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

70. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 568, 100, 30

Πρόταση ψηφίσματος

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 468, 218, 8

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 430, 226, 38

1 PPE OK - 295, 366, 33§ 31

§ αρχικό 
κείμενο

OK - 288, 371, 35

Πρόταση ψηφίσματος OK + 605, 58, 28
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Renew: §§ 9, 31
PPE: § 31

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 9
1ο μέρος "επισημαίνει ότι, το 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε 16 ενστάσεις κατά της 

εισαγωγής γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) καλλιεργειών για τρόφιμα και 
ζωοτροφές· επισημαίνει ότι ένας από τους λόγους για τις ενστάσεις αυτές είναι τα 
κενά στην αξιολόγηση κινδύνου που διενεργήθηκε από την ειδική ομάδα της Αρχής 
για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς· παροτρύνει την Αρχή να 
αντιμετωπίσει και να καλύψει επειγόντως αυτά τα κενά,"

2o μέρος "τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έλλειψη δοκιμών των επιδράσεων 
συνδυασμού παραγόντων που προκύπτουν από κατάλοιπα ζιζανιοκτόνων, τοξίνες 
Bacillus thuringiensis («Bt») και συστατικά φυτών, τον αντίκτυπο του αυξημένου 
ρυθμού ψεκασμών με συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα στη συνολική ασφάλεια του 
ΓΤ φυτού, καθώς και την έλλειψη κατάλληλων δοκιμών τοξικότητας των πρωτεϊνών 
Bt·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

71. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 614, 48, 36

Πρόταση ψηφίσματος

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 612, 26, 56

Μετά την § 21 1 Renew

2/ΟΚ - 232, 418, 44

Πρόταση ψηφίσματος OK + 603, 86, 2
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 1
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ορισμένοι υπάλληλοι συμπληρώνουν δηλώσεις απουσίας 

σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχουν αυτοαξιολογήσεις όσον αφορά τον 
σεβασμό των δεοντολογικών προτύπων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω 
υπεύθυνες δηλώσεις και αυτοαξιολογήσεις δεν επαρκούν και ότι, συνεπώς, 
απαιτείται πρόσθετος έλεγχος·"

2o μέρος "υπογραμμίζει ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός 
ανεξάρτητου ειδικευμένου τρίτου μέρους, υπό μορφή ανεξάρτητου οργάνου 
δεοντολογίας·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

72. Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 612, 74, 12

Πρόταση ψηφίσματος

Πρόταση ψηφίσματος OK + 602, 79, 10

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).
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73. Απαλλαγή 2019: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 635, 59, 4

Πρόταση ψηφίσματος

Πρόταση ψηφίσματος OK + 624, 58, 9

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

74. Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον 
Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ)

Έκθεση: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 635, 56, 7

Πρόταση ψηφίσματος

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 612, 28, 53

Μετά την § 24 1 Renew

2/ΟΚ - 228, 420, 45

Πρόταση ψηφίσματος OK + 621, 59, 11
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 1
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ορισμένοι υπάλληλοι συμπληρώνουν δηλώσεις απουσίας 

σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχουν αυτοαξιολογήσεις όσον αφορά τον 
σεβασμό των δεοντολογικών προτύπων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω 
υπεύθυνες δηλώσεις και αυτοαξιολογήσεις δεν επαρκούν και ότι, συνεπώς, 
απαιτείται πρόσθετος έλεγχος·"

2o μέρος "υπογραμμίζει ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός 
ανεξάρτητου ειδικευμένου τρίτου μέρους, υπό μορφή ανεξάρτητου οργάνου 
δεοντολογίας·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

75. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση αναβολής της χορήγησης απαλλαγής

