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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



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_EL.docx 2 PE 694.839

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας και δημοσιονομικοί κανόνες για τα εν λόγω Ταμεία και 
για το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης 
των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων 2021–2027 ***II .....................4
2. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ETΠA) και Ταμείο 
Συνοχής 2021–2027 ***II .............................................................................4
3. Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής 
χρηματοδότησης 2021–2027 ***II ...............................................................4
4. Μέτρα διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη 
διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) 
***I...............................................................................................................5
5. Διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση (κωδικοποίηση) ***I ..................5
6. Καθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή............................................................................................5
7. Συμφωνία ΕΕ-Ταϊλάνδης: 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 ***..................................................................................5
8. Συμφωνία ΕΕ-Ινδονησίας: 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 ***..................................................................................6
9. Συμφωνία ΕΕ-Αργεντινής: 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 ***..................................................................................6
10. Προκλήσεις και ευκαιρίες για τον τομέα της αλιείας στον Εύξεινο 
Πόντο ..........................................................................................................7
11. Ο ρόλος της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής 
βοήθειας της ΕΕ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας 
COVID-19 .....................................................................................................7
12. Ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα ***Ι ..............................................7
13. Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων *

8
14. Δανειακός μηχανισμός του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης ***Ι ..........................................................8



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_EL.docx 3 PE 694.839

15. Επίσημοι έλεγχοι στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαγόρευση 
ορισμένων χρήσεων αντιμικροβιακών ουσιών ***Ι......................................8
16. Έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου .......................9
17. Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα 
στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών..........................................9
18. Η 25η επέτειος της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την 
Ανάπτυξη (ICPD25) (Σύνοδος κορυφής του Ναϊρόμπι) ...............................18
19. Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
επικουρικότητα και αναλογικότητα - έκθεση για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου για τα έτη 2017, 2018 και 2019.................................29
20. Εκθέσεις για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη κατά την περίοδο 2019-2020 .....32



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_EL.docx 4 PE 694.839

1. Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και 
δημοσιονομικοί κανόνες για τα εν λόγω Ταμεία και για το 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική 
Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική 
Θεωρήσεων 2021–2027 ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-
0206/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

2. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ETΠA) και 
Ταμείο Συνοχής 2021–2027 ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

3. Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους 
μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης 2021–2027 ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία
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4. Μέτρα διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη 
διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού 
Ατλαντικού (NAFO) ***I

Έκθεση: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή 
συμφωνία

18 επιτροπή OK + 674, 2, 17

5. Διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση (κωδικοποίηση) ***I

Έκθεση: Karen Melchior (A9-0202/2021)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 670, 1, 22

6. Καθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 

Έκθεση: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος
(σύνολο του κειμένου)

OK + 623, 9, 61

7. Συμφωνία ΕΕ-Ταϊλάνδης: τροποποίηση των παραχωρήσεων για 
όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται 
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στον πίνακα CLXXV της ΕΕ, ως συνέπεια της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ***

Έκθεση: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης OK + 638, 49, 6

8. Συμφωνία ΕΕ-Ινδονησίας: 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: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης OK + 685, 3, 5

9. Συμφωνία ΕΕ-Αργεντινής: 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: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης OK + 604, 52, 37
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10. Προκλήσεις και ευκαιρίες για τον τομέα της αλιείας στον 
Εύξεινο Πόντο

Έκθεση: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική ψηφοφορία OK + 598, 3, 92

11. Ο ρόλος της αναπτυξιακής συνεργασίας και της 
ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Έκθεση: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος
(σύνολο του κειμένου)

OK + 443, 40, 209

12. Ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα ***Ι

Έκθεση: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

Απόρριψη 178 ID OK - 93, 559, 41

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή 
συμφωνία

176 επιτροπή OK + 442, 203, 51

Δηλώσεις της 
Επιτροπής

177 επιτροπή OK + 543, 136, 17
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13. Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών 
επιδόσεων *

Έκθεση: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 643, 9, 44

14. Δανειακός μηχανισμός του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης ***Ι

Έκθεση: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή 
συμφωνία

2 επιτροπή OK + 635, 35, 21

Κοινή δήλωση 3 επιτροπή OK + 625, 39, 27

15. Επίσημοι έλεγχοι στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
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την απαγόρευση ορισμένων χρήσεων αντιμικροβιακών 
ουσιών ***Ι

Έκθεση: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας 

επιτροπής - 
ψηφοφορία εν 

συνόλω

1-7 επιτροπή OK + 683, 3, 6

Μετά το άρθρο 1 8=
10=
11=

PPE
βουλευτές

Renew

OK + 465, 206, 21

Πρόταση της Επιτροπής OK + 687, 2, 2

16. Έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου

Έκθεση: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτ
ης

ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφ
οφο
ρία

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Εναλλακτική πρόταση 
ψηφίσματος

