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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και 
συμβόλων

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

ψήφοι κατά, αποχές)
ΗΨ (..., ..., ...) ηλεκτρονική ψηφοφορία (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, 

αποχές)
ψ.τμ. ψηφοφορία κατά τμήματα
χ.ψ. χωριστή ψηφοφορία
τροπ. τροπολογία
ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία
ΑΤ αντίστοιχο τμήμα
Δ τροπολογία που διαγράφει
= ταυτόσημες τροπολογίες
§ παράγραφος
αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη
ΠΨ πρόταση ψηφίσματος
ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος
1/20 χαμηλό ελάχιστο όριο (1/20 των βουλευτών)
1/10 μέσο ελάχιστο όριο (1/10 των βουλευτών)
1/5 υψηλό ελάχιστο όριο (1/5 των βουλευτών)
ΜΨ μυστική ψηφοφορία
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1. Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την 
προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία 
για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV») ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Clare Daly (A9-0164/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

2. Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Kινητών Aξιών και Αγορών - Υποψήφια: Natasha Cazenave

Έκθεση: Irene Tinagli (A9-0137/2021 (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 
παράγραφος 1 του Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης ΜΨ + 635, 17, 44

3. Διορισμός προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων - Υποψήφια: Petra Hielkema

Έκθεση: Irene Tinagli (A9-0162/2021 (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 
παράγραφος 1 του Κανονισμού))

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

παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης ΜΨ + 643, 6, 47
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4. Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης ***I

Έκθεση: Μανώλης Κεφαλογιάννης (A9-0135/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή 
συμφωνία

105 επιτροπή OK + 615, 35, 46

5. Επανεξέταση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Έκθεση: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 668, 10, 18

6. Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την 
προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία 
για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV»): 
επέκταση στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη ***

Σύσταση: Clare Daly (A9-0165/2021)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία 
έγκρισης

OK + 689, 3, 4
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7. Συμφωνία ΕΕ/Κούβας: 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: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία 
έγκρισης

OK + 687, 1, 8

8. Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί 
συνδέσεως ΕΕ/Τυνησίας (προσχώρηση της Κροατίας) ***

Σύσταση: Michael Gahler (A9-0150/2021)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία 
έγκρισης

OK + 608, 6, 82

9. Πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ/Κεντρικής Αμερικής 
(προσχώρηση της Κροατίας) ***

Σύσταση: Karol Karski (A9-0148/2021)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία 
έγκρισης

OK + 635, 5, 56
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10. Συμφωνία ΕΕ/ΗΠΑ/Ισλανδίας/Νορβηγίας: Περιορισμοί 
διάρκειας των συμφωνιών προμήθειας αεροσκαφών με 
πλήρωμα ***

Σύσταση: Maria Grapini (A9-0125/2021)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία 
έγκρισης

OK + 654, 30, 12

11. Καθεστώς που διέπει τον φόρο «εισφορά θαλάσσης» στις 
γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές *

Έκθεση: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 685, 5, 5

12. Διασφάλιση των στόχων της υποχρέωσης εκφόρτωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 15 της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Έκθεση: Søren Gade (A9-0147/2021)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 624, 29, 43
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13. Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: απαλλαγές 
εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών όσον αφορά 
μέτρα της Ένωσης υπέρ του δημόσιου συμφέροντος *

Έκθεση: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 673, 3, 20

14. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2020/002 EE/Tourism - Εσθονία

Έκθεση: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021) (Απαιτείται πλειοψηφία του 
συνολικού αριθμού των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο και 3/5 των 
ψηφισάντων)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 659, 30, 7
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15. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα και τη Γαλλία 
σχετικά με φυσικές καταστροφές, και στην Αλβανία, την 
Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την 
Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, 
τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, το Μαυροβούνιο, 
την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και 
την Τσεχία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας

Έκθεση: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 675, 8, 13

16. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2021: 
χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της COVID-19 και 
συμπερίληψη βελτιώσεων και επικαιροποιήσεων σε σχέση με 
την τελική έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Έκθεση: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

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

παρατηρήσεις

Πρόταση 
ψηφίσματος (σύνολο 

του κειμένου)

OK + 660, 32, 4

17. Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Michaela Šojdrová (A9-0156/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία
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18. Erasmus+: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Milan Zver (A9-0159/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

19. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών 
εκδηλώσεων στο ψηφιακό περιβάλλον

Έκθεση: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021) (Απαιτείται πλειοψηφία των μελών 
που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 1 5 Verts/ALE OK - 235, 426, 33

Μετά την § 2 2 The Left OK - 166, 515, 14

3 The Left OK - 129, 553, 13

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 203, 346, 145

§ 10

6 Verts/ALE

2/ΟΚ - 190, 446, 59

Μετά την § 10 4 The Left OK - 132, 547, 16

§ 12 7 Verts/ALE OK - 195, 468, 32

8 Verts/ALE OK - 204, 463, 28

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 649, 22, 24

2/ΟΚ - 226, 446, 23

§ 17

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 496, 168, 31
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 20 9 Verts/ALE OK - 223, 457, 15

§ 21 10 Verts/ALE OK + 352, 324, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 519, 144, 32

Παράρτημα, 
Μέρος Β, 

περίπτωση 3

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 61, 608, 26

Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

ΙΑ

1 The Left OK - 121, 565, 9

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 479, 171, 40

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
The Left:
τροπολογία 6
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και να θέσει τέλος 

στην πρακτική του γεωγραφικού αποκλεισμού·»
2o μέρος οι λέξεις αυτές

S&D, Renew:
§ 17
1ο μέρος «υπενθυμίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με τον νόμο 

για τις ψηφιακές υπηρεσίες (2020/2019(INL)), με το οποίο ζητείται 
από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πλατφόρμες φιλοξενίας 
περιεχομένου ενεργούν ταχέως για να καταστήσουν μη διαθέσιμο 
ή να αφαιρέσουν περιεχόμενο»

2o μέρος «που είναι προδήλως παράνομο»
3o μέρος «συντάσσεται με την άποψη ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας 

μηχανισμός που θα περιλαμβάνει πιστοποιημένες αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, μέσω του οποίου θα 
αφαιρείται αμέσως μια παράνομη αναμετάδοση ζωντανού 
αθλητικού γεγονότος για την οποία υπάρχει προειδοποίηση από 
πιστοποιημένη αξιόπιστη επισήμανσης παράνομου περιεχομένου ή 
θα κλειδώνεται η πρόσβαση σε μια τέτοια αναμετάδοση, υπό την 
προϋπόθεση ότι λειτουργεί μηχανισμός υποβολής ενστάσεων και 
προσφυγών·»

Παράρτημα, Μέρος Β, περίπτωση 3
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «νομικό τεκμήριο 

βάσει του οποίου»
2o μέρος οι λέξεις αυτές
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20. Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα *

Έκθεση: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες 
της αρμόδιας 
επιτροπής -

ψηφοφορία εν 
συνόλω

1-2
4-6

9-23
25-26

επιτροπή OK + 623, 60, 13

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 627, 67, 2

2/ΟΚ + 595, 96, 5

3 επιτροπή

3/ΟΚ + 593, 93, 10

Τροπολογίες 
της αρμόδιας 
επιτροπής - 

χωριστή 
ψηφοφορία

24 επιτροπή OK + 554, 130, 12

Τροπολογίες στην απόφαση 2008/376/ΕΕ

Άρθρο 2 εδάφιο 2 28 Verts/ALE, 
The Left

OK - 150, 538, 8

7 επιτροπή OK + 558, 130, 8Άρθρο 4 § 1 
στοιχείο α

§ αρχικό 
κείμενο

OK ↓

29 Verts/ALE, 
The Left

OK - 160, 521, 15Άρθρο 4 § 1 
στοιχείο β

8 επιτροπή OK + 633, 46, 17

Άρθρο 4 § 1 
στοιχείο δ

30 Verts/ALE, 
The Left

OK - 146, 532, 18

Άρθρο 6 § 1 31 Verts/ALE, 
The Left

OK - 323, 356, 17

32 Verts/ALE, 
The Left

OK - 134, 546, 16

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 618, 73, 5

Άρθρο 6 § 2 
στοιχείο β

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 563, 92, 41
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις

Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

6

27 Verts/ALE, 
The Left

OK - 330, 359, 7

Πρόταση της Επιτροπής OK + 529, 148, 14

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
The Left: τροπολογία 7
Verts/ALE: τροπολογίες 7, 8, 24· άρθρο 4 § 1 στοιχείο α (πρόταση της 

Επιτροπής)

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Verts/ALE:
άρθρο 6 § 2 στοιχείο β (πρόταση της Επιτροπής)
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «δέσμευση» και «και 

ελαχιστοποίηση»
2o μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 3
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «προερχόμενες από 

απόβλητα άνθρακα» και «και στη χημική βιομηχανία»
2o μέρος «προερχόμενες από απόβλητα άνθρακα»
3o μέρος «και στη χημική βιομηχανία»

21. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ευπαθείς 
πληθυσμιακές ομάδες σε αναπτυσσόμενες χώρες

Έκθεση: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 1 5 βουλευτές OK - 201, 453, 37

§ 3 6 βουλευτές OK + 420, 194, 78

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 619, 30, 43

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 358, 315, 19
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

7 βουλευτές OK + 355, 315, 22

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

2/ΟΚ ↓

§ 16 περίπτωση 5

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ ↓

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

OK + 413, 187, 91

§ 19 § αρχικό 
κείμενο

OK + 502, 183, 6

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

OK + 453, 200, 38

§ 24 8 βουλευτές OK - 236, 410, 44

§ 27 9 βουλευτές OK + 572, 76, 43

§ 29 10 βουλευτές OK - 297, 360, 34

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 593, 76, 21

§ 52 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 352, 164, 174

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 563, 119, 9

§ 69 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 349, 303, 39

§ 73 εισαγωγικό 
μέρος

11 βουλευτές OK + 616, 56, 19

§ 73 περίπτωση 1 12 βουλευτές OK - 304, 328, 59

13 βουλευτές OK + 324, 323, 44§ 73 περίπτωση 3

§ αρχικό 
κείμενο

OK ↓

14 βουλευτές OK - 295, 342, 54§ 73 περίπτωση 4

§ αρχικό ψ.τμ.



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_EL.docx 16 PE 693.185

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1/ΟΚ + 511, 165, 15κείμενο

2/ΟΚ - 316, 324, 51

§ 73 περίπτωση 5 15 βουλευτές OK + 539, 110, 42

§ 73 μετά την 
περίπτωση 5

24 βουλευτές OK - 338, 342, 11

§ 74 εισαγωγικό 
μέρος

16 βουλευτές OK - 279, 362, 49

§ 74 περίπτωση 1 17 βουλευτές OK - 280, 358, 53

§ 74 περίπτωση 3 18 βουλευτές OK + 358, 318, 15

§ 74 μετά την 
περίπτωση 3

25 βουλευτές OK - 264, 326, 98

§ 74 § αρχικό 
κείμενο

OK ↓

19 βουλευτές OK - 280, 373, 37

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 501, 176, 13

§ 75

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 375, 292, 23

§ 76 20 βουλευτές OK - 277, 363, 50

21 βουλευτές OK + 357, 254, 79

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 77

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

§ 78 22 βουλευτές OK - 262, 378, 49

§ 80 23 βουλευτές OK - 233, 417, 40

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 603, 30, 57

Αιτιολογική 
αναφορά 3

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 473, 171, 45
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την 
αιτιολογική 
αναφορά 4

1 βουλευτές OK + 566, 77, 45

Αιτιολογική 
σκέψη Ζ

2 βουλευτές OK + 368, 273, 49

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 630, 23, 37

2/ΟΚ + 451, 191, 48

Αιτιολογική 
σκέψη Ι

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 601, 27, 62

Αιτιολογική 
σκέψη ΚΒ

3 βουλευτές OK + 279, 273, 138

Αιτιολογική 
σκέψη ΛΑ

4 βουλευτές OK - 258, 384, 48

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK - 255, 260, 170

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
βουλευτές: §§ 18, 19, 20, 73· περιπτώσεις 3, 74

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
βουλευτές:
§ 6
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «δίνοντας 

προτεραιότητα στη χρηματοδότηση βάσει επιδοτήσεων,»
2o μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 16 περίπτωση 5
1ο μέρος «με την επιβεβαίωση και επιδίωξη ευρείας και διεθνούς νομικής 

αναγνώρισης ότι οι εκτοπισμοί πληθυσμών και η εσωτερική και 
εξωτερική μετανάστευση καθίστανται όλο και πιο αναπόφευκτες 
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής· με διατύπωση προτάσεων για διεθνείς ρυθμίσεις και 
συνεργασία για την πρόβλεψη και τη διαχείριση της 
μετανάστευσης που προκαλείται από το κλίμα, γεφυρώνοντας τα 
κενά προστασίας, αναγνωρίζοντας τη μετανάστευση που 
προκαλείται από το κλίμα»

2o μέρος «ως νομική βάση για τη χορήγηση ασύλου και παρέχοντας 
ασφαλείς και νόμιμες μεταναστευτικές οδούς ή ανθρωπιστικούς 
διαδρόμους για άτομα που αναγκάζονται να διαφύγουν από μια 
αιφνίδια ή αργού ρυθμού καταστροφή, καθώς»

3o μέρος «και εντοπίζοντας κοινότητες που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο 
να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους προκειμένου να 
προβλέπεται και να προετοιμάζεται η προγραμματισμένη 
μετεγκατάσταση ως μέτρο έσχατης ανάγκης·»

§ 52
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και να 

υποχρεώσουν»
2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 69
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «ότι» και «θα δοθεί 

προτεραιότητα»
2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 73 περίπτωση 4
1ο μέρος «καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις 

ειδικές ανάγκες και τις ευπάθειες των ατόμων που αναγκάζονται 
να μετακινούνται εντός και μεταξύ χωρών στο πλαίσιο 
καταστροφών και δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής,»

2o μέρος «ιδίως μέσω της έκδοσης θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους 
και της χορήγησης προσωρινής ή μακροπρόθεσμης εισδοχής και 
μέτρων για την αποφυγή της ανιθαγένειας·»
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§ 75
1ο μέρος «υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα πολλαπλασιασμού του κινδύνου για συγκρούσεις, 
ξηρασία, λιμό και μετανάστευση· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές κινητήριες δυνάμεις της 
μετανάστευσης και να εφαρμόσει πλήρως το Παγκόσμιο Σύμφωνο 
για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση (GCM) και το 
Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες (GCR) στη μεταρρύθμιση 
της πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο, με στόχο 
την προστασία των ατόμων που έχουν εκτοπισθεί εξαιτίας των 
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής ή καταστροφών, και την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων του αναγκαστικού 
εκτοπισμού λόγω της κλιματικής αλλαγής· τονίζει ότι το GCM 
επισημαίνει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι αιτίες της 
κλιματικής αλλαγής και να στηριχθούν οι προσπάθειες 
προσαρμογής στις αναπτυσσόμενες χώρες προέλευσης μέσω της 
κατάλληλης κατανομής πόρων, κάτι που βοηθά να δημιουργηθούν 
αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και εργασίας προκειμένου οι άνθρωποι 
να μην αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τις εστίες τους εξαιτίας 
ζημιών που συνδέονται με το κλίμα· καλεί την Επιτροπή να 
συλλέξει και να αναλύσει αξιόπιστα δεδομένα και να ενισχύσει την 
από κοινού ανάλυση και την ανταλλαγή πληροφοριών με σχετικούς 
εμπειρογνώμονες και διεθνείς οργανισμούς, όπως η IPCC, η 
πλατφόρμα για τους εκτοπισμούς εξαιτίας καταστροφών (PDD), ο 
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), η Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και άλλοι,»