Προτάσεις απόφασης OK + 528, 127, 43

Πρόταση ψηφίσματος

§ 20 1 PPE OK + 364, 310, 20

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 456, 233, 5

§ 22 2 PPE

2/ΟΚ + 481, 194, 19

3 PPE OK - 294, 333, 66

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 571, 69, 54

2/ΟΚ + 344, 249, 101

3/ΟΚ + 556, 84, 54

4/ΟΚ + 345, 273, 76

§ 25

§ αρχικό 
κείμενο

5/ΟΚ + 559, 79, 56
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

6/ΟΚ + 346, 295, 53

7/ΟΚ + 559, 84, 51

8/ΟΚ + 346, 277, 71

9/ΟΚ + 609, 79, 6

Μετά την § 25 4 PPE OK + 554, 121, 19

5 PPE OK + 366, 308, 20

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 29

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

Μετά την § 30 9 Verts/ALE OK - 280, 400, 14

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 609, 30, 55

Μετά την § 33 6/αναθ Renew

2/ΟΚ - 231, 419, 44

§ 42 10 Verts/ALE OK + 334, 300, 60

7 Renew OK + 539, 146, 9

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 43

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

11 The Left OK - 270, 412, 11Μετά την § 43

12 The Left OK - 267, 414, 12

§ 44 13 The Left OK - 330, 350, 12

Μετά την § 44 14 The Left OK - 284, 393, 15

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 519, 72, 102

Μετά την § 50 8 Renew

2/ΟΚ + 293, 271, 129
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος OK + 531, 80, 80

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Verts/ALE:
τροπ. 2
1ο μέρος "εκφράζει ανησυχία για τις αναφορές δημοσιογραφικών ερευνών σχετικά με τη 

στάση των υψηλόβαθμων υπαλλήλων έναντι του κατώτερου προσωπικού· 
επισημαίνει ιδίως τις ανησυχίες του σχετικά με τις καταγγελίες για προσβλητική και 
ανάρμοστη συμπεριφορά έναντι του προσωπικού, καθώς και τους ισχυρισμούς ότι 
οι μηχανισμοί ελέγχου στον Οργανισμό καθίστανται λιγότερο αποτελεσματικοί· 
σημειώνει ότι ο Οργανισμός δεν είχε αναφέρει επίσημες καταγγελίες σχετικά με τις 
εν λόγω ενέργειες·"

2o μέρος "σημειώνει ότι, σύμφωνα με την εντολή της, η ομάδα εργασίας για τον έλεγχο του 
Frontex θα παρακολουθεί την εσωτερική διαχείριση του Οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για την υποβολή εκθέσεων και τη 
διαχείριση των καταγγελιών· ενθαρρύνει τον Οργανισμό να συνεργαστεί με την 
ομάδα εργασίας του Frontex για τον έλεγχο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τυχόν 
ανησυχίες σχετικά με το θέμα αυτό και να δοθεί συνέχεια στις μελλοντικές 
συστάσεις που θα διατυπωθούν σχετικά με την πτυχή αυτή όσον αφορά τη 
λειτουργία του Οργανισμού·"

Renew:
§ 29
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υπενθυμίζει ότι ουσιώδες μέρος της 

αποστολής του Οργανισμού αποτελεί η διάσωση μεταναστών σε κίνδυνο στα 
εξωτερικά σύνορα·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 43
1ο μέρος "σημειώνει τις επανειλημμένες καταγγελίες για συνενοχή του Οργανισμού σε 

παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων από τις ελληνικές αρχές, όσον αφορά τη 
συμμετοχή του σε επαναπροωθήσεις μεταναστών·"
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2o μέρος "υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός έχει εντολή να ελέγχει τα σύνορα διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι οι συνοριακοί έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα της Ένωσης, με τη σύμβαση για το καθεστώς των προσφύγων, όπως 
προβλέπεται στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/1896 ο οποίος στο άρθρο 46 υποχρεώνει τον εκτελεστικό διευθυντή να 
αναστέλλει, να τερματίζει ή να μη δρομολογεί δραστηριότητες σε περίπτωση 
παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων· σημειώνει τη σύσταση της ομάδας 
εργασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις νομικές επιχειρησιακές πτυχές στο 
Αιγαίο Πέλαγος (WG FRaLO)· σημειώνει ότι η ομάδα εργασίας FRaLO εντόπισε 13 
συναφή περιστατικά τα οποία εξετάστηκαν στη συνέχεια – 8 αποσαφηνίστηκαν 
σύμφωνα με την τελική έκθεση της ομάδας εργασίας του διοικητικού συμβουλίου 
του Frontex και 5 ακόμη βρίσκονται υπό εξέταση· τονίζει την ανάγκη συμμετοχής 
της ομάδας εργασίας για τον έλεγχο του Frontex, η οποία συστάθηκε από την 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του 
Κοινοβουλίου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα περιστατικά· καλεί τον 
Οργανισμό να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με το έργο του 
Οργανισμού στα εξωτερικά σύνορα·"