1 ID OK - 147, 542, 4

Πρόταση ψηφίσματος (επιτροπή LIBE)
(σύνολο του κειμένου)

OK + 509, 152, 28
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17. Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών

Έκθεση: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτ
ης

ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφ
οφο
ρία

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1 ECR OK - 267, 402, 18Εναλλακτική πρόταση 
ψηφίσματος

2 PPE OK - 288, 373, 18

Πρόταση ψηφίσματος
(επιτροπή FEMM)

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 463, 131, 83

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 418, 175, 85

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 476, 119, 92

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 443, 191, 53
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτ
ης

ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφ
οφο
ρία

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 13 § αρχικό 
κείμενο

OK + 542, 86, 60

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

OK + 656, 8, 24

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

OK + 621, 29, 38

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

OK + 558, 76, 53

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

OK + 598, 61, 27

§ 19 § αρχικό 
κείμενο

OK + 416, 143, 117

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

OK + 433, 69, 180

§ 23 § αρχικό 
κείμενο

OK + 559, 80, 49

§ 24 § αρχικό 
κείμενο

OK + 591, 17, 79

§ 25 § αρχικό 
κείμενο

OK + 581, 40, 66

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

OK + 475, 152, 55

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 575, 40, 69

§ 28 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 462, 61, 161
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτ
ης

ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφ
οφο
ρία

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 30 § αρχικό 
κείμενο

OK + 557, 71, 60

§ 31 § αρχικό 
κείμενο

OK + 553, 94, 40

§ 32 § αρχικό 
κείμενο

OK + 494, 93, 100

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 496, 111, 80

§ 33 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 424, 222, 41

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 419, 220, 48

§ 34 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 488, 148, 52

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 415, 242, 31

§ 35 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 518, 104, 66

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 577, 54, 56

§ 36 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 412, 207, 69

§ 37 § αρχικό 
κείμενο

OK + 381, 266, 39

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 391, 256, 37

§ 38 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 94, 530, 60
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτ
ης

ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφ
οφο
ρία

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 39 § αρχικό 
κείμενο

OK + 453, 133, 93

§ 40 § αρχικό 
κείμενο

OK + 520, 121, 39

§ 41 § αρχικό 
κείμενο

OK + 653, 24, 11

§ 42 § αρχικό 
κείμενο

OK + 518, 101, 69

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 658, 18, 12

§ 43 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 636, 29, 23

§ 45 § αρχικό 
κείμενο

OK + 538, 67, 82

§ 46 § αρχικό 
κείμενο

OK + 543, 57, 87

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 439, 129, 120

§ 47 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 400, 253, 30
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτ
ης

ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφ
οφο
ρία

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 48 § αρχικό 
κείμενο

OK + 659, 7, 22

§ 49 § αρχικό 
κείμενο

OK + 578, 58, 52

§ 53 § αρχικό 
κείμενο

OK + 658, 18, 12

§ 54 § αρχικό 
κείμενο

OK + 632, 19, 36

§ 61 § αρχικό 
κείμενο

OK + 679, 2, 7

§ 63 § αρχικό 
κείμενο

OK + 666, 14, 7

§ 64 § αρχικό 
κείμενο

OK + 548, 87, 51

§ 66 § αρχικό 
κείμενο

OK + 556, 84, 46

§ 73 § αρχικό 
κείμενο

OK + 654, 14, 20

§ 75 § αρχικό 
κείμενο

OK + 495, 144, 49

Αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 
κείμενο

OK + 517, 104, 65

Αιτιολογική σκέψη Ε § αρχικό 
κείμενο

OK + 634, 21, 33

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 435, 169, 75

Αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 407, 218, 53

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 497, 78, 112

Αιτιολογική σκέψη Ι § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 444, 125, 119
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτ
ης

ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφ
οφο
ρία

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 437, 175, 75

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 630, 44, 13

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ § αρχικό 
κείμενο

OK + 529, 134, 23

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ § αρχικό 
κείμενο

OK + 422, 174, 87

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ § αρχικό 
κείμενο

OK + 418, 153, 104

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ § αρχικό 
κείμενο

OK + 663, 14, 11

Αιτιολογική σκέψη IΣΤ § αρχικό 
κείμενο

OK + 638, 28, 22

Αιτιολογική σκέψη ΙΘ § αρχικό 
κείμενο

OK + 598, 26, 63

Αιτιολογική σκέψη Κ § αρχικό 
κείμενο

OK + 576, 68, 43

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 630, 32, 24

2/ΟΚ + 430, 189, 67

3/ΟΚ + 419, 194, 73

Αιτιολογική σκέψη ΚΑ § αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 425, 213, 47
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτ
ης

ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφ
οφο
ρία

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Αιτιολογική σκέψη ΚΒ § αρχικό 
κείμενο