2o μέρος «να συντάξουν ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα του εκτοπισμού 
λόγω κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων σαφών νομικών 
ορισμών·»

§ 77
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «των προσφύγων»
2o μέρος οι λέξεις αυτές

αιτιολογική αναφορά 3
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «το Παγκόσμιο 

Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τη μετανάστευση του 2018»
2o μέρος οι λέξεις αυτές
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αιτιολογική σκέψη Ι
1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση είναι κεφαλαιώδη για την 

αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προστασία των δικαιωμάτων και των μέσων διαβίωσης 
αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων που ζουν σε δάση συμβαδίζει 
με τη διατήρηση των δασών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αυτόχθονες πληθυσμοί και οι τοπικές κοινότητες διαδραματίζουν 
ζωτικό ρόλο για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας·»

2o μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση του Ειδικού 
Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
αυτοχθόνων πληθυσμών, η καλλιέργεια πρώτων υλών για 
βιοκαύσιμα, όπως το φοινικέλαιο, και η κατασκευή μεγάλων 
υδροηλεκτρικών φραγμάτων ενδέχεται να υπονομεύσουν την 
προστασία των δικαιωμάτων και των μέσων διαβίωσής τους και 
να θέσουν τέλος στη συνεχή και αποδοτική αποθήκευση διοξειδίου 
του άνθρακα που πραγματοποιείται από δάση με βιοποικιλότητα·»

3o μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι η IPCC αναμένει ότι η κλιματική αλλαγή 
θα μειώσει το μέγιστο αλιευτικό δυναμικό της αλιείας κατά 
περισσότερο από 20 % έως το τέλος του αιώνα, γεγονός που 
συνιστά σοβαρή απειλή για τις τοπικές αλιευτικές κοινότητες και 
για την παροχή πρωτεϊνών σε υποσιτιζόμενους πληθυσμούς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ένα σενάριο διατήρησης της 
υφιστάμενης κατάστασης, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να 
μειώσει τη βιομάζα των ιχθύων κατά 30 έως 40 % σε ορισμένες 
τροπικές περιοχές έως το 2100· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες 
στις περιοχές αυτές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία, 
αλλά δεν διαθέτουν τους κοινωνικούς και οικονομικούς πόρους για 
να μπορέσουν να προσαρμοστούν και να προετοιμαστούν για το 
μέλλον·»

22. Η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και 
τον οπτικοακουστικό τομέα

Έκθεση: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 623, 12, 61

23. Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021) 
(Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για 
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τροποποίηση ή απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο 3 § 5 
στοιχείο β

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 575, 88, 33

άρθρο 16 § 4 § αρχικό 
κείμενο

OK + 553, 108, 35

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 667, 18, 11

Άρθρο 18 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 544, 89, 63

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 673, 14, 9

Παράρτημα Ι, 
τμήμα 1, σκέλος 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 
οριζόντιες 

δράσεις, στοιχείο 
στ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 550, 113, 33

Παράρτημα Ι, 
τμήμα 2, σκέλος 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚ
Α ΜΕΣΑ, στοιχείο 

ιδ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 585, 76, 35

Παράρτημα Ι, 
τμήμα 3, 

Διατομεακό 
σκέλος, εγκάρσιες 
δράσεις, στοιχείο 

δ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 586, 73, 37

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 648, 4, 44

Παράρτημα ΙΙ, 
δείκτες, σκέλος 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 
εδάφιο 2

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 590, 102, 4

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 674, 4, 18

Παράρτημα ΙΙ, 
δείκτες, σκέλος 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚ
Α ΜΕΣΑ, εδάφιο 2

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 590, 101, 5

ψ.τμ.Παράρτημα ΙΙ, 
δείκτες, 

διατομεακό 

§ αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ + 674, 6, 16
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις
σκέλος, εδάφιο 2 2/ΟΚ + 590, 101, 5

Αιτιολογική σκέψη 
26

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 547, 100, 49

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 675, 4, 16

Αιτιολογική σκέψη 
46

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 546, 115, 35

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: αιτιολογική σκέψη 26· Άρθρο 3 § 5 στοιχείο β· Άρθρο 16 § 4· 

Παράρτημα Ι Τμήμα 2. Σκέλος ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ στοιχείο 
ιδ· Παράρτημα Ι Τμήμα 3. Διατομεακό σκέλος, εγκάρσιες δράσεις, 
στοιχείο δ

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
αιτιολογική σκέψη 46
1ο μέρος «Ο αντίκτυπος, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα στην 

υλοποίηση των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να 
αποτελούν βασικά κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των εν 
λόγω έργων. Λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη για την αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος, τα μέλη των 
επιτροπών για την αξιολόγηση τέτοιων προτάσεων («επιτροπές 
αξιολόγησης») είναι δυνατόν να είναι εξωτερικοί 
εμπειρογνώμονες. Κατά την επιλογή των εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το 
επαγγελματικό τους υπόβαθρο»

2o μέρος «και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στην εν λόγω 
επιτροπή.»

άρθρο 18
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «την ισόρροπη 

εκπροσώπηση των φύλων,»
2o μέρος οι λέξεις αυτές

Παράρτημα Ι, Τμήμα 1 σκέλος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, οριζόντιες δράσεις, στοιχείο στ
1ο μέρος «ανάπτυξη πολιτικής, συνεργασία και υλοποίηση στον τομέα του 

πολιτισμού,»
2o μέρος «μεταξύ άλλων μέσω της παροχής δεδομένων και της ανταλλαγής 

βέλτιστων πρακτικών, πιλοτικών έργων και κινήτρων για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων.»



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_EL.docx 23 PE 693.185

Παράρτημα ΙΙ, δείκτες, σκέλος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, εδάφιο 2
1ο μέρος «Ο αριθμός των καλλιτεχνών και φορέων των πολιτιστικών και 

δημιουργικών τομέων που έχουν περάσει τα εθνικά σύνορα χάρη 
στη στήριξη από το πρόγραμμα, με ένδειξη της χώρας 
προέλευσης»

2o μέρος «και του ποσοστού των γυναικών»

Παράρτημα ΙΙ, δείκτες, σκέλος ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, εδάφιο 2
1ο μέρος «Ο αριθμός συμμετεχόντων σε μαθησιακές δραστηριότητες που 

υποστηρίχθηκαν από το πρόγραμμα οι οποίοι έχουν εκτιμήσει ότι 
βελτίωσαν τις ικανότητές τους και αύξησαν την 
απασχολησιμότητά τους,»

2o μέρος «με ένδειξη του ποσοστού των γυναικών»

Παράρτημα ΙΙ, δείκτες, διατομεακό σκέλος, εδάφιο 3
1ο μέρος «Ο αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις ‘εργαστηρίου δημιουργικής 

καινοτομίας’ και εγκάρσιες δράσεις που στηρίζουν τον τομέα των 
μέσων ενημέρωσης»

2o μέρος «με ένδειξη του ποσοστού των γυναικών»

24. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενοποίηση των ενεργειακών 
συστημάτων

Έκθεση: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 2 6 ECR OK - 340, 348, 8

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

OK + 561, 114, 21

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 620, 64, 11

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 399, 285, 12

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 669, 21, 6

2/ΟΚ + 569, 72, 54

3/ΟΚ + 568, 74, 54

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 596, 96, 4
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 13 1 The Left OK - 151, 525, 20

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 623, 15, 57

2/ΟΚ + 556, 131, 9

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 537, 102, 57

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 617, 43, 35

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 549, 83, 64

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 645, 42, 8

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 550, 131, 14

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 648, 42, 6

2/ΟΚ + 582, 104, 10

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 592, 50, 54

2 The Left OK - 147, 533, 15

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 559, 69, 67

2/ΟΚ + 512, 65, 118

§ 20

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 371, 288, 36

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 598, 57, 41

2/ΟΚ + 514, 174, 8

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 422, 263, 11
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 632, 26, 38

2/ΟΚ + 443, 187, 66

3/ΟΚ + 558, 130, 8

§ 22 § αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 548, 90, 58

§ 24 7 ECR OK - 271, 384, 40

Μετά την § 24 8 ECR OK - 274, 375, 42

§ 30 § αρχικό 
κείμενο

OK + 671, 18, 7

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 606, 46, 44

§ 34 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 604, 52, 40

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 608, 21, 67

§ 37 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 545, 57, 94

Μετά την § 37 
υπότιτλος

9 ECR OK + 370, 248, 78

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 568, 30, 98

2/ΟΚ + 551, 88, 57

3/ΟΚ + 531, 139, 25

4/ΟΚ + 494, 196, 6

§ 38 § αρχικό 
κείμενο

5/ΟΚ + 398, 280, 18
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 39 § αρχικό 
κείμενο

OK + 535, 119, 42

Μετά την § 41 10 ECR OK - 323, 352, 21

Μετά την 
αιτιολογική 
αναφορά 38

3 ECR OK - 260, 401, 34

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 620, 68, 7

Αιτιολογική 
σκέψη Β

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 367, 315, 14

4 ECR OK - 257, 405, 31Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

Δ 5 ECR OK - 254, 405, 35

Αιτιολογική 
σκέψη Ζ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 557, 127, 12

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 647, 11, 38

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΑ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 576, 79, 41

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 542, 111, 42

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
The Left: § 3
ID: αιτιολογική σκέψη Ζ· §§ 30, 39

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
αιτιολογική σκέψη Β
1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε έναν κοινό στόχο 

μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 
55 % έως το 2030,»

2o μέρος «ενώ το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τον στόχο της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030·»

The Left:
§ 21
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1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «σημειώνει την 
πρόταση της Επιτροπής για τη σύγκληση ενός ετήσιου ευρωπαϊκού 
φόρουμ για τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα, στο πλαίσιο του βιομηχανικού φόρουμ καθαρής 
ενέργειας, για την περαιτέρω μελέτη επιλογών για την προώθηση 
τέτοιων έργων·» και «για παράδειγμα μέσω της αειφόρου 
διαχείρισης των δασών·»

2o μέρος «σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για τη σύγκληση ενός 
ετήσιου ευρωπαϊκού φόρουμ για τη δέσμευση, χρήση και 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, στο πλαίσιο του 
βιομηχανικού φόρουμ καθαρής ενέργειας, για την περαιτέρω 
μελέτη επιλογών για την προώθηση τέτοιων έργων·»

3o μέρος «για παράδειγμα μέσω της αειφόρου διαχείρισης των δασών·»

ECR:
§ 16
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «υπογραμμίζει ότι οι 

αρχές της μείωσης των εκπομπών, της ψηφιοποίησης και της 
ενοποίησης του ενεργειακού συστήματος θα πρέπει να 
κατοχυρώνονται στους στόχους του κανονισμού και στον δεκαετή 
σχεδιασμό ανάπτυξης δικτύων, καθώς και σε ένα μακρύτερο 
χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού ευθυγραμμισμένο με τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να 
αποφεύγεται το λανθάνον κόστος»

2o μέρος οι λέξεις αυτές

ID:
αιτιολογική σκέψη ΙΑ
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «στοχεύοντας 

παράλληλα στη διατήρηση του κόστους για τους πολίτες, τις 
αρχές και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης εντός ρεαλιστικών 
ορίων,»

2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 15
1ο μέρος «χαιρετίζει τη δημοσίευση της νέας στρατηγικής της ΕΕ σχετικά 

με τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· τονίζει ότι η 
ταχεία ανάπτυξη των υπεράκτιων ενεργειακών νησίδων είναι 
ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου μας όσον αφορά τη 
δυναμικότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030· 
πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή αποτελεί ευκαιρία για την αύξηση 
της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την αύξηση 
της άμεσης χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας και τη στήριξη του 
έμμεσου εξηλεκτρισμού, για παράδειγμα μέσω του υδρογόνου και 
των συνθετικών καυσίμων·»
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2o μέρος «ζητεί, ως εκ τούτου, μια συνολική αναθεώρηση της νομοθεσίας 
της ΕΕ για τις ενεργειακές υποδομές και μια στοχευμένη 
αναθεώρηση των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών για τις 
κρατικές ενισχύσεις, ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη όλων των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· επισημαίνει ότι οι πολίτες, οι 
βιομηχανίες και ο δημόσιος τομέας έχουν τη δυνατότητα να 
αξιοποιήσουν περαιτέρω την ηλιακή ενέργεια σε επίπεδο διανομής· 
καλεί τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν τις διαδικασίες 
αδειοδότησης και να άρουν τα διοικητικά εμπόδια για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·»

§ 18
1ο μέρος «εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της στρατηγικής 

κύμα ανακαινίσεων για την Ευρώπη, η οποία θα επιταχύνει την 
αφομοίωση μέτρων για την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική 
χρήση των πόρων και θα αυξήσει τη διείσδυση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στα κτίρια σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις συνέργειες 
μεταξύ του τομέα της ενέργειας και του κατασκευαστικού τομέα, 
προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα·» εκτός από 
τις λέξεις: «η οποία θα επιταχύνει την αφομοίωση μέτρων για την 
ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική χρήση των πόρων και θα 
αυξήσει τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 
κτίρια σε ολόκληρη την ΕΕ·»

2o μέρος «η οποία θα επιταχύνει την αφομοίωση μέτρων για την ενεργειακή 
απόδοση και την αποδοτική χρήση των πόρων και θα αυξήσει τη 
διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια σε 
ολόκληρη την ΕΕ·»

3o μέρος «τονίζει ότι η ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού 
θα είναι συμπληρωματική προς την απανθρακοποίηση της 
παραγωγής ενέργειας·»

§ 34
1ο μέρος «τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ηλεκτρική 

κινητικότητα ως μια μορφή έξυπνης ενοποίησης των τομέων της 
ενέργειας και των μεταφορών, μέσω της απελευθέρωσης των 
δυνατοτήτων ευελιξίας· τονίζει ότι ο εξηλεκτρισμός του τομέα 
των μεταφορών έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την ενεργειακή 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης μειώνοντας την ανάγκη για 
εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα·»

2o μέρος «υπογραμμίζει το δυναμικό αποθήκευσης και ευελιξίας της 
ανάπτυξης τεχνολογιών ‘όχημα προς δίκτυο’ και σημειώνει ότι 
αυτό θα απαιτήσει τη διαλειτουργικότητα των ενεργειακών 
συστημάτων και των ηλεκτρικών οχημάτων·»

§ 37
1ο μέρος «επαναλαμβάνει τον καίριο ρόλο του Οργανισμού Συνεργασίας 

των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας στην ενοποίηση του 
ενεργειακού συστήματος και στην εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για την ενέργεια·»