PPE:
§ 25
1ο μέρος "εκφράζει μεγάλη ανησυχία για το γεγονός ότι, παρά το γεγονός ότι είχε επίγνωση, 

ήδη από τον Μάρτιο του 2019, των αλλαγών που τέθηκαν σε ισχύ τον Δεκέμβριο 
του 2019 όσον αφορά τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των παρατηρητών θεμελιωδών δικαιωμάτων, η εκτελεστική 
ηγεσία του Οργανισμού δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή στις εν 
λόγω αλλαγές, με αποτέλεσμα επανειλημμένες καθυστερήσεις στην εφαρμογή των 
διατάξεων σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός του 
Οργανισμού·"

2o μέρος "εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τον τρόπο με τον οποίο ο εκτελεστικός διευθυντής 
αποφάσισε να παρακάμψει το διοικητικό συμβούλιο στη διαδικασία 
αντικατάστασης του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων στα τέλη του 2019·"

3o μέρος "σημειώνει με ανησυχία ότι η διαδικασία είχε ξεκινήσει όπως ακριβώς ο υπεύθυνος 
θεμελιωδών δικαιωμάτων επέστρεψε από παρατεταμένη ασθένεια, ενημερώνοντας 
τον υπεύθυνο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός 
χρειάστηκε να αναστείλει τη δημοσίευση του σημειώματος κενών θέσεων για τη 
θέση του υπεύθυνου θεμελιωδών δικαιωμάτων λόγω της μη συμμόρφωσης με τη 
σχετική νομοθεσία·"

4o μέρος "υπογραμμίζει τα σχόλια που διατύπωσε η Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση 
αυτή που συνοψίζεται ως: «πολύ απλά παράνομη»·"

5ο μέρος "σημειώνει ότι επί του παρόντος η θέση του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων 
καταλαμβάνεται προσωρινά από πρώην μέλος του ιδιαίτερου γραφείου του 
εκτελεστικού διευθυντή·"

6ο μέρος "εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με 
τις οποίες ο εκτελεστικός διευθυντής είχε επανειλημμένα αγνοήσει αναφορές και 
συμβουλές που προέρχονται από τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, σχετικά 
με τις επιχειρήσεις του σε διάφορα κράτη μέλη·"

7ο μέρος "υπογραμμίζει ότι έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2021 ο Οργανισμός δεν είχε προσλάβει 
κανέναν για τη θέση του παρατηρητή θεμελιωδών δικαιωμάτων·"

8ο μέρος "εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την 
απροθυμία του Οργανισμού να εφαρμόσει τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει 
η Επιτροπή όσον αφορά τις προσλήψεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης του 
υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων και των παρατηρητών θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, παρεμποδίζοντας και καθυστερώντας περαιτέρω αυτή τη διαδικασία·"
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9ο μέρος "παροτρύνει τον Οργανισμό να συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896 και να υποβάλει έκθεση στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί·"

τροπ. 6/αναθ
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ορισμένοι υπάλληλοι συμπληρώνουν δηλώσεις απουσίας 

σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχουν αυτοαξιολογήσεις όσον αφορά τον 
σεβασμό των δεοντολογικών προτύπων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω 
υπεύθυνες δηλώσεις και αυτοαξιολογήσεις δεν επαρκούν και ότι, συνεπώς, 
απαιτείται πρόσθετος έλεγχος·"

2o μέρος "υπογραμμίζει ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός 
ανεξάρτητου ειδικευμένου τρίτου μέρους, υπό μορφή ανεξάρτητου οργάνου 
δεοντολογίας·"