OK + 426, 161, 98

Αιτιολογική σκέψη ΚΘ § αρχικό 
κείμενο

OK + 465, 99, 124

Αιτιολογική σκέψη Λ § αρχικό 
κείμενο

OK + 549, 93, 46

Αιτιολογική σκέψη ΛΔ § αρχικό 
κείμενο

OK + 615, 30, 43

Πρόταση ψηφίσματος (επιτροπή FEMM)
(σύνολο του κειμένου)

OK + 378, 255, 42

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
βουλευτές §§ 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 

41, 42, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 61, 63, 64, 66, 73, 75· αιτιολογικές 
σκέψεις, Α, Ε, ΙΒ, ΙΓ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ, ΙΘ, Κ, ΚΒ, ΚΘ, Λ, ΛΔ

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
βουλευτές
§ 8
1ο μέρος «υπενθυμίζει τις απόψεις που ενστερνίζεται η Επιτροπή Υπουργών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία σύστησε η ειδική για τα 
διεμφυλικά άτομα υγειονομική περίθαλψη, όπως η ορμονοθεραπεία 
και οι επεμβάσεις, να είναι προσβάσιμη»

2ο μέρος «μέσω των ασφαλιστικών προγραμμάτων δημόσιας υγείας και να 
επιστρέφονται οι σχετικές δαπάνες·»

§ 12
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: «καθολική»
2ο μέρος η λέξη αυτή



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_EL.docx 17 PE 694.839

§ 28
1ο μέρος «υπενθυμίζει ότι τα στερεότυπα και τα ταμπού γύρω από την 

εμμηνόρροια παραμένουν διαδεδομένα στις κοινωνίες μας και ότι 
αυτά μπορεί να καθυστερήσουν τη διάγνωση ασθενειών όπως η 
ενδομητρίωση, η οποία, ενώ πλήττει μία στις δέκα γυναίκες σε 
ηλικία αναπαραγωγής, είναι η κύρια αιτία στειρότητας των 
γυναικών και προκαλεί χρόνιο πυελικό πόνο, χρειάζεται κατά μέσο 
όρο οκτώ χρόνια για να διαγνωστεί, και για την αντιμετώπισή της 
οποίας δεν υπάρχει θεραπεία· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ολοκληρωμένη και επιστημονικά ορθή εκπαίδευση 
σχετικά με την εμμηνόρροια, να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση 
και να ξεκινήσουν σημαντικές ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά 
με την ενδομητρίωση για το κοινό, τους επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας και τους νομοθέτες· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά 
με την έμμηνο ρύση για όλα τα παιδιά, έτσι ώστε τα παιδιά που 
έχουν περίοδο να μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές σχετικά 
με την περίοδο και τα σώματά τους·»

2ο μέρος «παροτρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αμελλητί την 
εμμηνορροϊκή φτώχεια, διασφαλίζοντας ότι τα δωρεάν προϊόντα 
για την έμμηνο ρύση είναι διαθέσιμα σε όποιον τα έχει ανάγκη·»

§ 33
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «καλεί δε τα κράτη 

μέλη να διασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση σε ασφαλή και 
νόμιμη άμβλωση»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 34
1ο μέρος «προτρέπει τα κράτη μέλη να αποποινικοποιήσουν την άμβλωση, 

καθώς και να απομακρύνουν τα εμπόδια στη νόμιμη άμβλωση και 
να τα καταπολεμήσουν, και υπενθυμίζει ότι έχουν την ευθύνη να 
διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα που 
τους παρέχει ο νόμος·»

2ο μέρος «παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις υφιστάμενες 
μεθόδους και να εξετάσουν νέες μεθόδους για την παροχή 
περίθαλψης σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα, καθώς και τρόπους για να 
αντιμετωπιστούν τα κενά στην παροχή υπηρεσιών, τα οποία 
αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο της νόσου COVID-19, και να το 
πράξουν για όλους, με ιδιαίτερη έμφαση στις πλέον 
περιθωριοποιημένες ομάδες· παροτρύνει την Επιτροπή να 
προωθήσει την προστασία της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, ενσωματώνοντας την στην 
επόμενη ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα της υγείας·»
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§ 35
1ο μέρος «καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις εθνικές νομικές 

διατάξεις τους σχετικά με τις αμβλώσεις και να τις 
ευθυγραμμίσουν με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις περιφερειακές βέλτιστες πρακτικές, 
διασφαλίζοντας ότι η ζητούμενη άμβλωση είναι νόμιμη κατά την 
πρώιμη περίοδο της κύησης, αλλά, εφόσον χρειάζεται, και πέρα 
από αυτήν, εάν η υγεία ή η ζωή του ατόμου βρίσκονται σε κίνδυνο· 
υπενθυμίζει ότι η πλήρης απαγόρευση ή η άρνηση περίθαλψης για 
αμβλώσεις αποτελεί μορφή βίας με βάση το φύλο»