2o μέρος «καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο 
οργανισμός διαθέτει επαρκή μέσα για την εκτέλεση των 
αποστολών του·»
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Verts/ALE:
§ 11
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: 

«επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, ιδίως της ενέργειας και» 
και «τονίζει τη βιώσιμη παραγωγή ενέργειας που προέρχεται από 
τη γεωργία, την κατανάλωση τροφίμων και τη δασοκομία·»

2o μέρος οι λέξεις αυτές

ECR, ID:
§ 12
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «εκφράζει την 

ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα δίκτυα τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης θα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
αναθεωρημένου κανονισμού για τη διευκόλυνση ‘Συνδέοντας την 
Ευρώπη’ και ζητεί να συμπεριληφθούν ως πιθανά έργα κοινού 
ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του κανονισμού ΔΕΔ-Ε·», «καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις υποδομές θέρμανσης 
και την αποθήκευση θερμικής ενέργειας κατά την εκπόνηση των 
10ετών σχεδίων ανάπτυξης δικτύων τόσο για το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας) όσο και για το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου 
(ΕΔΔΣΜ αερίου)·» και «σημειώνει με ανησυχία το χαμηλό ποσοστό 
αντικατάστασης των παλαιών και αναποτελεσματικών 
συστημάτων θέρμανσης·»

2o μέρος «εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης θα είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του αναθεωρημένου κανονισμού για 
τη διευκόλυνση ‘Συνδέοντας την Ευρώπη’ και ζητεί να 
συμπεριληφθούν ως πιθανά έργα κοινού ενδιαφέροντος στο 
πλαίσιο του κανονισμού ΔΕΔ-Ε»

3o μέρος «καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις υποδομές 
θέρμανσης και την αποθήκευση θερμικής ενέργειας κατά την 
εκπόνηση των 10ετών σχεδίων ανάπτυξης δικτύων τόσο για το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας) όσο και για 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου (ΕΔΔΣΜ αερίου)·»

4o μέρος «σημειώνει με ανησυχία το χαμηλό ποσοστό αντικατάστασης των 
παλαιών και αναποτελεσματικών συστημάτων θέρμανσης·»
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§ 38
1ο μέρος «υπενθυμίζει ότι πρωτεύων στόχος της δράσης της Ένωσης στον 

τομέα της ενέργειας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
της αγοράς όσον αφορά την ανάγκη διατήρησης και βελτίωσης 
του περιβάλλοντος· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των αγορών 
ενέργειας, να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου 
για την εσωτερική αγορά ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
δέσμης μέτρων ‘Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους’, να 
ευθυγραμμίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών στους τομείς του 
φυσικού αερίου και της τηλεθέρμανσης με εκείνα των 
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, και να τους βοηθήσει να 
συμβάλλουν στην απανθρακοποίηση της οικονομίας· τονίζει τη 
σημασία της καθοδήγησης των πελατών προς την πλέον 
ενεργειακά και οικονομικά αποδοτική επιλογή απανθρακοποίησης, 
με βάση τιμές που αντικατοπτρίζουν δεόντως το συνολικό κόστος 
του χρησιμοποιούμενου φορέα ενέργειας· χαιρετίζει την 
πρωτοβουλία για αναθεώρηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με 
τη φορολογία της ενέργειας και μετατροπή της σε μέσο 
ευθυγράμμισης των φορολογικών πολιτικών με τους στόχους για 
την ενέργεια και το κλίμα για το 2030 και το 2050· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τους στόχους για 
το κλίμα στην παρούσα οδηγία· τονίζει την ανάγκη να 
αναθεωρηθεί το πεδίο εφαρμογής της και να διαφοροποιηθούν τα 
ορυκτά αέρια, τα αέρια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τα 
αέρια από ανανεώσιμες πηγές, ώστε να δοθούν κίνητρα για την 
ανάπτυξη βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων· καλεί τα κράτη μέλη 
να καταργήσουν τους αδικαιολόγητους φόρους και τις εισφορές 
για να διασφαλίσουν την εναρμόνιση της φορολογίας, να 
προωθήσουν καθαρές καινοτόμες τεχνολογίες και να 
διασφαλίσουν ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας στην Ευρώπη·» 
εκτός από τις λέξεις: «τονίζει τη σημασία της καθοδήγησης των 
πελατών προς την πλέον ενεργειακά και οικονομικά αποδοτική 
επιλογή απανθρακοποίησης, με βάση τιμές που αντικατοπτρίζουν 
δεόντως το συνολικό κόστος του χρησιμοποιούμενου φορέα 
ενέργειας·», «χαιρετίζει την πρωτοβουλία για αναθεώρηση της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με τη φορολογία της ενέργειας και 
μετατροπή της σε μέσο ευθυγράμμισης των φορολογικών 
πολιτικών με τους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα για το 
2030 και το 2050· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τους στόχους για το κλίμα στην παρούσα οδηγία·» 
και «να διασφαλίσουν την εναρμόνιση της φορολογίας, να 
προωθήσουν καθαρές καινοτόμες τεχνολογίες και»

2o μέρος «τονίζει τη σημασία της καθοδήγησης των πελατών προς την 
πλέον ενεργειακά και οικονομικά αποδοτική επιλογή 
απανθρακοποίησης, με βάση τιμές που αντικατοπτρίζουν δεόντως 
το συνολικό κόστος του χρησιμοποιούμενου φορέα ενέργειας·»

3o μέρος «χαιρετίζει την πρωτοβουλία για αναθεώρηση της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ σχετικά με τη φορολογία της ενέργειας και μετατροπή 
της σε μέσο ευθυγράμμισης των φορολογικών πολιτικών με τους 
στόχους για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030 και το 2050· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τους 
στόχους για το κλίμα στην παρούσα οδηγία·»
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4o μέρος «να διασφαλίσουν την εναρμόνιση της φορολογίας, να 
προωθήσουν καθαρές καινοτόμες τεχνολογίες και»

5ο μέρος: «καλεί τα κράτη μέλη να εργαστούν για τη σταδιακή κατάργηση 
των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα·»

The Left, ID:
§ 14
1ο μέρος «τονίζει τη σημασία της εκ των προτέρων αξιολόγησης και 

πρόβλεψης της ανάγκης για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, 
ενσωμάτωση συστημάτων ή νέες υποδομές παραγωγής, 
διασυνδεσιμότητας, μεταφοράς, διανομής, αποθήκευσης και 
μετατροπής ενέργειας, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση 
των υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών σε μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία, διασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική, 
περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητά τους και την 
οικονομική αποδοτικότητά τους, αποφεύγοντας παράλληλα τόσο 
τις επιπτώσεις εγκλωβισμού όσο και τα μη αξιοποιήσιμα στοιχεία 
ενεργητικού·»

2o μέρος «υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης της αρχής της 
τεχνολογικής ουδετερότητας μεταξύ των τεχνολογιών που είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, 
δεδομένου ότι ορισμένες από τις τεχνολογίες που θα χρειαστούν 
στο άμεσο μέλλον εξακολουθούν να απαιτούν επενδύσεις στην 
έρευνα και την ανάπτυξη·»

3o μέρος «ζητεί κάθε έργο υποδομής να περιλαμβάνει ένα εναλλακτικό 
σενάριο που θα βασίζεται στη μείωση της ζήτησης και/ή στην 
ενοποίηση τομέων, πριν την κατασκευή του·»

§ 22
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «βασισμένους στην 

αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας μεταξύ των τεχνολογιών 
που είναι αναγκαίες για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας» 
και «και οι υποδομές εναλλακτικών καυσίμων»

2o μέρος «βασισμένους στην αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας μεταξύ 
των τεχνολογιών που είναι αναγκαίες για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας»

3o μέρος «κυρίως μέσω του εξηλεκτρισμού»
4ο μέρος «και οι υποδομές εναλλακτικών καυσίμων»

PPE, ID:
§ 20
1ο μέρος «χαιρετίζει την έγκριση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 

υδρογόνο·»



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_EL.docx 32 PE 693.185

2o μέρος «τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην οικοδόμηση 
μιας αλυσίδας εφοδιασμού με ανανεώσιμο υδρογόνο στην Ευρώπη 
για να προωθηθούν το πλεονέκτημα του πρωτοπόρου, η 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού· είναι πεπεισμένο ότι το υδρογόνο από ανανεώσιμες 
πηγές και με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές μπορεί να συμβάλλει 
στη μείωση των υπολειμματικών εκπομπών, όπως αυτές που 
προέρχονται από βιομηχανικές διεργασίες και βαριές μεταφορές, 
όπου ο άμεσος εξηλεκτρισμός ενδέχεται να είναι περιορισμένος 
λόγω χαμηλής οικονομικής απόδοσης ή για λόγους τεχνικής, 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής φύσης· υπενθυμίζει την ανάγκη να 
επιταχυνθεί η απανθρακοποίηση της υφιστάμενης παραγωγής 
υδρογόνου· υποστηρίζει τη δρομολόγηση σημαντικών έργων 
κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για το υδρογόνο· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ταξινόμησης 
και πιστοποίησης για τους αέριους φορείς ενέργειας, με βάση την 
εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής και κριτηρίων βιωσιμότητας, κατά την 
προσέγγιση που ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 σχετικά με 
την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 
τονίζει ότι μια τέτοια ταξινόμηση είναι υψίστης σημασίας για τους 
παράγοντες της αγοράς, τις αρχές και τους καταναλωτές· 
υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης ενός ισχυρού πλαισίου και 
κατάλληλης βάσης αναφοράς για να εξασφαλιστεί ότι θα 
αναπτυχθεί επαρκής πρόσθετη δυναμικότητα ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, κατ’ αναλογία με την ανάγκη για ανανεώσιμο 
υδρογόνο· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτήν την ποικιλία 
αναγκών στις επικείμενες νομοθετικές προτάσεις της· καλεί την 
Επιτροπή να εγγυηθεί έναν θεμιτό και αποτελεσματικού 
ανταγωνισμό μεταξύ του υδρογόνου που εισάγεται από διεθνείς 
εταίρους και του υδρογόνου που παράγεται στην ΕΕ·» εκτός από 
τις λέξεις: «και κατάλληλης βάσης αναφοράς»

3o μέρος οι λέξεις αυτές

25. Ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο

Έκθεση: Jens Geier (A9-0116/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

11 ID OK - 307, 376, 10§ 1

29 ECR OK - 267, 358, 69

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 657, 26, 12

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 540, 139, 16
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

30 ECR OK - 264, 389, 42

23 PPE OK - 290, 387, 18

12 ID OK - 310, 376, 7

8 Verts/ALE OK - 151, 530, 13

§ 4

28 βουλευτές OK - 286, 341, 65

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 680, 9, 6

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 369, 316, 10

§ 6 13 ID OK - 292, 381, 20

§ 8 1 Renew OK - 228, 443, 23

§ 9 14=
31=

ID
ECR

OK - 308, 371, 16

§ 10 24=
32=

PPE
ECR

OK - 343, 343, 9

15 ID OK - 307, 374, 12

33 ECR OK - 268, 362, 65

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 634, 10, 50

2/ΟΚ - 302, 381, 12

3/ΟΚ + 392, 295, 8

§ 11

§ αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 377, 302, 16

25 PPE OK - 291, 345, 59

16 ID OK - 311, 374, 8

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 679, 7, 9

§ 12

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 361, 309, 25
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

34 ECR OK - 329, 357, 9§ 15

17=
26=

ID
PPE

OK - 335, 349, 11

6 Verts/ALE OK - 144, 530, 20

4 The Left OK - 58, 624, 12

18 ID OK - 310, 375, 8

35 ECR OK - 312, 373, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 609, 28, 58

2/ΟΚ + 514, 171, 10

3/ΟΚ + 471, 203, 21

§ 18

§ αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 426, 259, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 338, 347, 10

36 ECR

2/ΟΚ + 409, 266, 20

§ 19

19 ID OK ↓

§ 20 37 ECR OK - 312, 369, 14

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 626, 61, 8

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 552, 83, 60

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 593, 78, 24

§ 23 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 394, 236, 65

20 ID OK - 302, 383, 8

38 ECR OK - 322, 365, 8

§ 36

§ αρχικό ψ.τμ.
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1/ΟΚ + 626, 59, 10κείμενο

2/ΟΚ + 435, 248, 12

2 Renew OK - 61, 561, 72

5 The Left OK - 145, 540, 10

39 ECR OK - 310, 374, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 604, 82, 9

§ 40

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 528, 155, 12

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 664, 23, 8

§ 42 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 480, 205, 10

7 Verts/ALE OK - 119, 522, 53

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 607, 79, 8

2/ΟΚ + 526, 157, 12

§ 44

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 535, 134, 26

40 ECR OK - 281, 355, 59§ 51

21 ID OK - 248, 373, 72

22 ID OK - 311, 374, 7

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 635, 16, 44

2/ΟΚ + 434, 253, 8

§ 52

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 422, 264, 9

ψ.τμ.§ 53 § αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ + 616, 27, 52
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 385, 302, 8

3/ΟΚ + 376, 310, 9

4/ΟΚ + 371, 306, 18

§ 63 27 PPE OK - 321, 361, 13

Μετά την 
αιτιολογική 
αναφορά 21

9 ID OK - 298, 371, 23

10 ID OK - 285, 386, 21

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 612, 77, 6

Αιτιολογική 
σκέψη Β

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 364, 317, 14

Αιτιολογική 
σκέψη Γ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 452, 223, 20

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 611, 22, 62

Αιτιολογική 
σκέψη Ε

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 382, 247, 66

Αιτιολογική 
σκέψη ΣΤ

3 The Left OK - 62, 615, 18

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 666, 21, 8

Αιτιολογική 
σκέψη IΣΤ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 610, 78, 7

Αιτιολογική 
σκέψη ΚΒ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 631, 7, 56

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 411, 135, 149

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: αιτιολογικές σκέψεις Γ, ΚΒ

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 36
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1ο μέρος «ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε 
επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση της δυνατότητας 
προσαρμογής της χρήσης υφιστάμενων αγωγών αερίου για 
μεταφορά καθαρού υδρογόνου και υπόγεια αποθήκευση υδρογόνου, 
λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως μια ανάλυση 
κόστους-οφέλους, τόσο από τεχνικο-οικονομική όσο και από 
ρυθμιστική άποψη, η συνολική ολοκλήρωση του συστήματος και η 
μακροπρόθεσμη οικονομική αποδοτικότητα· σημειώνει ότι η 
προσαρμογή της χρήσης κατάλληλα τοποθετημένων υποδομών 
φυσικού αερίου που ήδη υπάρχουν ή βρίσκονται υπό ανάπτυξη θα 
μπορούσε να μεγιστοποιήσει την οικονομική αποδοτικότητα, να 
ελαχιστοποιήσει τη χρήση γης και πόρων και το επενδυτικό 
κόστος και να ελαχιστοποιήσει τον κοινωνικό αντίκτυπο· 
υπογραμμίζει ότι η προσαρμογή της χρήσης των υποδομών 
φυσικού αερίου μπορεί να είναι σημαντική για τη χρήση του 
υδρογόνου στους τομείς προτεραιότητας των βιομηχανιών υψηλής 
έντασης εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων μεταξύ 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κέντρων πολυτροπικών 
μεταφορών, έχοντας κατά νου την ανάγκη μεταφοράς υδρογόνου 
με τα πλέον αποδοτικά μέσα· παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε δυνητική μελλοντική 
υποδομή φυσικού αερίου θα είναι συμβατή με το καθαρό υδρογόνο· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει πού χρησιμοποιείται επί του 
παρόντος η ανάμειξη υδρογόνου και να αξιολογήσει επιστημονικά 
τη ζήτησή της για την κάλυψη αποδεδειγμένων βιομηχανικών 
αναγκών υδρογόνου,»