τροπ. 8
1ο μέρος "επισημαίνει ότι οι ανησυχίες που διατυπώθηκαν σχετικά με τη διαχείριση του 

Οργανισμού το 2019 δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση την ύπαρξη, τη νομιμότητα ή την 
εντολή του Οργανισμού· εξακολουθεί να θεωρεί ότι ο Οργανισμός, έχοντας 
καθήκον να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του χώρου Σένγκεν και την ελεύθερη 
κυκλοφορία εντός της ΕΕ, αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ· αναμένει από τον Οργανισμό να εφαρμόσει πλήρως 
τις συστάσεις της ομάδας εργασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις νομικές 
επιχειρησιακές πτυχές στο Αιγαίο Πέλαγος (WG FRaLO) και να παρουσιάσει στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή συγκεκριμένες δράσεις με σαφές χρονοδιάγραμμα 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν·"

2o μέρος "θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν υποχρεωτική προϋπόθεση για τη χορήγηση 
απαλλαγής στον Οργανισμό·"

Διάφορα
Η απαλλαγή και το κλείσιμο των λογαριασμών αναβάλλονται (βλ. παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 
1 στοιχείο β) του Κανονισμού).

76. Απαλλαγή 2019: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 634, 23, 41

Πρόταση ψηφίσματος

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 614, 26, 54

Μετά την § 27 1 Renew

2/ΟΚ - 228, 415, 51

Πρόταση ψηφίσματος OK + 633, 28, 30
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 1
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ορισμένοι υπάλληλοι συμπληρώνουν δηλώσεις απουσίας 

σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχουν αυτοαξιολογήσεις όσον αφορά τον 
σεβασμό των δεοντολογικών προτύπων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω 
υπεύθυνες δηλώσεις και αυτοαξιολογήσεις δεν επαρκούν και ότι, συνεπώς, 
απαιτείται πρόσθετος έλεγχος·"

2o μέρος "υπογραμμίζει ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός 
ανεξάρτητου ειδικευμένου τρίτου μέρους, υπό μορφή ανεξάρτητου οργάνου 
δεοντολογίας·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

77. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 611, 81, 6

Πρόταση ψηφίσματος

Πρόταση ψηφίσματος OK + 599, 85, 7

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).
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78. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 607, 85, 6

Πρόταση ψηφίσματος

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 614, 27, 53

Μετά την § 27 1 Renew

2/ΟΚ - 235, 417, 42

Πρόταση ψηφίσματος OK + 603, 84, 3

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 1
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ορισμένοι υπάλληλοι συμπληρώνουν δηλώσεις απουσίας 

σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχουν αυτοαξιολογήσεις όσον αφορά τον 
σεβασμό των δεοντολογικών προτύπων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω 
υπεύθυνες δηλώσεις και αυτοαξιολογήσεις δεν επαρκούν και ότι, συνεπώς, 
απαιτείται πρόσθετος έλεγχος·"

2o μέρος "υπογραμμίζει ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός 
ανεξάρτητου ειδικευμένου τρίτου μέρους, υπό μορφή ανεξάρτητου οργάνου 
δεοντολογίας·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).
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79. Απαλλαγή 2019: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 606, 84, 8

Πρόταση ψηφίσματος

Πρόταση ψηφίσματος OK + 631, 56, 4

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

80. Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον 
Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 644, 11, 43

Πρόταση ψηφίσματος

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 612, 28, 54

Μετά την § 23 1 Renew

2/ΟΚ - 227, 422, 45

Πρόταση ψηφίσματος OK + 637, 18, 36
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 1
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ορισμένοι υπάλληλοι συμπληρώνουν δηλώσεις απουσίας 

σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχουν αυτοαξιολογήσεις όσον αφορά τον 
σεβασμό των δεοντολογικών προτύπων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω 
υπεύθυνες δηλώσεις και αυτοαξιολογήσεις δεν επαρκούν και ότι, συνεπώς, 
απαιτείται πρόσθετος έλεγχος·"

2o μέρος "υπογραμμίζει ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός 
ανεξάρτητου ειδικευμένου τρίτου μέρους, υπό μορφή ανεξάρτητου οργάνου 
δεοντολογίας·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

81. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

Έκθεση: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 567, 84, 47

Πρόταση ψηφίσματος

Πρόταση ψηφίσματος OK + 560, 90, 41

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).
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82. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 574, 93, 31

Πρόταση ψηφίσματος

Πρόταση ψηφίσματος OK + 596, 65, 30

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

83. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 613, 54, 31

Πρόταση ψηφίσματος

Πρόταση ψηφίσματος OK + 602, 64, 25

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).
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84. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

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

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 610, 59, 29

Πρόταση ψηφίσματος

Πρόταση ψηφίσματος OK + 602, 65, 24

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

85. Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

Έκθεση: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 582, 106, 10

Πρόταση ψηφίσματος

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 614, 26, 54

Μετά την § 24 1 Renew

2/ΟΚ - 229, 414, 51

Πρόταση ψηφίσματος OK + 602, 56, 33
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 1
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ορισμένοι υπάλληλοι συμπληρώνουν δηλώσεις απουσίας 

σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχουν αυτοαξιολογήσεις όσον αφορά τον 
σεβασμό των δεοντολογικών προτύπων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω 
υπεύθυνες δηλώσεις και αυτοαξιολογήσεις δεν επαρκούν και ότι, συνεπώς, 
απαιτείται πρόσθετος έλεγχος·"

2o μέρος "υπογραμμίζει ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός 
ανεξάρτητου ειδικευμένου τρίτου μέρους, υπό μορφή ανεξάρτητου οργάνου 
δεοντολογίας·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

86. Απαλλαγή 2019: Οργανισμός για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του 
BEREC)

Έκθεση: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 611, 77, 10

Πρόταση ψηφίσματος

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 614, 27, 53

Μετά την § 18 1 Renew

2/ΟΚ - 228, 415, 51

Πρόταση ψηφίσματος OK + 605, 79, 7

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 1
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ορισμένοι υπάλληλοι συμπληρώνουν δηλώσεις απουσίας 

σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχουν αυτοαξιολογήσεις όσον αφορά τον 
σεβασμό των δεοντολογικών προτύπων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω 
υπεύθυνες δηλώσεις και αυτοαξιολογήσεις δεν επαρκούν και ότι, συνεπώς, 
απαιτείται πρόσθετος έλεγχος· υπογραμμίζει ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει"

2o μέρος "υπογραμμίζει ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός 
ανεξάρτητου ειδικευμένου τρίτου μέρους, υπό μορφή ανεξάρτητου οργάνου 
δεοντολογίας·"
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Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

87. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 635, 24, 39

Πρόταση ψηφίσματος

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 614, 26, 54

Μετά την § 20 1 Renew

2/ΟΚ - 229, 414, 51

Πρόταση ψηφίσματος OK + 630, 29, 32

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 1
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ορισμένοι υπάλληλοι συμπληρώνουν δηλώσεις απουσίας 

σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχουν αυτοαξιολογήσεις όσον αφορά τον 
σεβασμό των δεοντολογικών προτύπων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω 
υπεύθυνες δηλώσεις και αυτοαξιολογήσεις δεν επαρκούν και ότι, συνεπώς, 
απαιτείται πρόσθετος έλεγχος·"

2o μέρος "υπογραμμίζει ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός 
ανεξάρτητου ειδικευμένου τρίτου μέρους, υπό μορφή ανεξάρτητου οργάνου 
δεοντολογίας·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).
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88. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

Έκθεση: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 569, 78, 51

Πρόταση ψηφίσματος

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 616, 29, 49

Μετά την § 22 1 Renew

2/ΟΚ - 228, 423, 43

Πρόταση ψηφίσματος OK + 561, 86, 44

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 1
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ορισμένοι υπάλληλοι συμπληρώνουν δηλώσεις απουσίας 

σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχουν αυτοαξιολογήσεις όσον αφορά τον 
σεβασμό των δεοντολογικών προτύπων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω 
υπεύθυνες δηλώσεις και αυτοαξιολογήσεις δεν επαρκούν και ότι, συνεπώς, 
απαιτείται πρόσθετος έλεγχος·"