2ο μέρος «και παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν βέλτιστες 
πρακτικές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με τη 
δημιουργία διαθέσιμων υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης και 
με συστήματα παραπομπής για όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες 
υψηλότερου επιπέδου·»

§ 36
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «τονίζει, ωστόσο, 

ότι η ρήτρα επίκλησης λόγων συνείδησης δεν μπορεί να θίγει το 
δικαίωμα του ασθενούς για πλήρη πρόσβαση σε υγειονομική 
περίθαλψη και υπηρεσίες·»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 38
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «ενός παιδιού»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 43
1ο μέρος «υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η Ευρώπη έχει το 

χαμηλότερο ποσοστό θηλασμού στον κόσμο· υπογραμμίζει την 
ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά 
με τα οφέλη του θηλασμού·»

2ο μέρος «καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ξεκινήσουν 
εκστρατείες υψηλής προβολής για να τονίσουν τα οφέλη του 
θηλασμού·»

§ 47
1ο μέρος «εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η πρόσβαση σε 

ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις εξακολουθεί να είναι 
περιορισμένη κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, με 
παραδείγματα προσπαθειών για την πλήρη απαγόρευσή της με το 
πρόσχημα ότι πρόκειται για υπηρεσία δευτερεύουσας 
προτεραιότητας·»

2ο μέρος «παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επιπλέον ασφαλή, 
δωρεάν και προσαρμοσμένη πρόσβαση στην άμβλωση υπό τις 
συνθήκες της πανδημίας COVID-19 και πέραν αυτής, όπως το χάπι 
της άμβλωσης, και να αναγνωρίσουν τη φροντίδα της άμβλωσης 
ως επείγουσα φροντίδα και ως ιατρική πράξη, έτσι ώστε να 
εξαλειφθούν όλοι οι περιορισμοί πρόσβασης σε αυτήν·»
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αιτιολογική σκέψη Θ
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «η άρνηση παροχής 

ιατρικής περίθαλψης, λόγω προσωπικών πεποιθήσεων· οι νομικοί 
περιορισμοί και τα πρακτικά εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες 
άμβλωσης· η άρνηση παροχής φροντίδας άμβλωσης·»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

αιτιολογική σκέψη Ι
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «φροντίδα και 

υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης, συμπεριλαμβανομένης 
της θεραπείας επιπλοκών λόγω μη ασφαλών αμβλώσεων·»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

αιτιολογική σκέψη ΙΑ
1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 

και τα συναφή δικαιώματα αποτελούν ανθρώπινα δικαιώματα και 
πρέπει να στηρίζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·»

2ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της 
δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση 
μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και κράτους 
δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες αυτές οι αξίες της ΕΕ πρέπει 
να γίνονται απολύτως σεβαστές από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·»

αιτιολογική σκέψη ΚΑ
1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι για την άμβλωση βασίζονται 

στην εθνική νομοθεσία·»
2ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και όταν η άμβλωση είναι νομικά 

διαθέσιμη, υπάρχουν συχνά νομικά, οιονεί νομικά και άτυπα 
εμπόδια στην πρόσβαση σε αυτή,»

3ο μέρος «στα οποία περιλαμβάνονται περιορισμοί στο χρονικό διάστημα 
κατά το οποίο υπάρχει πρόσβαση στην άμβλωση και στους λόγους 
πρόσβασης:»

4ο μέρος «ιατρικώς αδικαιολόγητες περίοδοι αναμονής, έλλειψη 
εκπαιδευμένων και πρόθυμων επαγγελματιών στον τομέα της 
υγείας, και η άρνηση ιατρικής περίθαλψης με βάση προσωπικές 
πεποιθήσεις, η μεροληπτική και υποχρεωτική παροχή συμβουλών, 
η σκόπιμη παραπληροφόρηση ή η απαίτηση να υπάρχει η έγκριση 
τρίτων, ιατρικώς περιττές εξετάσεις, η απαίτηση να υπάρχει 
κίνδυνος, τα σχετικά έξοδα και το γεγονός ότι δεν 
επιστρέφονται·»
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18. Η 25η επέτειος της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και 
την Ανάπτυξη (ICPD25) (Σύνοδος κορυφής του Ναϊρόμπι)

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0365/2021, B9-0366/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0365/2021 
(επιτροπή FEMM)