2o μέρος «καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, με 
σκοπό τον προσδιορισμό των αναγκών σε υποδομές, αποφεύγοντας 
παράλληλα τα μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού·»

§ 53
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «να επικεντρωθεί 

στην ανάπτυξη του υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές και», «από 
ανανεώσιμες πηγές» (δεύτερη εμφάνιση των λέξεων αυτών) και 
«και να υποστηρίζεται από ανεξάρτητο σώμα επιστημονικών 
εμπειρογνωμόνων, και να αποσκοπεί στον καθορισμό των οδών 
μετάβασης και στην παροχή καθοδήγησης για τις ανάγκες σε 
υδρογόνο·»

2o μέρος «να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του υδρογόνου από ανανεώσιμες 
πηγές και»

3o μέρος «από ανανεώσιμες πηγές» (δεύτερη εμφάνιση των λέξεων αυτών)
4o μέρος «και να υποστηρίζεται από ανεξάρτητο σώμα επιστημονικών 

εμπειρογνωμόνων, και να αποσκοπεί στον καθορισμό των οδών 
μετάβασης και στην παροχή καθοδήγησης για τις ανάγκες σε 
υδρογόνο·»

The Left:
§ 3
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1ο μέρος «υπογραμμίζει τη σημασία ενός ανθεκτικού και κλιματικά 
ουδέτερου ενεργειακού συστήματος που θα βασίζεται στις αρχές 
της ενεργειακής απόδοσης, της οικονομικής αποδοτικότητας, της 
προσιτότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού· τονίζει ότι η 
εξοικονόμηση ενέργειας και η αρχή «προτεραιότητα στην 
ενεργειακή απόδοση» θα πρέπει να έχουν την πρωτοκαθεδρία, 
χωρίς να εμποδίζεται η ανάπτυξη καινοτόμων πιλοτικών έργων 
και έργων επίδειξης· σημειώνει ότι ο άμεσος εξηλεκτρισμός από 
ανανεώσιμες πηγές είναι πιο αποδοτική λύση ως προς το κόστος, 
τους πόρους και την ενέργεια από ό,τι το υδρογόνο, αλλά 
σημειώνει επίσης ότι παράγοντες όπως η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η τεχνική σκοπιμότητα και τα ζητήματα του 
ενεργειακού συστήματος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 
τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να απαλλαγεί 
ένας τομέας από τις ανθρακούχες εκπομπές·»

2o μέρος «υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της αρχής της 
τεχνολογικής ουδετερότητας για την επίτευξη μιας κλιματικά 
ουδέτερης ΕΕ·»

ECR:
§ 5
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: «από ανανεώσιμες 

πηγές»
2o μέρος η λέξη αυτή

§ 12
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «διαπιστώνει ότι το 

τρέχον σύστημα εγγυήσεων προέλευσης για την ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές δεν έχει μέχρι 
στιγμής προσελκύσει επαρκείς επενδύσεις σε πρόσθετη 
δυναμικότητα·»

2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 42
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «καλεί την Επιτροπή 

να αξιολογήσει την επιλογή να αναγνωρίσει τον χάλυβα που 
παράγεται με ανανεώσιμο υδρογόνο ως θετική συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 για όλο τον 
στόλο·»

2o μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 52
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «ανανεώσιμο» και 

«καθαρό»
2o μέρος «ανανεώσιμο»
3o μέρος «καθαρό»

ID:
αιτιολογική σκέψη Ε
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «προκειμένου να 

καταργηθούν σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα το συντομότερο 
δυνατόν και να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας της ΕΕ·»

2o μέρος οι λέξεις αυτές

αιτιολογική σκέψη IΣΤ
1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με 

συσσωρευτές έχουν τη δυναμική να κατακτήσουν σημαντικό 
μερίδιο στην αγορά ιδιωτικών οχημάτων·»

2o μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βαριές μεταφορές είναι ένας τομέας 
στον οποίο είναι δύσκολο να μειωθούν οι ανθρακούχες εκπομπές, 
δεδομένου ότι οι δυνατότητες για άμεσο εξηλεκτρισμό είναι 
περιορισμένες εξαιτίας της χαμηλής οικονομικής απόδοσης και 
τεχνικών λόγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συσσωρευτές θέτουν 
πρακτικά προβλήματα στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, τα 
τρένα σε μη ηλεκτροκίνητες γραμμές, τα φορτηγά πλοία ή τα 
αεροσκάφη, και ότι αυτό θα δημιουργήσει ευκαιρίες για άλλους 
φορείς ενέργειας, όπως το υδρογόνο, καθώς μεγάλες ποσότητές 
του μπορούν να αποθηκευτούν πάνω σε όχημα ή σε σκάφος, ενώ 
επιτρέπει ταχύ ανεφοδιασμό, εάν είναι απαραίτητο, και παράγει 
μόνο νερό ως απορριπτόμενη εκροή·»

§ 21
1ο μέρος «υπογραμμίζει ότι η οικονομία του υδρογόνου απαιτεί σημαντικές 

πρόσθετες ποσότητες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 
προσιτές τιμές και την αντίστοιχη υποδομή για την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη μεταφορά της σε 
εγκαταστάσεις παραγωγής υδρογόνου, καθώς και του 
παραγόμενου υδρογόνου στους τελικούς χρήστες·»

2o μέρος «καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν την 
ανάπτυξη επαρκούς συμπληρωματικής δυναμικότητας παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τον εφοδιασμό της 
διαδικασίας εξηλεκτρισμού και την παραγωγή υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ άλλων μέσω της απλούστευσης των 
διαδικασιών αδειοδότησης, και να αναπτύξουν διασυνοριακές 
εταιρικές σχέσεις με βάση τις ευκαιρίες που έχουν οι διάφορες 
περιφέρειες για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και 
υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές·»
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§ 23
1ο μέρος «ζητεί να αναθεωρηθεί η οδηγία για τη φορολογία της ενέργειας· 

καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης των 
φόρων και των εισφορών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 
ολόκληρη την ΕΕ, όπου αρμόζει, να εξαλείψουν τη διπλή επιβολή 
φόρων και τελών στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
εγκαταστάσεις υδρογόνου, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του υδρογόνου, και να ενισχύσουν τα 
οικονομικά κίνητρα για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές,»

2o μέρος «παράλληλα δε να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για τη 
σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων, 
των φορολογικών απαλλαγών τους και των απαλλαγών τους από 
εισφορές·»

Verts/ALE:
τροπολογία 36
1ο μέρος «τονίζει ότι είναι σημαντικό να απαλλαγεί από τις εκπομπές 

άνθρακα η παραγωγή υδρογόνου βάσει ορυκτών καυσίμων και να 
δοθεί έμφαση σε καθαρότερες τεχνολογίες όσον αφορά τη 
βιωσιμότητα και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· 
παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν τον 
σχεδιασμό της μετάβασης αυτής με προσοχή, ούτως ώστε η 
παραγωγή υδρογόνου ορυκτής προέλευσης να αρχίσει να 
μειώνεται γρήγορα και προβλέψιμα και να αποφευχθεί η παράταση 
της διάρκειας ζωής των εγκαταστάσεων παραγωγής ορυκτής 
προέλευσης·»

2o μέρος «σημειώνει ότι ορισμένες εγκαταστάσεις παραγωγής υδρογόνου 
βάσει ορυκτών καυσίμων βρίσκονται στις περιοχές δίκαιης 
μετάβασης και επισημαίνει ότι αποτελεσματικά μέτρα στήριξης θα 
πρέπει να στοχεύουν στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές της υφιστάμενης παραγωγής υδρογόνου βάσει ορυκτών 
καυσίμων· ζητεί, τα μέτρα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη 
ευρωπαϊκής οικονομίας υδρογόνου να μην οδηγήσουν στο κλείσιμο 
των εν λόγω εγκαταστάσεων παραγωγής, αλλά στον 
εκσυγχρονισμό τους και στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, γεγονός 
που συνεπώς θα αποφέρει οφέλη στις περιφέρειες μέσω της 
διασφάλισης ενός φορέα ανανεώσιμης ενέργειας τοπικής 
παραγωγής, θα διευκολύνει τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και θα συμβάλει στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και 
στην περαιτέρω ικανότητα επαγγελματικής ένταξης του τοπικού 
εργατικού δυναμικού·»

PPE, ECR:
αιτιολογική σκέψη Β
1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προτείνει να αυξηθεί ο 

στόχος της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
έως το 2030 τουλάχιστον κατά 55 % σε σχέση με τα επίπεδα του 
1990»

2o μέρος «και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τον 
στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
60 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2030·»

PPE, Verts/ALE:
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§ 11
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «στο πλαίσιο της 

αναθεώρησης της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», 
«με ισχυρά και διαφανή κριτήρια βιωσιμότητας» και «προκειμένου 
να ενεργοποιηθούν επίσης επενδύσεις σε επαρκή συμπληρωματική 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·»

2o μέρος «στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας με ισχυρά και διαφανή κριτήρια βιωσιμότητας»

3o μέρος «με ισχυρά και διαφανή κριτήρια βιωσιμότητας»
4o μέρος «προκειμένου να ενεργοποιηθούν επίσης επενδύσεις σε επαρκή 

συμπληρωματική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές·»

The Left, Verts/ALE:
§ 18
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «αναγνωρίζοντας 

παράλληλα ότι το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
αποτελεί μεταβατική τεχνολογία βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα·» εκτός από τις λέξεις: «και μεσοπρόθεσμα»· 
«υδρογόνου χαμηλών», «έως ότου το ανανεώσιμο υδρογόνο θα 
μπορεί να διαδραματίσει από μόνο του αυτόν τον ρόλο» και «και 
οικονομικά»

2o μέρος «αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το υδρογόνο χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών αποτελεί μεταβατική τεχνολογία 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα·» εκτός από τις λέξεις: «και 
μεσοπρόθεσμα»

3o μέρος «και μεσοπρόθεσμα»
4o μέρος «υδρογόνου χαμηλών», «έως ότου το ανανεώσιμο υδρογόνο θα 

μπορεί να διαδραματίσει από μόνο του αυτόν τον ρόλο» και «και 
οικονομικά»

§ 40
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «ή με χαμηλές 

εκπομπές υδρογόνου»
2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 44
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «από τη στιγμή που 

είναι πλήρως διαθέσιμα, πιθανόν να αρχίσει να» και «βαρέα 
επαγγελματικά οχήματα και για»

2o μέρος «από τη στιγμή που είναι πλήρως διαθέσιμα, πιθανόν να αρχίσει 
να»

3o μέρος «βαρέα επαγγελματικά οχήματα και για»
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26. Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξωτερική 
μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ

Έκθεση: Tineke Strik (A9-0060/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Εναλλακτική 
πρόταση 

ψηφίσματος

6 ID OK - 86, 593, 8

Εναλλακτική 
πρόταση 

ψηφίσματος

7 ECR OK - 110, 522, 55

§ 13 2 βουλευτές OK - 322, 347, 18

§ 15 3 βουλευτές OK + 344, 336, 7

§ 20 4 βουλευτές OK - 285, 346, 56

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 682, 0, 5

2/ΟΚ + 401, 249, 37

§ 25 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 541, 42, 104

§ 27 5 βουλευτές OK - 303, 356, 28

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 510, 163, 11

2/ΟΚ + 344, 321, 19

3/ΟΚ + 503, 164, 17

§ 28 § αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 503, 171, 9

Μετά την 
αιτιολογική 
αναφορά 40

1 βουλευτές OK + 295, 286, 106

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 534, 100, 53

Αιτιολογική 
σκέψη Ε

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 363, 308, 16
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος (επιτροπή AFET)
(σύνολο του κειμένου)

OK + 358, 309, 26

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
βουλευτές:
αιτιολογική σκέψη Ε
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «μεταξύ άλλων και 

στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ»
2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 25
1ο μέρος «καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά και δημόσια εκθέσεις 

στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων 
συνεργασίας τα οποία αφορούν τη μετανάστευση σε τρίτες χώρες 
και τον αντίκτυπό τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και για 
τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιήθηκε η χρηματοδότηση 
αυτή από χώρες εταίρους»

2o μέρος «εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν 
συμμετέχει στον έλεγχο των κονδυλίων έκτακτης ανάγκης, 
συμπεριλαμβανομένου του καταπιστευματικού ταμείου της 
Ένωσης για την εξωτερική δράση»

3o μέρος «ζητεί να δοθεί στο Κοινοβούλιο ένας περισσότερο εξέχων ρόλος 
στην παρακολούθηση του αντικτύπου της χρήσης των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών της ΕΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
στις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες»

§ 28
1ο μέρος «υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της στο 

πλαίσιο του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες όσον 
αφορά τον επιμερισμό της ευθύνης για την αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη προστασία των προσφύγων και τον μετριασμό των 
πιέσεων στις χώρες υποδοχής· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να αυξήσουν τις δεσμεύσεις 
επανεγκατάστασης»

2o μέρος «διασφαλίζοντας ότι η επανεγκατάσταση δεν εξαρτάται από τη 
συνεργασία της χώρας διέλευσης όσον αφορά επανεισδοχή ή 
έλεγχο των συνόρων»

3o μέρος «να ενισχύσουν τις ασφαλείς και νόμιμες οδούς και να αποτρέπουν 
τις αναγκαστικές επιστροφές προσφύγων από χώρες υποδοχής· 
καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμβάλλουν σε πιο 
διαρθρωτική και ουσιαστική χρηματοδότηση των κοινοτήτων και 
των χωρών που φιλοξενούν τους περισσότερους πρόσφυγες»

4o μέρος «επαναλαμβάνει τη σημασία της πλήρους εφαρμογής των 23 
στόχων του παγκόσμιου συμφώνου για την ασφαλή, ομαλή και 
τακτική μετανάστευση· πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να 
διασφαλίσει τον κατάλληλο έλεγχο της εφαρμογής και των δύο 
συμφώνων από την ΕΕ»

Διάφορα
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Η Isabel Wiseler-Lima (ομάδα PPE) αποσύρει την υποστήριξη της στις 
τροπολογίες 1, 2, 3 και 5. 
Ο Tom Vandenkendelaere (ομάδα PPE) αποσύρει την υποστήριξη του στις 
τροπολογίες 1, 2, 3, 4 και 5.