2o μέρος "υπογραμμίζει ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός 
ανεξάρτητου ειδικευμένου τρίτου μέρους, υπό μορφή ανεξάρτητου οργάνου 
δεοντολογίας·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).
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89. Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική 
διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης (eu-LISA)

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 633, 56, 9

Πρόταση ψηφίσματος

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 613, 28, 53

Μετά την § 23 1 Renew

2/ΟΚ - 227, 418, 49

Πρόταση ψηφίσματος OK + 619, 63, 9

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 1
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι ορισμένοι υπάλληλοι συμπληρώνουν δηλώσεις απουσίας 

σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχουν αυτοαξιολογήσεις όσον αφορά τον 
σεβασμό των δεοντολογικών προτύπων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω 
υπεύθυνες δηλώσεις και αυτοαξιολογήσεις δεν επαρκούν και ότι, συνεπώς, 
απαιτείται πρόσθετος έλεγχος·"

2o μέρος "υπογραμμίζει ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός 
ανεξάρτητου ειδικευμένου τρίτου μέρους, υπό μορφή ανεξάρτητου οργάνου 
δεοντολογίας·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).
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90. Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της 
ενέργειας από σύντηξη

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 521, 143, 33

Πρόταση ψηφίσματος

§ 8 1 S&D OK + 392, 260, 42

Μετά την § 17 2 S&D OK + 587, 99, 8

Μετά την § 23 3 S&D OK + 550, 59, 84

Πρόταση ψηφίσματος OK + 624, 35, 32

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

91. Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση SESAR

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 604, 89, 5

Πρόταση ψηφίσματος

Μετά την § 16 1 S&D OK + 566, 92, 36

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 673, 5, 16

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 391, 229, 74

Πρόταση ψηφίσματος OK + 597, 86, 8
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
S&D:
§ 20
1ο μέρος "επικροτεί την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 

δραστηριότητες του SESAR και ζητεί να υποβάλλονται τακτικές ειδικές εκθέσεις· 
καλεί την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να εφαρμόσουν μια διεξοδική 
μέθοδο για την παρακολούθηση των επιδόσεων, με γνώμονα να αξιολογηθεί η 
προστιθέμενη αξία της κοινής επιχείρησης, συνυπολογίζοντας τον κοινωνικό 
αντίκτυπο και τον αντίκτυπο στην απασχόληση, καθώς και τον αντίκτυπο στην 
αγορά·"

2o μέρος "τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το μέλλον ή 
για την ανακατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

92. Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 641, 54, 3

Πρόταση ψηφίσματος

Μετά την § 10 1 S&D OK + 560, 92, 41

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 675, 6, 12

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 395, 230, 68

Πρόταση ψηφίσματος OK + 629, 57, 5

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
S&D:
§ 16
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να εφαρμόσουν μια σε βάθος 

μέθοδο παρακολούθησης των επιδόσεων προκειμένου να αξιολογηθεί η 
προστιθέμενη αξία της κοινής επιχείρησης και να συμπεριληφθούν ο κοινωνικός 
αντίκτυπος και ο αντίκτυπος στην απασχόληση, καθώς και ο αντίκτυπος στην 
αγορά·"

2o μέρος "τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το μέλλον ή 
για την ανακατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης·"
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Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

93. Απαλλαγή 2019: Κοινή Επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 512, 182, 4

Πρόταση ψηφίσματος

Μετά την § 15 1 S&D OK + 519, 164, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 677, 7, 9

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 396, 231, 66

Μετά την § 23 2 S&D OK + 553, 59, 80

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 189, 427, 77

Μετά την § 31 3 Verts/ALE

2/ΟΚ + 439, 199, 55

Πρόταση ψηφίσματος OK + 624, 66, 1

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
S&D:
τροπ. 3
1ο μέρος "εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλά έργα που 

χρηματοδοτούνται από την βιομηχανία βιοπροϊόντων συνίστανται στην επιδότηση 
της βιομηχανίας προκειμένου να ασκηθεί πίεση στους ευρωπαίου φορείς λήψης 
αποφάσεων σε θέματα όπως ο κανονισμός για τους ΓΤΟ ή η ανακύκλωση των 
βιοπλαστικών·"