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 659, 12, 24

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 560, 96, 37

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 572, 66, 55

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 464, 157, 72

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 587, 37, 70

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 492, 140, 61

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 485, 141, 68

2/ΟΚ + 569, 73, 50

3/ΟΚ + 454, 163, 75

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 444, 175, 74

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

OK + 572, 49, 74

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

OK + 488, 112, 94

§ 13 § αρχικό 
κείμενο

OK + 504, 129, 62

7 The Left OK - 278, 390, 24§ 14

8 The Left OK - 257, 407, 30
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

9 The Left OK - 258, 404, 32

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 463, 131, 99

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 633, 21, 41

2/ΟΚ + 583, 48, 64

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 458, 152, 83

§ 17 10 The Left OK + 497, 63, 132

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 661, 9, 23

2/ΟΚ + 510, 119, 64

§ 19 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 506, 105, 82

11 The Left OK - 265, 406, 23§ 20

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 431, 190, 72

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 664, 12, 19

2/ΟΚ + 498, 98, 97

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 521, 98, 74

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 558, 69, 67

§ 22 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 518, 96, 78

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 686, 4, 5

§ 24 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 451, 146, 97
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 25 12 The Left OK + 473, 166, 54

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 607, 18, 67

2/ΟΚ + 486, 152, 53

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 495, 127, 70

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 544, 103, 46

2/ΟΚ + 609, 26, 60

3/ΟΚ + 515, 120, 59

§ 33 § αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 493, 130, 70

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 565, 60, 70

§ 36 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 489, 122, 83

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 608, 21, 66

§ 37 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 499, 133, 63

§ 38 § αρχικό 
κείμενο

OK + 484, 106, 104

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 576, 77, 42

§ 40 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 491, 142, 61

4 PPE OK - 188, 441, 65

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 415, 149, 130

§ 42

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 436, 154, 104
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 43 3 Renew OK + 468, 142, 85

5 PPE OK - 164, 398, 132

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 579, 91, 25

2/ΟΚ + 494, 143, 56

§ 44

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 483, 139, 71

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 548, 126, 19

2/ΟΚ + 412, 209, 71

§ 45 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 483, 159, 50

Μετά την 
αιτιολογική 
αναφορά 13

1 Renew OK + 547, 130, 17

Αιτιολογική 
αναφορά 16

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 539, 71, 85

Αιτιολογική 
αναφορά 20

2 Renew OK + 555, 57, 83

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 588, 90, 16

Αιτιολογική 
σκέψη Α

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 492, 151, 50

Αιτιολογική 
σκέψη Β

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 485, 100, 109

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 638, 35, 22

Αιτιολογική 
σκέψη Δ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 478, 113, 103

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 484, 93, 117

Αιτιολογική 
σκέψη Ε

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 546, 45, 104
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 610, 69, 14

Αιτιολογική 
σκέψη Ζ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 494, 135, 64

Αιτιολογική 
σκέψη Θ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 567, 58, 69

6 The Left OK + 486, 163, 46Αιτιολογική 
σκέψη Ι

§ αρχικό 
κείμενο

OK ↓

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΓ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 507, 129, 58

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΔ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 471, 110, 113

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΕ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 490, 93, 111

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΗ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 501, 130, 63

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 643, 24, 27

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΘ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 446, 151, 96

Αιτιολογική 
σκέψη ΚΒ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 454, 159, 80

Αιτιολογική 
σκέψη KΣΤ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 508, 69, 115

Αιτιολογική 
σκέψη ΚΗ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 444, 103, 147

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 632, 11, 51

Αιτιολογική 
σκέψη ΚΘ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 472, 161, 60
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 659, 13, 22

Αιτιολογική 
σκέψη ΛΓ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 496, 113, 85

Αιτιολογική 
σκέψη ΛΔ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 487, 161, 46

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 576, 72, 47

Αιτιολογική 
σκέψη ΛΕ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 494, 135, 65

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 444, 182, 57

Πρόταση ψηφίσματος B9-0366/2021
(ID)

Πρόταση ψηφίσματος
(σύνολο του κειμένου)

OK ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: §§ 9, 11, 13, 14, 20, 38, 42; αιτιολογική αναφορά 16· αιτιολογικές 

σκέψεις, Β. Θ, Ι, ΙΓ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΗ, ΚΒ, ΚΣΤ, ΚΗ, ΛΔ
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
§ 42
1ο μέρος «εκφράζει τη βαθιά του λύπη σχετικά με την κοινή δήλωση των 

Ηνωμένων Πολιτειών, της Βραζιλίας, της Λευκορωσίας, της 
Αιγύπτου, της Αϊτής, της Ουγγαρίας, της Λιβύης, της Πολωνίας, 
της Σενεγάλης, της Αγ. Λουκίας και της Ουγκάντας για τη Σύνοδο 
κορυφής του Ναϊρόμπι, της 14ης Νοεμβρίου 2019, η οποία 
επιχειρεί να υπονομεύσει την καθιερωμένη συναίνεση και τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα των γυναικών, όπως αυτές οι 
υποχρεώσεις καθορίστηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης της 
ICPD, την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και τα έγγραφα 
αποτελεσμάτων των διασκέψεων αναθεώρησης·»