27. Εκθέσεις για την Τουρκία κατά την περίοδο 2019-2020

Έκθεση: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 2 8 ID OK - 115, 562, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 520, 72, 97

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 485, 89, 115

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

OK + 557, 101, 31

§ 9 9 ID OK - 98, 561, 28

§ 21 4 S&D OK + 597, 53, 39

Μετά την § 21 1 Renew OK + 429, 168, 89

§ 30 10 ID OK - 325, 345, 15

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 299, 351, 37

§ 45 2 Renew

2/ΟΚ + 598, 53, 35

Μετά την § 60 3 Renew OK + 453, 193, 38

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 518, 153, 17

2/ΟΚ + 673, 9, 7

3/ΟΚ + 515, 136, 38

§ 62 § αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 602, 50, 37
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 63 § αρχικό 
κείμενο

OK + 511, 149, 28

§ 64 § αρχικό 
κείμενο

OK + 542, 88, 59

Μετά την § 66 6 PPE OK + 438, 123, 128

5 S&D OK + 642, 15, 32§ 69

§ αρχικό 
κείμενο

OK ↓

Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

Α

7 ID OK - 118, 558, 11

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 594, 23, 72

Αιτιολογική 
σκέψη Δ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 223, 397, 69

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 480, 64, 150

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
The Left: §§ 7, 64, 69
Renew: § 63
ID: § 62

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
The Left:
αιτιολογική σκέψη Δ
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1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, στην προηγούμενη ετήσια έκθεσή του, το Κοινοβούλιο 
τόνισε τις ανησυχίες του για τις εξελίξεις στην Τουρκία και για τη 
σοβαρή οπισθοδρόμηση και ζήτησε από την Τουρκία να απόσχει 
από κάθε ενέργεια που θα παραβίαζε την κυριαρχία και τα 
κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και από 
κάθε πρόκληση που θα μπορούσε να υπονομεύσει την προοπτική 
ενός εποικοδομητικού και ειλικρινούς διαλόγου, και κάλεσε την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναστείλουν επισήμως τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία σύμφωνα με το 
διαπραγματευτικό πλαίσιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
παραμένει προσηλωμένο στον δημοκρατικό και πολιτικό διάλογο 
με την Τουρκία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει 
ζητήσει επανειλημμένως να ανοίξει το κεφάλαιο 23 για τη 
δικαστική εξουσία και τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κεφάλαιο 
24 για τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια, σε μια 
περίοδο κατά την οποία η τουρκική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να 
προβεί σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις· εκφράζοντας τη βαθιά του 
λύπη για το γεγονός ότι τα προενταξιακά μέσα δεν μπόρεσαν να 
χρησιμοποιηθούν στο έπακρο λόγω των εμποδίων που εξακολουθεί 
να παρεμβάλλει το Συμβούλιο·»

2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 62
1ο μέρος «τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός της τελωνειακής ένωσης θα ήταν 

επωφελής και για τα δύο μέρη και θα διατηρούσε την Τουρκία 
οικονομικά και κανονιστικά συνδεδεμένη με την ΕΕ, πέραν της 
δημιουργίας μιας ανανεωμένης ευκαιρίας για θετικό διάλογο και 
συνεργασία, παρέχοντας ένα καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις 
επενδύσεις της ΕΕ στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένου ενός 
μηχανισμού επίλυσης διαφορών, ενώ θα αποτελούσε και καταλύτη 
για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης τόσο στην 
ΕΕ όσο και στην Τουρκία, καθώς και για έργα συνεργασίας σχετικά 
με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·»

2o μέρος «τονίζει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες – συμπεριλαμβανομένου 
του αυξανόμενου καταλόγου των αποκλίσεων της Τουρκίας από 
τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, του γεγονότος ότι η ΕΕ και η 
Τουρκία βρίσκονται επί του παρόντος σε διαμάχη ενώπιον του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή των απαράδεκτων εκκλήσεων 
για μποϊκοτάζ σε κράτη μέλη της ΕΕ – φαίνεται ότι ένας 
εκσυγχρονισμός της τελωνειακής ένωσης θα ήταν ιδιαίτερα 
δύσκολος,»

3o μέρος «αλλά πιστεύει ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοικτή μια πόρτα για 
να διευκολυνθούν οι εποικοδομητικές προσπάθειες και ο 
ανανεωμένος διάλογος για όλα τα εκκρεμή ζητήματα και να 
διερευνηθούν οι προϋποθέσεις για έναν εκσυγχρονισμό της 
τελωνειακής ένωσης·»
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4o μέρος «επαναλαμβάνει ότι ο εκσυγχρονισμός αυτός θα πρέπει να 
βασίζεται σε αυστηρές προϋποθέσεις που σχετίζονται με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως 
ορίζουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για τις σχέσεις καλής 
γειτονίας με την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της, καθώς και στην 
εφαρμογή τους χωρίς διακρίσεις· υπενθυμίζει ότι το πλήρες 
δυναμικό της σημερινής τελωνειακής ένωσης δεν θα επιτευχθεί 
έως ότου η Τουρκία εφαρμόσει στο ακέραιο το Πρόσθετο 
Πρωτόκολλο, που επεκτείνει τη Συμφωνία της Άγκυρας σε όλα τα 
κράτη μέλη χωρίς επιφυλάξεις και με τρόπο που δεν θα δημιουργεί 
διακρίσεις, έναντι όλων των κρατών μελών και έως ότου 
επιλυθούν οι υφιστάμενες εμπορικές διαφορές·»

Renew:
§ 6
1ο μέρος «εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μετά την τελευταία 

έκθεση του Κοινοβουλίου, η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, 
αλλά επιδεινώθηκε περαιτέρω όσον αφορά την εσωτερική, τη 
θεσμική και την εξωτερική πολιτική· τονίζει, συνεπώς, με έμφαση 
ότι, εάν δεν αντιστραφεί επειγόντως και με συνέπεια η υφιστάμενη 
αρνητική τάση, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει, σύμφωνα με το 
διαπραγματευτικό πλαίσιο από τον Οκτώβριο του 2005, την 
επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την 
Τουρκία, ώστε και οι δύο πλευρές να επανεξετάσουν με ρεαλισμό 
και μέσω ενός δομημένου και ολοκληρωμένου διαλόγου υψηλού 
επιπέδου, την καταλληλότητα του υφιστάμενου πλαισίου και την 
ικανότητά του να λειτουργεί ή, αν είναι αναγκαίο, να 
διερευνήσουν ενδεχόμενα νέα μοντέλα για τις μελλοντικές 
σχέσεις·»

2o μέρος «επισημαίνει ότι, σε κάθε περίπτωση, οι διαπραγματεύσεις θα 
πρέπει να διεξάγονται καλόπιστα και δεν θα πρέπει να 
εκτροχιάζονται ή να ανατρέπονται με βάση απλώς πολιτιστικά ή 
θρησκευτικά κίνητρα·»

S&D:
τροπολογία 2
1ο μέρος «εκφράζει τη λύπη του για το πρόσφατο θλιβερό επεισόδιο στην 

Άγκυρα (sofagate), το οποίο προκάλεσε σοβαρές αμφιβολίες 
σχετικά με τον σεβασμό της σημερινής τουρκικής ηγεσίας για την 
ΕΕ, καθώς και για τις γυναίκες και την ισότητα των φύλων·»

2o μέρος «ζητεί κάθε νέα σχέση με την Τουρκία να βασίζεται σε 
θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες, συμπεριλαμβανομένου του 
σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών·»
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28. Εκθέσεις για το Μαυροβούνιο κατά την περίοδο 2019-2020

Έκθεση: Tonino Picula (A9-0131/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 3 6 S&D, PPE OK + 565, 39, 86

§ 9 7 S&D, PPE OK + 657, 2, 32

§ 16 8 S&D, PPE OK + 633, 30, 28

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 578, 50, 62

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 583, 2, 105

§ 22 10 S&D, PPE OK + 648, 4, 39

Μετά την § 22 1 Verts/ALE OK + 418, 264, 7

11 S&D, PPE OK + 625, 28, 38§ 31

2 Verts/ALE OK ↓

3 Verts/ALE OK + 408, 226, 57§ 34

12 S&D, PPE OK + 543, 87, 61

§ 38 13 S&D, PPE OK + 547, 54, 89

§ 39 14 S&D, PPE OK + 636, 21, 34

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 654, 32, 4

§ 40 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 549, 63, 77

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 629, 11, 49

§ 41 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 582, 41, 66

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 538, 98, 52

§ 43 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 525, 105, 58
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

3/ΟΚ + 586, 27, 75

§ 45 § αρχικό 
κείμενο

OK + 565, 37, 88

§ 47 15 S&D, PPE OK + 649, 24, 18

Μετά την § 47 4 Verts/ALE OK + 622, 19, 43

§ 49 16 S&D, PPE OK + 651, 5, 30

§ 57 § αρχικό 
κείμενο

OK + 636, 44, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 658, 28, 4

§ 65 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 560, 79, 51

§ 71 5 Verts/ALE OK + 509, 62, 118

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 595, 66, 34

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: §§ 45, 57

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
§ 21
1ο μέρος «εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ερμηνεία του 

Συντάγματος από το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο δέχθηκε τους 
παράτυπους διορισμούς προέδρων δικαστηρίων για περισσότερες 
από δύο θητείες·»

2o μέρος «σημειώνει ότι η πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου και οι 
πρόεδροι των βασικών δικαστηρίων του Bar, του Kotor και του 
Plav παραιτήθηκαν μετά από την έκκληση για παραίτηση των 
δικαστών με διαδοχικές θητείες, συμμορφούμενοι έτσι με την καλή 
ευρωπαϊκή πρακτική και με τα δημοκρατικά πρότυπα·»

§ 40
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1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «διασφαλίσουν 
πλήρη εφαρμογή των προτύπων που θεσπίζει η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), μεταξύ άλλων αυξάνοντας 
τον αριθμό των καλά εκπαιδευμένων και ευαισθητοποιημένων σε 
θέματα φύλου οργάνων της τάξης και δικαστών, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η σωστή διερεύνηση και η δίωξη των εγκλημάτων 
ενδοοικογενειακής βίας, και να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα 
κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης, μεταξύ άλλων και στον 
χώρο εργασίας·»

2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 41
1ο μέρος «εκφράζει την ανησυχία του για τα περιορισμένα αποτελέσματα 

των υφιστάμενων πολιτικών και προγραμμάτων που έχουν στόχο 
την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, την άσκηση και τη χάραξη πολιτικής και την 
αντιμετώπιση των ανεπαρκειών στις πολιτικές απασχόλησης και 
στις κοινωνικές πολιτικές· εκφράζει εν προκειμένω τη λύπη του 
για τη μείωση του αριθμού των γυναικών που έχουν εκλεγεί στη 
Βουλή, για την έλλειψη ισορροπημένης πολιτικής εκπροσώπησης 
των φύλων στις εκλογές και στη νέα Skupština και στην 
κυβέρνηση·»

2o μέρος «ζητεί να ληφθούν τα απαραίτητα νομικά και πολιτικά μέτρα για 
την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική·»

§ 65
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «γυναίκες, τις 

μονογονεϊκές οικογένειες και τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι Ρομά, 
οι Αιγύπτιοι, τα άτομα ΛΟΑΤΙ, τα άτομα με αναπηρίες και άλλες»

2o μέρος οι λέξεις αυτές
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PPE, ECR:
§ 43
1ο μέρος «εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί 

όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ και για 
το ότι το Μαυροβούνιο είναι η πρώτη χώρα στην περιοχή που 
εγκρίνει νόμο για τις ενώσεις μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου· 
καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την εκπλήρωση όλων των 
αναγκαίων προϋποθέσεων για την επαρκή εφαρμογή του· τονίζει 
ότι πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση των τρανς και των μη 
δυϊκών ως προς το φύλο ατόμων· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για την χωρίς προβλήματα διεξαγωγή της Πορείας Υπερηφάνειας 
το 2019·» εκτός από τις λέξεις: «και για το ότι το Μαυροβούνιο 
είναι η πρώτη χώρα στην περιοχή που εγκρίνει νόμο για τις 
ενώσεις μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου»

2o μέρος «και για το ότι το Μαυροβούνιο είναι η πρώτη χώρα στην περιοχή 
που εγκρίνει νόμο για τις ενώσεις μεταξύ προσώπων του ίδιου 
φύλου»

3o μέρος «καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να συνεχίσουν να βελτιώνουν 
το κλίμα κοινωνικής ένταξης και ανοχής και να συλλέγουν 
αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τη ρητορική μίσους και τα 
εγκλήματα με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό και την 
ταυτότητα φύλου·»

Διάφορα
Η τροπολογία 9 αποσύρθηκε.

29. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και ο ρόλος των υπερασπιστών του 
περιβάλλοντος στο ζήτημα αυτό

Έκθεση: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 5 2 βουλευτές OK - 264, 358, 65

§ 8 3 βουλευτές OK - 287, 353, 47

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 583, 22, 82

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 359, 272, 56

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 585, 53, 49

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 373, 275, 38
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 592, 84, 11

2/ΟΚ + 344, 316, 26

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 538, 140, 9

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 477, 147, 60

§ 13 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 360, 282, 43

§ 15 4 βουλευτές OK - 258, 365, 64

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 628, 9, 50

2/ΟΚ + 457, 178, 52

3/ΟΚ + 616, 10, 61

4/ΟΚ + 446, 171, 70

§ 28 § αρχικό 
κείμενο

5/ΟΚ + 570, 34, 83

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 607, 43, 37

§ 34 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 461, 168, 58

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 590, 31, 64

§ 36 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 406, 222, 57

§ 40 § αρχικό 
κείμενο

OK + 370, 254, 63

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 602, 9, 76

§ 43 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 422, 188, 77
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 51 § αρχικό 
κείμενο

OK + 368, 304, 15

§ 60 5 βουλευτές OK - 309, 345, 33

§ 63 6 βουλευτές OK - 258, 345, 84

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 609, 51, 27

Αιτιολογική 
σκέψη Θ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 399, 234, 54

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΒ

1 βουλευτές OK - 258, 360, 69

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 641, 2, 44

Αιτιολογική 
σκέψη ΚΖ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 472, 172, 43

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 518, 97, 77

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
βουλευτές: §§ 40, 51

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
βουλευτές:
αιτιολογική σκέψη Θ
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «του δικαιώματος σε 

ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον»
2o μέρος οι λέξεις αυτές

αιτιολογική σκέψη ΚΖ
1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Global Witness, του 2020, 

αποκαλύπτει ότι το 2019 δολοφονήθηκαν 212 ακτιβιστές στον 
τομέα της γης και του περιβάλλοντος, κάτι που συνιστά αύξηση 
κατά 30 % σε σύγκριση με το 2018· «λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περίπου το 40 % των θυμάτων αυτών ήταν αυτόχθονες και 
παραδοσιακοί ιδιοκτήτες γης»

2o μέρος «και ότι πάνω από τα δύο τρίτα των δολοφονιών έλαβαν χώρα στη 
Λατινική Αμερική·»