2o μέρος "καλεί την κοινή επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με την πολιτική της για τη χρηματοδότηση των ομάδων συμφερόντων 
του κλάδου & των εργασιών δημοσίων σχέσεων που στοχεύουν στις ρυθμιστικές 
αρχές της Ένωσης·"
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§ 21
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να εφαρμόσουν μέθοδο διεξοδικής 

παρακολούθησης των επιδόσεων, ούτως ώστε να αξιολογηθεί η προστιθέμενη αξία 
της κοινής επιχείρησης και να συνυπολογιστούν ο κοινωνικός αντίκτυπος και ο 
αντίκτυπος στην απασχόληση, καθώς και ο αντίκτυπος στην αγορά·"

2o μέρος "υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για το μέλλον ή για την ανακατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

94. Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 488, 176, 34

Πρόταση ψηφίσματος

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

OK + 397, 236, 60

§ 11 4 Renew, S&D OK - 291, 367, 35

§ 13 5 Renew, S&D OK - 295, 363, 35

1 S&D OK - 294, 364, 35§ 14

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 390, 246, 57

Μετά την § 18 2 S&D OK + 593, 92, 8

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 651, 2, 40

§ 19 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 438, 246, 9

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 680, 5, 8

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 401, 228, 64
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 34 3 S&D OK + 377, 248, 68

Πρόταση ψηφίσματος OK + 606, 53, 32

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Renew: §§ 10, 14

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Renew:
§ 19
1ο μέρος "σημειώνει ότι, το 2019, η τιμή του αποτελέσματος μόχλευσης της κοινής 

επιχείρησης ΠΚΦ2 ήταν 1,03·"
2o μέρος "παρατηρεί με ανησυχία ότι το ποσοστό αυτό υπολείπεται των προσδοκιών· καλεί 

την κοινή επιχείρηση ΠΚΦ2 να λάβει μέτρα για την επίτευξη του στόχου·"

S&D:
§ 21
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να προτείνουν μέθοδο διεξοδικής 

παρακολούθησης των επιδόσεων, με γνώμονα να αξιολογηθεί η προστιθέμενη αξία 
της κοινής επιχείρησης και να εκτιμηθούν ο κοινωνικός αντίκτυπος και ο 
αντίκτυπος στην απασχόληση, καθώς και ο αντίκτυπος στην αγορά·"

2o μέρος "τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το μέλλον ή 
για την ανακατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

95. Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 637, 26, 35

Πρόταση ψηφίσματος

Μετά την § 8 1 S&D OK + 585, 96, 12

ψ.τμ.§ 15 § αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ + 657, 29, 7
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 348, 256, 89

Πρόταση ψηφίσματος OK + 625, 32, 34

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
S&D:
§ 15
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να εφαρμόσουν μέθοδο διεξοδικής 

παρακολούθησης των επιδόσεων, ούτως ώστε να αξιολογηθεί η προστιθέμενη αξία 
της κοινής επιχείρησης και να συνυπολογιστούν ο κοινωνικός αντίκτυπος και ο 
αντίκτυπος στην απασχόληση, καθώς και ο αντίκτυπος στην αγορά·"

2o μέρος "αποφαίνεται ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για το μέλλον ή για την ανακατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

96. Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 611, 54, 33

Πρόταση ψηφίσματος

Μετά την § 14 1 S&D OK + 564, 89, 40

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 677, 6, 10

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 396, 231, 66

Πρόταση ψηφίσματος OK + 603, 56, 32
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
S&D:
§ 15
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να εφαρμόσουν μέθοδο διεξοδικής 

παρακολούθησης των επιδόσεων, ούτως ώστε να αξιολογηθεί η προστιθέμενη αξία 
της κοινής επιχείρησης και να συνυπολογιστούν ο κοινωνικός αντίκτυπος και ο 
αντίκτυπος στην απασχόληση, καθώς και ο αντίκτυπος στην αγορά·"