2ο μέρος «εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόσφατη κατάργηση του «κανόνα 
της παγκόσμιας μέγγενης» και τον αντίκτυπο που είχε στην 
υγειονομική περίθαλψη και στα δικαιώματα των γυναικών και των 
κοριτσιών σε παγκόσμια κλίμακα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντιμετωπίσουν το 
χρηματοδοτικό κενό σε αυτόν τον τομέα μέσω εθνικής 
χρηματοδότησης και ενωσιακής αναπτυξιακής χρηματοδότησης·»

PPE:
§ 1
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «την αύξηση της 

διαθεσιμότητας των αντισυλληπτικών, η οποία έχει επιτρέψει στις 
γυναίκες μεγαλύτερο έλεγχο της γονιμότητας, ή»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 2
1ο μέρος «επικροτεί και υποστηρίζει τη «Δήλωση του Ναϊρόμπι για την 

ΙCPD+25: Επιτάχυνση της υπόσχεσης», την επίκλησή του για 
εντατικοποίηση των προσπαθειών για την πλήρη, αποτελεσματική 
και επιταχυμένη υλοποίηση και χρηματοδότηση του προγράμματος 
δράσης της ΙCPD»

2ο μέρος «και του στόχου της για επίτευξη καθολικής πρόσβασης στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα 
στο πλαίσιο της καθολικής υγειονομικής κάλυψης (UHC)·»

§ 3
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και συναφών 

δικαιωμάτων» και «και των συναφών δικαιωμάτων»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 5
1ο μέρος «επαναλαμβάνει ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα 

συναφή δικαιώματα εδράζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 
παραμένουν ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ισότητας 
μεταξύ των φύλων·»

2ο μέρος «καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναγνωρίσουν τα 
δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών για σωματική 
ακεραιότητα και αυτόνομη λήψη αποφάσεων·»

3ο μέρος «καταδικάζει τις συχνές παραβιάσεις των σεξουαλικών και 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της στέρησης πρόσβασης σε ολοκληρωμένη 
εκπαίδευση σχετικά με τη σεξουαλικότητα, σε υπηρεσίες 
οικογενειακού προγραμματισμού, σε αντισυλληπτικά μέσα και σε 
μητρική υγειονομική περίθαλψη καθώς και σε ασφαλή και νόμιμη 
φροντίδα κατά την άμβλωση·»

4ο μέρος «ζητεί την πρόβλεψη κατάλληλου προϋπολογισμού για τους πιο 
πάνω σκοπούς·»

§ 16
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «την αντισύλληψη» 

και «την άμβλωση»
2ο μέρος «την αντισύλληψη»
3ο μέρος «την άμβλωση»

§ 19
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και στη σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση» και «αναγνωρίζει ότι η ολοκληρωμένη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που είναι ευαισθητοποιημένη ως προς 
τη διάσταση του φύλου και βασίζεται σε προσόντα που απαιτεί η 
ζωή, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να συνάδει με τις εξελισσόμενες 
ικανότητες, είναι ουσιώδης προκειμένου οι έφηβοι και οι νέοι να 
μπορούν να προστατεύονται από την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και 
τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου 
του HIV και του AIDS, και να προωθούν αξίες ανοχής, αμοιβαίου 
σεβασμού, συναίνεσης και μη βίας στις σχέσεις και να 
προγραμματίζουν τη ζωή τους·»

2ο μέρος «και στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση»
3ο μέρος «αναγνωρίζει ότι η ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 

που είναι ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου και 
βασίζεται σε προσόντα που απαιτεί η ζωή, κατά τρόπο τέτοιο 
ώστε να συνάδει με τις εξελισσόμενες ικανότητες, είναι ουσιώδης 
προκειμένου οι έφηβοι και οι νέοι να μπορούν να προστατεύονται 
από την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και τις σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενες λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του HIV και του 
AIDS, και να προωθούν αξίες ανοχής, αμοιβαίου σεβασμού, 
συναίνεσης και μη βίας στις σχέσεις και να προγραμματίζουν τη 
ζωή τους·»
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§ 21
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και για την 

πρόληψη των επισφαλών αμβλώσεων» και «καθώς και την 
περίθαλψη μετά την άμβλωση·»

2ο μέρος «και για την πρόληψη των επισφαλών αμβλώσεων»
3ο μέρος «καθώς και την περίθαλψη μετά την άμβλωση·»

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

«συμπεριλαμβανομένων μέτρων πρόληψης και αποφυγής 
επισφαλών αμβλώσεων, καθώς και περίθαλψης μετά την 
άμβλωση,»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 24
1ο μέρος «καταδικάζει κάθε μορφή έμφυλης βίας, όπως για παράδειγμα 

σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία και εκμετάλλευση, 
μαζικό βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ακρωτηριασμό των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων· επισημαίνει ότι η έμφυλη βία 
παραμένει διάχυτη πρόκληση στην Ευρώπη, η οποία απαιτεί 
συντονισμένη ανταπόκριση από τους τομείς της υγείας και της 
εκπαίδευσης, καθώς και τους κοινωνικούς και νομικούς τομείς, 
μέσω προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης που βασίζονται σε 
δικαιώματα και αφορούν όλη τη διάρκεια της ζωής·»

2ο μέρος «εκφράζει ανησυχία για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της στέρησης της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
οικογενειακού προγραμματισμού, αντισυλληπτικά μέσα και 
υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης, καθώς και για τη 
νομοθεσία σε πολλά μέρη του κόσμου η οποία περιορίζει τα εν 
λόγω δικαιώματα, μεταξύ άλλων στην ΕΕ· επιβεβαιώνει με έμφαση 
ότι η άρνηση υπηρεσιών που αφορούν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και νόμιμης διακοπής της 
κύησης, συνιστά μορφή βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών·»
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§ 26
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και την περαιτέρω 

προώθηση του θεματολογίου σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα» και «τονίζει στο 
πλαίσιο αυτό ότι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση για τις σχέσεις και 
τη σεξουαλικότητα αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων των παιδιών και των νέων ανθρώπων να 
αναπτύσσουν υγιείς, ισότιμες, γόνιμες και ασφαλείς σχέσεις, χωρίς 
διακρίσεις, εξαναγκασμό και βία, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόληψης της σεξουαλικής, έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας· 
ενθαρρύνει, συνεπώς, όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πλήρη και 
κατάλληλη για την εκάστοτε ηλικία διαπαιδαγώγηση για τη 
σεξουαλικότητα και τις σχέσεις για τους νέους στα σχολεία·»

2ο μέρος «και την περαιτέρω προώθηση του θεματολογίου σχετικά με τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα»

3ο μέρος «τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση για τις 
σχέσεις και τη σεξουαλικότητα αποτελεί βασικό εργαλείο για την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών και των νέων ανθρώπων 
να αναπτύσσουν υγιείς, ισότιμες, γόνιμες και ασφαλείς σχέσεις, 
χωρίς διακρίσεις, εξαναγκασμό και βία, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόληψης της σεξουαλικής, έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας· 
ενθαρρύνει, συνεπώς, όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πλήρη και 
κατάλληλη για την εκάστοτε ηλικία διαπαιδαγώγηση για τη 
σεξουαλικότητα και τις σχέσεις για τους νέους στα σχολεία·»
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§ 33
1ο μέρος «αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι ανθρωπιστικές κρίσεις εντείνουν 

τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, πλήττοντας 
ιδίως τα πλέον ευάλωτα άτομα στον Νότο·»

2ο μέρος «υπενθυμίζει ότι στις ζώνες κρίσεων, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε πράξεις σεξουαλικής βίας, 
βιασμού, σε σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, στη σεξουαλική 
εκμετάλλευση και τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της πρόσβασης στις υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων σε αυτές 
τις καταστάσεις, καθώς και την ανάγκη προσαρμογής της 
ανθρωπιστικής βοήθειας αναλόγως· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν την οπτική της ισότητας των φύλων και 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων στην ανθρωπιστική βοήθεια, επίσης όσον αφορά την 
εκπαίδευση ανθρωπιστικών παραγόντων και τη χρηματοδότηση, 
καθώς η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγειονομική περίθαλψη αποτελεί βασική ανάγκη για τους 
ανθρώπους που βρίσκονται σε περιβάλλοντα που χρειάζονται 
ανθρωπιστική βοήθεια·» εκτός από τις λέξεις: «υπογραμμίζει τη 
σημασία της πρόσβασης στις υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων σε αυτές 
τις καταστάσεις, καθώς και την ανάγκη προσαρμογής της 
ανθρωπιστικής βοήθειας αναλόγως·» και «και των συναφών 
δικαιωμάτων»

3ο μέρος «υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσβασης στις υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων σε αυτές τις καταστάσεις, καθώς και την ανάγκη 
προσαρμογής της ανθρωπιστικής βοήθειας αναλόγως·»

4ο μέρος «και των συναφών δικαιωμάτων»

§ 36
1ο μέρος «καλεί την ΕΕ να επιδείξει ισχυρό ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια 

επίτευξης των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της 
εξωτερικής της δράσης, μέσω της εφαρμογής του φιλόδοξου GAP 
III για την περίοδο μετά το 2020·»

2ο μέρος «καλεί, επιπλέον, την ΕΕ να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση 
για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα, καθώς και για τον οικογενειακό προγραμματισμό, στο 
πλαίσιο της πολιτικής της για την αναπτυξιακή συνεργασία, 
ειδικότερα στο πλαίσιο του νέου μέσου αναπτυξιακής και διεθνούς 
συνεργασίας, και να καταρτίσει στρατηγικές για τη διασφάλιση 
σταθερής και συνεχούς παροχής όλων των απαιτούμενων 
υπηρεσιών·»