§ 9
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: «θεμελιώδες»
2o μέρος η λέξη αυτή
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§ 10
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «του ανθρώπινου 

δικαιώματος»
2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 11
1ο μέρος «ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν τολμηρή 

πρωτοβουλία με την ενεργό υποστήριξη του Ειδικού Εντεταλμένου 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα με σκοπό την καταπολέμηση 
της ατιμωρησίας των δραστών περιβαλλοντικών εγκλημάτων σε 
παγκόσμιο επίπεδο»

2o μέρος «και να προετοιμάσουν το έδαφος, στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), για νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ 
των μερών με σκοπό την αναγνώριση της «οικοκτονίας» ως 
διεθνούς εγκλήματος σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης·»

3o μέρος «καλεί την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρος της Επιτροπής /Ύπατη 
Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να θεσπίσουν ένα πρόγραμμα για την 
ανάπτυξη της ικανότητας των εθνικών δικαιοδοσιών των κρατών 
μελών στους εν λόγω τομείς·»

§ 13
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και η κλιματική 

δικαιοσύνη»
2o μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 28
1ο μέρος «επισημαίνει το γεγονός ότι, ενώ επιθέσεις και απειλές συμβαίνουν 

παντού στον κόσμο, ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για την 
κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
αναφέρει ότι»

2o μέρος «η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δραματική στη Λατινική Αμερική και 
την Ασία, όπου»

3o μέρος «ορισμένοι διεθνείς επενδυτές, εταιρείες και τοπικές κυβερνήσεις 
αγνοούν τις εύλογες ανησυχίες των πληθυσμών· σημειώνει ότι, σε 
πολλές περιπτώσεις, οι συγκρούσεις και οι παραβιάσεις λαμβάνουν 
χώρα σε συνθήκες οικονομικής ανισότητας και κοινωνικού 
αποκλεισμού· καταγγέλλει τις δικαστικές διώξεις και την 
ποινικοποίηση των περιβαλλοντικών ακτιβιστών στην περιοχή του 
Αμαζονίου, όπου σημειώνεται αύξηση των επιθέσεων, των 
δολοφονιών και των διώξεων περιβαλλοντικών ακτιβιστών·»

4o μέρος «καταγγέλλει τον αυξημένο αριθμό επιθέσεων και διώξεων εις 
βάρος περιβαλλοντικών ακτιβιστών στην Ονδούρα, καθώς και την 
πρόσφατη δολοφονία περιβαλλοντικών ακτιβιστών στη Guapinol· 
σημειώνει ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν καταγραφεί 578 
δολοφονίες υπερασπιστών περιβαλλοντικών και γαιοκτητικών 
δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων 
πληθυσμών· τονίζει ότι οι Φιλιππίνες βρίσκονται σταθερά στην 
κορυφή του καταλόγου των χωρών όπου είναι πιο επικίνδυνο να 
είναι κανείς υπερασπιστής περιβαλλοντικών δικαιωμάτων·»

5ο μέρος: «επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή, δεδομένης 
της σοβαρότητας των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη χώρα και ελλείψει ουσιαστικής βελτίωσης ή 
προθυμίας για συνεργασία εκ μέρους των αρχών των Φιλιππίνων, 
να κινήσει τη διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην 
προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων στο πλαίσιο του 
συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων Plus (GSP+)·»

§ 34
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «αποτελεί μορφή 

της ελευθερίας της έκφρασης και της ενημέρωσης»
2o μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 36
1ο μέρος «καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις 

διαφοροποιημένες ανάγκες προστασίας των γυναικών οι οποίες 
προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναγνωρίζοντας τον 
ρόλο τους ως ισχυρών παραγόντων αλλαγής, ιδίως όσον αφορά τη 
δράση για το κλίμα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
υποστηριχτεί η ανάπτυξη ικανοτήτων και ο ρόλος που 
διαδραματίζουν οι γυναίκες ως φορείς εκπαίδευσης και αλλαγής, 
και να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τις οργανώσεις 
αυτές· υπενθυμίζει πόσο συχνά γυναίκες ηγέτιδες κοινοτήτων και 
περιβαλλοντικές ακτιβίστριες πέφτουν θύματα καταστολής ή 
ακόμη και δολοφονίας, όπως συνέβη στην περίπτωση των 
γενναίων ακτιβιστριών που προτάθηκαν και προκρίθηκαν για το 
Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία 
της σκέψης,»

2o μέρος «Marielle Franco, από τη Βραζιλία, η οποία δολοφονήθηκε το 2018, 
και Berta Cáceres, από την Ονδούρα, η οποία δολοφονήθηκε το 
2016·»

§ 43
1ο μέρος «υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τους 

υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα κράτη πρέπει να 
προστατεύουν τους υπερασπιστές της βιοποικιλότητας ως 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τον σχεδιασμό διεθνών Συνθηκών όπως η 
Συμφωνία του Escazu,»

2o μέρος «η οποία αποτελεί βασικό μέσο για τη Λατινική Αμερική και την 
Καραϊβική – την περιοχή με τις περισσότερες καταγεγραμμένες 
δολοφονίες υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 
τομέα του περιβάλλοντος·»

30. Ευρωπαϊκό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Rasmus Andresen (A9-0166/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία
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31. Πρόγραμμα «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της 
φορολογίας για την περίοδο 2021-2027 ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Sven Giegold (A9-0167/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

32. Ανατροπή των δημογραφικών εξελίξεων στις περιφέρειες της 
ΕΕ με τη χρήση μέσων της πολιτικής για τη συνοχή

Έκθεση: Daniel Buda (A9-0061/2021)

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος 
(σύνολο του κειμένου)

OK + 633, 16, 45

33. Επιπτώσεις των κανόνων της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων και των υπηρεσιών: η κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ, ως εργαλείο για την 
αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς εργασίας με τις 
δεξιότητες

Έκθεση: Radan Kanev (A9-0066/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Εναλλακτική 
πρόταση 

ψηφίσματος

1 ID OK - 83, 598, 13

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 628, 50, 18

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 401, 196, 99
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 554, 99, 43

§ 27 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 615, 24, 56

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 539, 83, 73

§ 41 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 353, 328, 15

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 550, 72, 74

Αιτιολογική 
σκέψη Δ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 423, 157, 114

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 516, 79, 99

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
βουλευτές:
§ 16
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «ζητεί από την 

Επιτροπή να θεσπίσει σαφείς ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες 
για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τη δημοσίευση 
των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, με σκοπό την παρακολούθηση 
της εφαρμογής και της επιβολής των κανονισμών σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων·»

2o μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 27
1ο μέρος «καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν ένα 

νέο στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία για την περίοδο μετά το 2020 και να δεσμευτεί για την 
εξάλειψη των θανάτων που συνδέονται με την εργασία έως 
το 2030· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις για 
μια οδηγία σχετικά με το άγχος και τις μυοσκελετικές διαταραχές 
που συνδέονται με την εργασία, για μια οδηγία για την ψυχική 
ευεξία στον χώρο εργασίας και μια στρατηγική της ΕΕ για την 
ψυχική υγεία, προκειμένου να προστατεύονται όλοι οι εργαζόμενοι 
στον χώρο εργασίας·»

2o μέρος «καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή να παρουσιάσει μια πιο φιλόδοξη 
αναθεώρηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες και να συμπεριλάβει οριακές τιμές 
για τουλάχιστον 50 ουσίες στην οδηγία για την έκθεση σε 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την 
εργασία· ζητεί να συμπεριληφθούν στην οδηγία οι ουσίες με 
επιβλαβείς επιπτώσεις στο αναπαραγωγικό σύστημα·»

§ 41
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: «νομοθετικό»
2o μέρος η λέξη αυτή

αιτιολογική σκέψη Δ
1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζομένων και των υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνεται με 
τις αρχές που κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·»

2o μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της Ένωσης στο 
θεματολόγιο του ΟΗΕ για το 2030 και στους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης, στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στη 
στρατηγική για την ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας και της προώθησης δίκαιων μισθών, της ισότητας 
των φύλων και των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και 
απασχόλησης, πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της 
εσωτερικής αγοράς, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές παραμέτρους·»
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34. Επιτάχυνση της προόδου και αντιμετώπιση των ανισοτήτων 
ώστε να πάψει το AIDS να συνιστά απειλή για τη δημόσια 
υγεία έως το 2030

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0263/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0263/2021
(επιτροπή DEVE)

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 580, 24, 91

2/ΟΚ + 516, 94, 62

3/ΟΚ + 652, 25, 19

4/ΟΚ + 527, 68, 79

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

5/ΟΚ + 560, 22, 92

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 668, 13, 14

2/ΟΚ + 504, 85, 106

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 668, 14, 12

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 629, 25, 42

2/ΟΚ + 591, 58, 25

3/ΟΚ + 533, 98, 62

4/ΟΚ + 650, 27, 19

5/ΟΚ + 581, 26, 89

6/ΟΚ + 515, 95, 61

7/ΟΚ + 617, 16, 63

8/ΟΚ + 541, 68, 87

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

9/ΟΚ + 655, 16, 25
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 14 2 The Left OK + 293, 284, 119

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 672, 15, 9

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 530, 102, 42

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 623, 14, 59

2/ΟΚ + 585, 5, 106

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 644, 29, 22

§ 22 1 PPE OK - 312, 349, 35

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 624, 57, 15

Αιτιολογική 
σκέψη Ζ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 524, 107, 65

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 629, 39, 27

Αιτιολογική 
σκέψη Ι

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 499, 112, 84

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 468, 63, 162

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: § 7

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 7
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1ο μέρος «ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του 
τρίτου σχεδίου δράσης για θέματα φύλου προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τους παράγοντες ανισότητας στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και μεταξύ των φύλων λόγω του HIV/AIDS, με 
προτεραιότητα στην καταπολέμηση του στιγματισμού και των 
διακρίσεων, της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας, της 
ποινικοποίησης των σχέσεων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και 
άλλων νόμων και πολιτικών τιμωρίας που εισάγουν διακρίσεις, 
προκειμένου να συμβάλουν στην καθολική πρόσβαση στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα», 
εκτός από τις λέξεις: «και τα συναφή δικαιώματα»

2o μέρος «και τα συναφή δικαιώματα»
3o μέρος «στην πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση»
4ο μέρος «συμπεριλαμβανομένης της» και «ολοκληρωμένης»
5ο μέρος «σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης» και «στην ίση και οικονομικά 

προσιτή πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, στην πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας και στη συμμετοχή των πληττόμενων κοινοτήτων 
σε όλες τις πτυχές του δημόσιου βίου·»

§ 8
1ο μέρος «καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις 

χώρες εταίρους»
2o μέρος «για τη θέσπιση υποχρεωτικής ολοκληρωμένης σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης στα εθνικά εκπαιδευτικά τους προγράμματα, 
προκειμένου να»

3o μέρος «αποτραπεί η εξάπλωση του AIDS και άλλων σεξουαλικά 
μεταδιδόμενων ασθενειών, ιδίως στις χώρες με τα υψηλότερα 
ποσοστά μόλυνσης·»

§ 21
1ο μέρος «καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν 

επενδύσεις στη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και έναν 
ισχυρό δίαυλο οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων, 
ευαισθητοποιημένων ως προς το φύλο δυνητικών μεθόδων 
διάγνωσης και αγωγής και υποψήφιων εμβολίων κατά του HIV και 
άλλων λοιμωδών νόσων που συνδέονται με τη φτώχεια, όπως 
επίσης παραμελημένων ασθενειών, και να ενισχύσουν τις 
περιφερειακές και διαπεριφερειακές ικανότητες και τη συνεργασία 
στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας· 
καλεί την ΕΕ να προσφέρει ειδική στήριξη στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, ιδίως»

2o μέρος «στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, για την ουσιαστική εφαρμογή 
των μέτρων ευελιξίας που προβλέπονται στη συμφωνία TRIPS για 
την προστασία της δημόσιας υγείας, ιδίως όσον αφορά την 
υποχρεωτική αδειοδότηση και τις παράλληλες εισαγωγές, και»
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3o μέρος «να βελτιστοποιήσει τη χρήση εθελοντικών μηχανισμών 
αδειοδότησης και ανταλλαγής τεχνολογίας για την επίτευξη των 
στόχων δημόσιας υγείας, επιμένοντας ότι οι πολυεθνικές 
φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να συμπεριλαμβάνουν 
αναπτυσσόμενες χώρες μεσαίου εισοδήματος στους μηχανισμούς 
αυτούς και να προσφέρουν οικονομικά προσιτή αγωγή κατά του 
HIV στις χώρες αυτές· ενθαρρύνει, γενικότερα, την αποσύνδεση 
των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη από την τιμή των 
φαρμάκων, για παράδειγμα μέσω της χρήσης κοινοπραξιών 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνας ανοικτής πηγής, 
επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων, με στόχο τη διασφάλιση 
σταθερής προσβασιμότητας, προσιτότητας, διαθεσιμότητας και 
πρόσβασης σε αγωγή για όλους όσοι την έχουν ανάγκη·»

αιτιολογική σκέψη Ζ
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και στις υπηρεσίες»
2o μέρος οι λέξεις αυτές
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αιτιολογική σκέψη Ι
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «υποχρεωτική 

ολοκληρωμένη»
2o μέρος οι λέξεις αυτές

ECR, PPE:
§ 9
1ο μέρος «υπενθυμίζει ότι η υγεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ανθρώπινη ανάπτυξη· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στην υγεία στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ-
Αφρικής, με την κινητοποίηση πρόσθετων δημόσιων πόρων για τη 
διασφάλιση καθολικής υγειονομικής κάλυψης, μεταξύ άλλων για»

2o μέρος «τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα» εκτός από τις λέξεις: «και τα συναφή δικαιώματα»

3o μέρος οι λέξεις αυτές
4ο μέρος «τον ιό HIV, τη φυματίωση και την ελονοσία, και με την εστίαση 

στην παγκόσμια έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της υγείας, με 
την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής στην έρευνα και 
καινοτομία στον τομέα της υγείας, και με την από κοινού ενίσχυση 
της αφρικανικής και της ευρωπαϊκής παραγωγικής ικανότητας για 
προϊόντα υγείας, εξοπλισμό και φάρμακα· υπογραμμίζει ότι η 
αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει πρωτίστως να αφιερωθεί στην 
παροχή οριζόντιας καθολικής κάλυψης του συστήματος 
υγειονομικής περίθαλψης μέσω μιας ολιστικής και βασισμένης στα 
δικαιώματα προσέγγισης, η οποία συνεπάγεται την πλήρη 
αντιμετώπιση του πολυδιάστατου χαρακτήρα της υγείας»

5ο μέρος: «(με στενούς δεσμούς με το φύλο, την επισιτιστική ασφάλεια και 
τη διατροφή, την ύδρευση και την αποχέτευση, την εκπαίδευση και 
τη φτώχεια), σύμφωνα με την προσέγγιση για ‘Μία υγεία’· ζητεί 
ειδικότερα την προώθηση επενδύσεων σε ολοκληρωμένα 
δικαιώματα σε σχέση με τον ιό HIV και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα,» εκτός από τις 
λέξεις: «και τα συναφή δικαιώματα»

6ο μέρος οι λέξεις αυτές
7ο μέρος «με έμφαση στις γυναίκες και τα κορίτσια, τους εργαζομένους 

στον τομέα των σεξουαλικών υπηρεσιών»
8ο μέρος «τα διεμφυλικά άτομα»
9ο μέρος «τους ανθρώπους που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών, τους 

φυλακισμένους και άλλες ευπαθείς ομάδες·»

§ 17
1ο μέρος «καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τους 

εταίρους για την υποστήριξη υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες βασικών πληθυσμών και άλλων πληθυσμών 
προτεραιότητας που αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις όσον 
αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες καταπολέμησης του HIV,»

2o μέρος «μεταξύ άλλων με την παροχή φιλικών προς τους νέους υπηρεσιών 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας·»
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35. Αιχμάλωτοι πολέμου μετά την πιο πρόσφατη σύγκρουση 
μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-
0280/2021, 
B9-0281/2021, B9-0288/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0277/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, βουλευτές)

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 607, 27, 54

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0277/2021 The Left OK ↓

B9-0278/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0279/2021 S&D OK ↓

B9-0280/2021 ECR OK ↓

B9-0281/2021 Renew OK ↓

B9-0288/2021 PPE OK ↓

Διάφορα
Οι François-Xavier Bellamy και Ivan Štefanec (Ομάδα PPE) υποστήριξαν επίσης 
την πρόταση ψηφίσματος B9-0288/2021 και την κοινή πρόταση ψηφίσματος 
RC-B9-0277/2021.
Ο Charlie Weimers (Ομάδα ECR) υποστήριξε επίσης την πρόταση ψηφίσματος 
B9-0280/2021.