2o μέρος "τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για μελλοντική 
ενωσιακή χρηματοδότηση ή για την ανακατανομή της·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

97. Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση ECSEL

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 633, 60, 5

Πρόταση ψηφίσματος

Μετά την § 9 1 S&D OK + 593, 91, 9

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 681, 6, 6

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 399, 232, 62

Πρόταση ψηφίσματος OK + 623, 65, 2

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
S&D:
§ 10
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να εφαρμόσουν μια σε βάθος 

μέθοδο παρακολούθησης των επιδόσεων προκειμένου να αξιολογηθεί η 
προστιθέμενη αξία της κοινής επιχείρησης και να συμπεριληφθούν ο κοινωνικός 
αντίκτυπος και ο αντίκτυπος στην απασχόληση, καθώς και ο αντίκτυπος στην 
αγορά·"

2o μέρος "θεωρεί ότι τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν στο μέλλον ή για την ανακατανομή της ενωσιακής 
χρηματοδότησης·"
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Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

98. Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Απόφαση σχετικά με την απαλλαγή

Προτάσεις απόφασης OK + 485, 206, 7

Πρόταση ψηφίσματος

§ 33 1Δ PPE OK + 497, 187, 9

§ 51 2 PPE OK + 550, 105, 38

3Δ PPE OK + 485, 172, 36§ 55

4 The Left, 
Verts/ALE

OK ↓

5 The Left, 
Verts/ALE

OK + 335, 327, 31

6 The Left, 
Verts/ALE

OK - 284, 359, 50

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 620, 59, 14

7 The Left, 
Verts/ALE

2/ΟΚ - 283, 390, 20

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 620, 59, 13

Μετά την § 56

8 The Left, 
Verts/ALE

2/ΟΚ - 270, 417, 5

Πρόταση ψηφίσματος OK + 598, 64, 28
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 7
1ο μέρος "υπενθυμίζει την τακτική θέση του Κοινοβουλίου ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 

διασφαλίζει πως κάθε καταπιστευματικό ταμείο που έχει συσταθεί ως νέο μέσο 
ανάπτυξης ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της συνολικής στρατηγικής και της 
αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης, δηλαδή τη μείωση και την εξάλειψη της 
φτώχειας,"

2o μέρος "και ειδικότερα εγγυάται ότι τα συμφέροντα ασφάλειας των ευρωπαϊκών χωρών δεν 
υπερισχύουν των αναγκών των δικαιούχων πληθυσμών· ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να εξετάσει το ενδεχόμενο περιορισμού της οικονομικής βοήθειας σε έργα του 
EUTF που αποκλίνουν από αυτόν τον κεντρικό άξονα·"

τροπ. 8
1ο μέρος «τονίζει ότι, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους πολιτικής, το EUTF 

αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της αποσταθεροποίησης, του αναγκαστικού 
εκτοπισμού και της παράτυπης μετανάστευσης μέσω της προώθησης της 
ανθεκτικότητας, των οικονομικών ευκαιριών, της ισότητας των ευκαιριών, της 
ασφάλειας των πληθυσμών και της ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης·"

2o μέρος "παρατηρεί με μεγάλη ανησυχία ότι, αντί να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών 
των αιτιών αποσταθεροποίησης, τα κονδύλια της ΕΕ δαπανήθηκαν όλο και 
περισσότερο το 2019 για να βοηθήσουν στο κλείσιμο των συνόρων, να δυσχεράνουν 
τη μετανάστευση και να ωθήσουν για επιστροφή των μεταναστών στην Αφρική·"

Διάφορα
Η ψηφοφορία επί της απόφασης απαλλαγής καλύπτει το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. 
Παράρτημα V άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

99. Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 
2019: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος

1 S&D OK + 356, 326, 11

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 23

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_EL.docx 115 PE 692.327

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 61 3 The Left OK - 188, 494, 11

§ 73 2 S&D OK + 350, 333, 10

Πρόταση ψηφίσματος OK + 600, 88, 3

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Renew:
§ 23
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "περιλαμβανομένων των 

συγχωνεύσεων"
2o μέρος οι λέξεις αυτές