36. Η κατάσταση στην Αϊτή

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0282/2021, B9-0283/2021, B9-0284/2021, B9-
0285/2021, 
B9-0286/2021, B9-0287/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0282/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, βουλευτές)
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

OK + 538, 99, 56

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 639, 23, 31

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0282/2021 The Left OK ↓

B9-0283/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0284/2021 S&D OK ↓

B9-0285/2021 Renew OK ↓

B9-0286/2021 ECR OK ↓

B9-0287/2021 PPE OK ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
The Left: § 16

Διάφορα
Ο Ivan Štefanec (Ομάδα PPE) υποστήριξε επίσης την πρόταση ψηφίσματος B9-
0287/2021 και την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0282/2021.

37. Η κατάσταση στο Τσαντ

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0289/2021, B9-0290/2021, B9-0291/2021, B9-
0292/2021, 
B9-0293/2021, B9-0294/2021, B9-0295/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0290/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, βουλευτές)

§ 1 8 ID OK - 81, 591, 17

1 The Left OK - 127, 547, 19§ 2

9 ID OK - 105, 532, 53
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 6 2 The Left OK - 61, 627, 5

§ 8 3 The Left OK - 119, 557, 17

§ 9 4 The Left OK - 124, 543, 26

Μετά την § 9 5 The Left OK - 118, 550, 25

§ 10 10 ID OK - 92, 550, 49

Μετά την § 11 11 ID OK - 302, 366, 10

§ 12 7 PPE OK + 423, 260, 10

§ 14 6 The Left OK - 164, 489, 40

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 635, 27, 31

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0289/2021 The Left OK ↓

B9-0290/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0291/2021 ID OK ↓

B9-0292/2021 S&D OK ↓

B9-0293/2021 Renew OK ↓

B9-0294/2021 ECR OK ↓

B9-0295/2021 PPE OK ↓

Διάφορα
Ο Ivan Štefanec (Ομάδα PPE) υποστήριξε επίσης την πρόταση ψηφίσματος B9-
0295/2021 και την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0290/2021. Ο György 
Hölvényi (Ομάδα PPE) υποστήριξε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-
B9-0290/2021.
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38. Περιβάλλον: κανονισμός Århus ***I

Έκθεση: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας 

επιτροπής - 
ψηφοφορία εν 

συνόλω

1-4
6-9

11-22
25-26
28-30
32-35

επιτροπή OK + 554, 105, 34

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 552, 126, 14

Τροπολογίες της 
αρμόδιας 

επιτροπής - 
χωριστή 

ψηφοφορία

24 επιτροπή

2/ΟΚ + 505, 174, 13

Τροπολογίες στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006

23 επιτροπή OK + 567, 92, 33Άρθρο 2 § 1 
στοιχείο ζ

40 ECR OK ↓

Άρθρο 4 § 2 μετά 
το στοιχείο α

46 Verts/ALE OK - 145, 521, 27

Άρθρο 4 § 2 
στοιχείο β

45 Verts/ALE OK - 160, 503, 30

38Δ ID OK - 130, 557, 4Άρθρο 10 § 1 
εδάφιο 2

27 επιτροπή OK + 551, 132, 10

Άρθρο 10 § 2 42 ECR OK - 153, 536, 4

Άρθρο 11 § 1 39 ID OK - 143, 545, 3

41 ECR OK - 154, 536, 3Μετά το άρθρο 11

31 επιτροπή OK + 628, 61, 4

Τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις

43 Verts/ALE OK - 138, 509, 46Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

4 5 επιτροπή OK + 561, 127, 5
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Αιτιολογική σκέψη 
8

36Δ ID OK - 130, 557, 4

37 ID OK - 131, 552, 8Αιτιολογική σκέψη 
10

10 επιτροπή OK + 633, 50, 10

Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

12

47 Verts/ALE OK - 152, 485, 56

Πρόταση της Επιτροπής OK + 553, 62, 78

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
τροπολογία 24
1ο μέρος «Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής: ‘2. Οι 

διοικητικές πράξεις και παραλείψεις δεν περιλαμβάνουν ληφθέντα 
μέτρα ή παραλείψεις εκ μέρους οργάνου ή οργανισμού της 
Κοινότητας, υπό την ιδιότητά του ως φορέα διοικητικής 
επανεξέτασης βάσει: α) των άρθρων 81 και 82, της συνθήκης 
[άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ] (συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
για τις συγκεντρώσεις)· β) των άρθρων 226 και 228 της συνθήκης 
[άρθρα 258 και 260 ΣΛΕΕ] (διαδικασία επί παραβάσει)· γ) του 
άρθρου 195 της συνθήκης [άρθρο 228 ΣΛΕΕ] (διαδικασία 
διαμεσολαβητή)·  δ) του άρθρου 280 της συνθήκης [άρθρο 325 
ΣΛΕΕ] (διαδικασία της OLAF). δ α) των άρθρων 86 και 87 [άρθρα 
106 και 107 της ΣΛΕΕ] (κανόνες ανταγωνισμού)»

2o μέρος «το αργότερο έως... [18 μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης του 
παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές για να διευκολύνει την αξιολόγηση της συμβατότητας 
των κρατικών ενισχύσεων με τις σχετικές διατάξεις του 
ενωσιακού δικαίου που αφορούν το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλουν 
τα κράτη μέλη όταν κοινοποιούν την κρατική ενίσχυση στην 
Επιτροπή.’»

Διάφορα
Η τροπολογία 44 α ακυρώθηκε.

39. Κινεζικά αντίμετρα με τη μορφή κυρώσεων εις βάρος 
οντοτήτων της ΕΕ, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και βουλευτών εθνικών κοινοβουλίων

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0269/2021, B9-0270/2021, B9-0271/2021, B9-
0273/2021, 



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_EL.docx 70 PE 693.185

B9-0274/2021, B9-0275/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0269/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, βουλευτές)

Πριν την § 1 4 The Left OK - 65, 612, 13

§ 1 15 The Left OK - 31, 621, 37

5 The Left OK - 27, 613, 50

6 The Left OK - 27, 632, 31

7 The Left OK - 26, 625, 39

Μετά την § 1

8 The Left OK - 69, 608, 13

9 The Left OK - 42, 635, 13

16 The Left OK - 32, 628, 30

Μετά την § 2

17 The Left OK - 34, 612, 44

Μετά την § 4 18 The Left OK - 69, 606, 15

§ 11 19 The Left OK - 35, 621, 34

Μετά την § 11 10 The Left OK - 107, 494, 89

§ 12 20 The Left OK - 37, 626, 27

§ 16 21Δ The Left OK - 80, 606, 4

§ 17 22 The Left OK - 34, 614, 42

Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

Β

1 The Left OK - 23, 623, 44

2 The Left OK - 15, 629, 45Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

Γ 3 The Left OK - 27, 619, 44

Αιτιολογική 
σκέψη Ζ

11 The Left OK - 38, 608, 44

Μετά την 
αιτιολογική  

σκέψη Ζ

12 The Left OK - 23, 644, 23
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

13 The Left OK - 24, 626, 40Αιτιολογική 
σκέψη Η

14 The Left OK - 33, 619, 38

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 599, 30, 58

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0269/2021 S&D OK ↓

B9-0270/2021 The Left OK ↓

B9-0271/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0273/2021 Renew OK ↓

B9-0274/2021 ECR OK ↓

B9-0275/2021 PPE OK ↓

Διάφορα
Οι Marco Campomenosi, Anna Cinzia Bonfrisco, Susanna Ceccardi και Marco 
Zanni (Ομάδα ID) υποστήριξαν επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-
0269/2021.

40. Data Protection Commissioner κατά Facebook Ireland Limited 
και Maximillian Schrems («Schrems II») - υπόθεση C-311/18

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0267/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0267/2021
(επιτροπή LIBE)

1 PPE OK - 291, 383, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 559, 24, 110

§ 4

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 382, 299, 12
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 587, 52, 54

2/ΟΚ + 378, 270, 45

§ 19 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 667, 1, 25

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

OK + 387, 293, 13

§ 30 § αρχικό 
κείμενο

OK + 589, 45, 59

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 556, 36, 101

§ 31 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 562, 45, 86

Αιτιολογική 
σκέψη Α

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 624, 52, 17

Αιτιολογική 
σκέψη Ε

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 480, 183, 30

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΒ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 600, 46, 47

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 541, 1, 151

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: § 20
The Left: § 30· αιτιολογικές σκέψεις Α, Ε, ΙΒ
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 4
1ο μέρος «αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 

(ΕΠΔ) της Ιρλανδίας ενήγαγε τη Maximilian Schrems και το 
Facebook ενώπιον του ιρλανδικού Ανώτατου Δικαστηρίου, αντί να 
λάβει απόφαση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της απόφασης 2010/87/ΕΕ και το άρθρο 58 του ΓΚΠΔ· 
υπενθυμίζει ωστόσο ότι ο ΕΠΔ ακολούθησε τη δικαστική οδό, κάτι 
που επιτρέπει στις αρχές προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ) να θέσουν 
τις επιφυλάξεις τους σχετικά με την εγκυρότητα μιας 
εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπόψη ενός εθνικού 
δικαστή ενόψει αίτησης προδικαστικής παραπομπής στο ΔΕΕ· 
εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι πολλές καταγγελίες 
για παραβιάσεις του ΓΚΠΔ που κατατέθηκαν στις 25 Μαΐου 2018, 
ημέρα έναρξης ισχύος του ΓΚΠΔ, και άλλες καταγγελίες από 
οργανώσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής και από ομάδες 
καταναλωτών δεν έχουν ακόμα κριθεί από τον ΕΠΔ, ο οποίος είναι 
η κύρια αρμόδια αρχή για τις υποθέσεις αυτές· θεωρεί 
ανησυχητικό το γεγονός ότι ο ΕΠΔ, σε αντίθεση με την πρόθεση 
του νομοθέτη, ερμηνεύει τη φράση «χωρίς καθυστέρηση» που 
προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ ως ζήτημα 
περισσοτέρων μηνών· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι οι εποπτικές αρχές δεν έχουν λάβει προληπτικά μέτρα δυνάμει 
των άρθρων 61 και 66 του ΓΚΠΔ για να υποχρεώσουν τον ΕΠΔ να 
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει του ΓΚΠΔ·»

2o μέρος «θεωρεί επίσης ανησυχητική τόσο την έλλειψη ειδικών στις 
τεχνολογίες που να εργάζονται για τον ΕΠΔ όσο και τη χρήση 
παρωχημένων συστημάτων· αποδοκιμάζει τις επιπτώσεις της 
αποτυχημένης προσπάθειας του ΕΠΔ να μετακυλίσει το κόστος της 
δικαστικής διαδικασίας στον εναγόμενο, γεγονός που θα μπορούσε 
να προκαλέσει σημαντικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα· καλεί την 
Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της 
Ιρλανδίας για πλημμελή εφαρμογή του ΓΚΠΔ·»
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§ 19
1ο μέρος «αποδοκιμάζει το γεγονός ότι παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις 

του Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή στα ψηφίσματά του των ετών 
2016, 2017 και 2018 να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσει ότι η Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής 
συμμορφώνεται πλήρως με τον ΓΚΠΔ και τον Χάρτη της ΕΕ, η 
Επιτροπή δεν ενήργησε σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 5 
του ΓΚΠΔ·»

2o μέρος «επικρίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή αγνόησε τις εκκλήσεις του 
Κοινοβουλίου για αναστολή της Ασπίδας Προστασίας έως ότου οι 
αρχές των ΗΠΑ συμμορφωθούν με τους όρους της, παράλειψη που 
ενίσχυσε τον κίνδυνο κήρυξης της Ασπίδας Προστασίας ως 
ανίσχυρης από το ΔΕΕ·»

3o μέρος «υπενθυμίζει ότι η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 και το ΕΣΠΔ 
είχαν επανειλημμένως επισημάνει τα λειτουργικά προβλήματα της 
Ασπίδας Προστασίας·»

The Left:
§ 31
1ο μέρος «καλεί την Επιτροπή να μην εκδώσει καμία νέα απόφαση περί 

επάρκειας σε σχέση με τις ΗΠΑ, εκτός εάν εισαχθούν ουσιαστικές 
μεταρρυθμίσεις, ιδίως για σκοπούς εθνικής ασφάλειας και 
συλλογής πληροφοριών, οι οποίες δύνανται να επιτευχθούν μέσω 
μίας σαφούς, νομικά αποδεκτής, εκτελεστής και χωρίς διακρίσεις 
μεταρρύθμισης των κανόνων και πρακτικών των ΗΠΑ· 
επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία ισχυρών 
διασφαλίσεων στον τομέα της πρόσβασης στα προσωπικά 
δεδομένα από τις δημόσιες αρχές·»

2o μέρος «καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή τις «γεωπολιτικές της 
επιδιώξεις» για να επιβάλει ουσιαστικά ισοδύναμη προστασία 
δεδομένων με εκείνη που παρέχεται στην ΕΕ στις ΗΠΑ και σε 
άλλες τρίτες χώρες·»

41. Δικαίωμα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου σχετικά με τη εν 
εξελίξει αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0276/2021

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0276/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

Πρόταση ψηφίσματος 
(σύνολο του κειμένου)

OK + 602, 35, 56
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Διάφορα
Η Alexandra Geese (Ομάδα Verts/ALE) υποστήριξε επίσης την πρόταση 
ψηφίσματος
 B9-0276/2021.

42. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: προσωρινή έκθεση

Προσωρινή έκθεση: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 3 4 ECR OK - 152, 528, 14

§ 4 σημείο iii 1
2Δ

The Left OK - 49, 635, 9

§ 4 σημείο iii μετά 
το εδάφιο 2

5 ECR OK - 109, 560, 25

Αιτιολογική 
σκέψη Α

3 ECR OK - 149, 532, 13

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 529,145,17

43. Ευθύνη των εταιρειών για περιβαλλοντική ζημία

Έκθεση: Antonius Manders (A9-0112/2021)

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

παρατηρήσεις

Πρόταση 
ψηφίσματος (σύνολο 

του κειμένου)

OK + 536, 121, 36
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44. Νέες δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης εργατικού 
δυναμικού

Έκθεση: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

Θέμα Τρ
οπ. 
αρι
θ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Εναλλακτική 
πρόταση ψηφίσματος

1 ID OK - 141, 534, 15

Πρόταση ψηφίσματος (επιτροπή LIBE)
(σύνολο του κειμένου)

OK + 495, 163, 32

45. Ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης: ψηφιακή ενιαία αγορά και 
χρήση της ΤΝ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές

Έκθεση: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 674, 16, 4

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 546, 120, 28

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 676, 10, 8

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 544, 144, 6

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 667, 21, 6

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 381, 309, 4

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 677, 8, 9

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 512, 176, 6
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 673, 14, 7

§ 35 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 638, 50, 5

§ 39 2 The Left OK - 317, 367, 10

Μετά την § 52 3 The Left OK - 226, 409, 59

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 676, 7, 11

§ 54 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 388, 276, 30

§ 62 4 The Left OK - 87, 559, 48

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 665, 19, 10

§ 70 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 487, 118, 89

Μετά την 
αιτιολογική 
αναφορά 31

1 The Left OK - 283, 334, 77

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 571, 17, 105

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Verts/ALE:
§ 9
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: «ανταγωνιστική»
2o μέρος η λέξη αυτή

§ 11
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: «ανάλογα με 

διαφορετικές καταστάσεις ή πλαίσιο»
2o μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 70
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «επίσης να έχει ένα 

κεφάλαιο αφιερωμένο στην ασφάλεια δεδομένων και την 
προστασία των δεδομένων των χρηστών και των καταναλωτών, 
έτσι ώστε να»

2o μέρος οι λέξεις αυτές

The Left:
§ 12
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «να άρει τυχόν 

υφιστάμενους αδικαιολόγητους φραγμούς και περιττές διοικητικές 
απαιτήσεις,»

2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 26
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «όπου αρμόζει,»
2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 35
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «την ασφάλεια,» 

(πρώτη εμφάνιση)
2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 54
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «(όπου αρμόζει),»
2o μέρος οι λέξεις αυτές

Διάφορα
Ο Emmanuel Maurel (Ομάδα The Left) υποστήριξε επίσης την τροπολογία 3.
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46. Η επαρκής προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από το Ηνωμένο Βασίλειο

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0268/2021, B9-0272/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτη
ς

ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0268/2021
(PPE, ECR)

Πρόταση 
ψηφίσματος 
(σύνολο του 

κειμένου)

PPE, ECR OK - 335, 350, 8

Πρόταση ψηφίσματος B9-0272/2021
(επιτροπή LIBE)

§ 1 10 PPE OK - 334, 353, 7

§ 2 11 PPE OK - 322, 369, 3

Μετά την § 2 12 PPE OK - 338, 351, 5

§ 3 13 PPE OK - 339, 345, 10

14 PPE OK - 335, 349, 10§ 5

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 355, 326, 13

15 PPE OK - 327, 360, 7§ 6

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 363, 322, 9

§ 7 16 PPE OK - 326, 358, 10

§ 9 17 PPE OK + 330, 324, 40

§ 10 18 PPE OK - 332, 348, 14

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 541, 93, 60

2/ΟΚ + 353, 331, 10

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 603, 85, 6
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτη
ς

ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 12 19 PPE OK - 300, 357, 37

§ 14 20 PPE OK + 337, 320, 37

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

OK + 365, 286, 43

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 584, 102, 8

2/ΟΚ + 355, 263, 76

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 679, 7, 8

21 PPE OK - 338, 349, 7§ 19

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 355, 321, 18

22 PPE OK - 321, 355, 18

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 535, 122, 37

§ 20

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 355, 295, 44

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 586, 72, 36

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 364, 317, 13

§ 22 § αρχικό 
κείμενο

OK + 359, 316, 19

23 PPE OK - 331, 352, 11§ 23

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 353, 329, 12

§ 25 24 PPE OK - 327, 350, 17

25 PPE OK + 336, 320, 38

ψ.τμ.

§ 29

§ αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτη
ς

ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ ↓

3/ΟΚ ↓

§ 31 26 PPE OK + 332, 327, 35

§ 32 27 PPE OK - 328, 330, 36

§ 33 28 PPE OK - 309, 352, 33

29 PPE OK - 323, 350, 20Μετά την § 33

30 PPE OK + 318, 314, 61

31 PPE OK - 335, 348, 10§ 34

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 344, 337, 12

32 PPE OK - 336, 342, 15§ 35

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 349, 334, 10

§ 36 § αρχικό 
κείμενο

OK + 338, 335, 20

§ 37 § αρχικό 
κείμενο

OK + 355, 327, 11

§ 40 33 PPE OK - 315, 363, 15

Αιτιολογική 
αναφορά 1

1 PPE OK + 549, 135, 9

Αιτιολογική 
αναφορά 21

2 PPE OK + 662, 22, 8

Αιτιολογική 
αναφορά 22

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 367, 315, 10

Αιτιολογική σκέψη 
Α

3 PPE OK + 407, 279, 6

4 PPE OK + 556, 90, 46

5 PPE OK + 388, 297, 7

Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

Β

6 PPE OK + 599, 88, 5
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτη
ς

ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

7 PPE OK - 335, 346, 11Αιτιολογική σκέψη 
Γ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 349, 333, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 349, 326, 17

Αιτιολογική σκέψη 
Δ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 608, 8, 76

Αιτιολογική σκέψη 
Ζ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 355, 321, 16

8 PPE OK + 458, 195, 39Μετά την 
αιτιολογική  σκέψη 

Ζ 9 PPE OK + 346, 334, 12

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 344, 311, 28

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: §§ 5, 16, 22, 23, 34, 35, 36· αιτιολογική σκέψη Ζ
PPE: §§ 6, 16, 19, 34, 36, 37· αιτιολογική αναφορά 22· αιτιολογική 

σκέψη Γ
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 11
1ο μέρος «επαναλαμβάνει την έντονη ανησυχία του για την εξαίρεση 

σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που 
προβλέπεται στη μεταναστευτική πολιτική του Ηνωμένου 
Βασιλείου·»

2o μέρος «επαναλαμβάνει τη θέση του για το γεγονός ότι η εξαίρεση για 
την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
σκοπούς μετανάστευσης του νόμου περί προστασίας δεδομένων 
του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να τροποποιηθεί προτού μπορέσει 
να ληφθεί μια έγκυρη απόφαση επάρκειας, όπως αναφέρει 
επανειλημμένα, μεταξύ άλλων στο ψήφισμα της 12ης Φεβρουαρίου 
2020 σχετικά με την προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις 
σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και στη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων της 5ης Φεβρουαρίου 2021·»

3o μέρος «καλεί την Επιτροπή να ζητήσει την εξάλειψη της εξαίρεσης για 
τη μετανάστευση, ή να διασφαλίσει τη μεταρρύθμισή της 
προκειμένου η εξαίρεση και η χρήση της να παρέχουν επαρκείς 
εγγυήσεις για τα υποκείμενα δεδομένων και να μην παραβιάζουν 
τα πρότυπα που αναμένονται από μια τρίτη χώρα·»

§ 18
1ο μέρος «υπογραμμίζει με έμφαση το γεγονός ότι ο νόμος του 2018 για 

(την αποχώρηση από) την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι η 
νομολογία του ΔΕΕ που παρήχθη πριν από το τέλος της 
μεταβατικής περιόδου θα μετατραπεί σε ‘διατηρούμενη νομοθεσία 
της ΕΕ’ και, ως εκ τούτου, θα είναι νομικά δεσμευτική για το 
Ηνωμένο Βασίλειο· επισημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
δεσμεύεται από τις αρχές και τους όρους που ορίζονται στις 
αποφάσεις Schrems I και Schrems II του ΔΕΕ κατά την αξιολόγηση 
της επάρκειας άλλων τρίτων χωρών·»

2o μέρος «εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα δικαστήρια του 
Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα εφαρμόζουν πλέον τον Χάρτη·»

3o μέρος «επισημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπόκειται πλέον στη 
δικαιοδοσία του ΔΕΕ, το οποίο αποτελεί τον ανώτατο βαθμό για 
την ερμηνεία του Χάρτη·»
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§ 20
1ο μέρος «εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Ηνωμένο 

Βασίλειο αναγνωρίζει στον εαυτό του το δικαίωμα να δηλώνει ότι 
άλλες τρίτες χώρες ή εδάφη παρέχουν επαρκή προστασία 
δεδομένων, ανεξαρτήτως του εάν οι εν λόγω τρίτες χώρες ή 
εδάφη έχουν θεωρηθεί ως παρέχοντα τέτοια προστασία από την 
ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη δηλώσει ότι το 
Γιβραλτάρ παρέχει τέτοια προστασία μολονότι η ΕΕ δεν το έχει 
πράξει·»

2o μέρος «εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι η χορήγηση 
καθεστώτος επάρκειας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα οδηγούσε σε 
παράκαμψη των κανόνων της ΕΕ για τις διαβιβάσεις σε χώρες ή 
εδάφη που δεν χαρακτηρίζονται επαρκή βάσει του δικαίου της 
ΕΕ·»
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§ 21
1ο μέρος «λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι την 1η Φεβρουαρίου 2021 το 

Ηνωμένο Βασίλειο κατέθεσε αίτημα προσχώρησης στη Συνολική 
και Προοδευτική Συμφωνία για την Εταιρική Σχέση των Χωρών του 
Ειρηνικού (CPTPP), και συγκεκριμένα με στόχο να ‘επωφεληθεί από 
τους σύγχρονους κανόνες ψηφιακού εμπορίου, οι οποίοι επιτρέπουν 
την ελεύθερη ροή δεδομένων μεταξύ μελών, αίρουν περιττά 
εμπόδια για τις επιχειρήσεις [κ.λπ.]’· παρατηρεί με ανησυχία ότι τα 
μέλη της CPTPP είναι έντεκα, εκ των οποίων οκτώ δεν έχουν λάβει 
απόφαση επάρκειας από την ΕΕ·»

2o μέρος «εκφράζει την έντονη ανησυχία του για πιθανές περαιτέρω 
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πολιτών ή 
κατοίκων της ΕΕ στις χώρες αυτές, εάν χορηγηθεί απόφαση 
επάρκειας στο Ηνωμένο Βασίλειο·»

ECR, PPE:
§ 29
1ο μέρος «υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του, της 12ης Φεβρουαρίου 2020, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ότι ‘το Ηνωμένο Βασίλειο δεν 
μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε δεδομένα των συστημάτων 
πληροφοριών της ΕΕ ή να συμμετέχει στις διαχειριστικές δομές 
των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της ελευθερίας, της 
ασφάλειας και της δικαιοσύνης, ενώ οποιαδήποτε ανταλλαγή 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να υπόκειται σε 
αυστηρές εγγυήσεις και απαιτήσεις ελέγχου και εποπτείας, 
συμπεριλαμβανομένου ενός επιπέδου προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ισοδύναμου με το επίπεδο προστασίας που 
εγγυάται το δίκαιο της ΕΕ’· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με 
τις αδυναμίες και τις παραβιάσεις που εντοπίστηκαν στον τρόπο 
με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο εφάρμοζε τον νόμο περί 
προστασίας δεδομένων, ενώ ήταν ακόμη μέλος της ΕΕ·»

2o μέρος «υπενθυμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραφε και διατηρούσε 
παράνομο αντίγραφο του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν· 
επισημαίνει ότι, μολονότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει πλέον 
πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, αυτές οι 
παραβιάσεις καταδεικνύουν ότι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου 
δεν ήταν αξιόπιστες ώστε να διαχειριστούν δεδομένα των πολιτών 
της ΕΕ, όσο το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ακόμη κράτος μέλος της 
ΕΕ·»

3o μέρος «εκφράζει, επομένως, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν έχει κατορθώσει να εκτελέσει τον ρόλο της ως 
θεματοφύλακας των Συνθηκών, διότι δεν έχει ασκήσει επαρκείς 
πιέσεις προς το Ηνωμένο Βασίλειο για την επείγουσα επίλυση 
αυτών των ζητημάτων με επαρκή και έγκαιρο τρόπο και για να 
αποδείξει ότι μπορεί να επιφορτιστεί με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη 
διερεύνηση, τον εντοπισμό ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την 
εκτέλεση ποινικών κυρώσεων· ως εκ τούτου, εκφράζει την 
ανησυχία του για την ανταλλαγή δεδομένων με φορείς επιβολής 
του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου και για τη διατήρηση της 
πρόσβασης του Ηνωμένου Βασιλείου σε βάσεις δεδομένων 
επιβολής του νόμου της ΕΕ·»
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αιτιολογική σκέψη Δ
1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει ορισμένες 

πτυχές της νομοθεσίας και/ή της πράξης του Ηνωμένου Βασιλείου, 
με αποτέλεσμα να υφίστανται σχέδια εκτελεστικών αποφάσεων 
που δεν συνάδουν με τη νομοθεσία της ΕΕ·»

2o μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ, 
κατά την εκτίμηση της επάρκειας του επιπέδου προστασίας, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, ιδίως ‘(...) τη σχετική νομοθεσία, τόσο 
τη γενική όσο και την τομεακή, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 
δημόσια ασφάλεια, την άμυνα, την εθνική ασφάλεια και το ποινικό 
δίκαιο και την πρόσβαση των δημόσιων αρχών σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την εφαρμογή αυτής της 
νομοθεσίας, τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων, τους 
επαγγελματικούς κανόνες και τα μέτρα ασφάλειας, 
περιλαμβανομένων των κανόνων για τις περαιτέρω διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό που τηρούνται στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή τον 
διεθνή οργανισμό, νομολογία (...)’ και ‘τις διεθνείς δεσμεύσεις που 
έχει αναλάβει η εν λόγω τρίτη χώρα ή ο διεθνής οργανισμός ή 
άλλες υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από νομικά δεσμευτικές 
συμβάσεις ή πράξεις και από τη συμμετοχή τους σε πολυμερή ή 
περιφερειακά συστήματα, ιδίως όσον αφορά την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα’ που περιλαμβάνει διεθνείς 
συμφωνίες σε άλλες περιοχές συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε ανταλλαγή δεδομένων ή πληροφοριών, και, 
συνεπώς, απαιτείται αξιολόγηση των εν λόγω διεθνών 
συμφωνιών·»