§ 37
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις:  «ολοκληρωμένης 

διαπαιδαγώγησης σχετικά με τη σεξουαλικότητα»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 40
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και των συναφών 

δικαιωμάτων»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 44
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και τα συναφή 

δικαιώματα» και «επίσης όσον αφορά τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα»

2ο μέρος «και τα συναφή δικαιώματα»
3ο μέρος «επίσης όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 

τα συναφή δικαιώματα»

§ 45
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «δεσμευτικά» και 

«και τα συναφή δικαιώματα»
2ο μέρος «δεσμευτικά»
3ο μέρος «και τα συναφή δικαιώματα»

αιτιολογική σκέψη A
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και τα συναφή 

δικαιώματα»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

αιτιολογική σκέψη Δ
1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΒΑ ζητούν επίσης την επίτευξη 

καθολικής υγειονομικής κάλυψης, ειδικότερα μέσω της 
διασφάλισης της πρόσβασης σε ποιοτικές βασικές υπηρεσίες 
υγείας, καθώς και της πρόσβασης όλων σε ασφαλή, 
αποτελεσματικά και προσιτά φάρμακα και εμβόλια·»

2ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων καθώς και 
των δικαιωμάτων και της ελευθερίας των γυναικών να 
αποφασίζουν για το σώμα και τη ζωή τους αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την επίτευξη των υπόλοιπων ΣΒΑ·»

αιτιολογική σκέψη Ε
1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι η 25η επέτειος παρέσχε μια ευκαιρία για 

να επαναλάβουν τις δεσμεύσεις τους οι κυβερνήσεις και άλλοι 
φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά το θεματολόγιο για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, 
δεδομένου ότι αυτά εξακολουθούν να μην αναγνωρίζονται σε 
πολλές χώρες·»

2ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο της ICPD είναι ένα καθολικό 
έγγραφο, το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί τόσο εντός όσο και εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·»

αιτιολογική σκέψη Ζ
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και των συναφών 

δικαιωμάτων»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_EL.docx 32 PE 694.839

αιτιολογική σκέψη ΙΘ
1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1994, το πρόγραμμα δράσης καλούσε 

τις χώρες να επιτύχουν «μείωση της μητρικής θνησιμότητας κατά 
το ήμισυ των επιπέδων του 1990 έως το 2000 και περαιτέρω 
μείωση κατά το ήμισυ έως το 2015», το οποίο θα σήμαινε μείωση 
σε ποσοστό 75 % της μητρικής θνησιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, ενώ το ποσοστό μητρικής θνησιμότητας έχει μειωθεί κατά 
περίπου 44 % παγκοσμίως από το 1995 και σημειώνεται πρόοδος 
σε κάθε περιοχή, εντούτοις η εφηβική εγκυμοσύνη εξακολουθεί να 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα μητρικής θνησιμότητας και 
νοσηρότητας με περίπου 70 000 έφηβες να πεθαίνουν ετησίως από 
αίτια που σχετίζονται με την κύηση ή τον τοκετό και τη 
συντριπτική πλειονότητα των μητρικών θανάτων να λαμβάνει 
χώρα σε περιβάλλοντα με περιορισμένους πόρους ή ως 
αποτέλεσμα διατομεακών διακρίσεων·»

2ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρική θνησιμότητα από επισφαλείς 
αμβλώσεις και το συνολικό ποσοστό μητρικής θνησιμότητας 
μειώνεται από την εξάλειψη των νομικών περιορισμών σχετικά με 
την πρόσβαση στην άμβλωση·»

αιτιολογική σκέψη ΚΘ
1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2015, ο Παγκόσμιος Μηχανισμός 

Χρηματοδότησης επιδιώκει να ενθαρρύνει τις εθνικές κυβερνήσεις 
να αυξήσουν τις δαπάνες τους σύμφωνα με τους ΣΒΑ για την 
υγεία·»

2ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαναφορά και επέκταση του «κανόνα 
της παγκόσμιας μέγγενης» είχε επιζήμιο αντίκτυπο στην 
πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών σε ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων·»

αιτιολογική σκέψη ΛΓ
1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την 

Ανάπτυξη περιλαμβάνει την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και τη 
χειραφέτηση και την προστασία τους, ως βασικές αρχές και 
προτεραιότητες σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της 
ΕΕ·»

2ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι τονίζει την ανάγκη για «καθολική 
πρόσβαση σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή ενημέρωση και 
εκπαίδευση σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, 
συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, καθώς και σε υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης» καθώς και ότι επανέλαβε τη δέσμευση να δαπανηθεί 
τουλάχιστον το 20 % της ενωσιακής βοήθειας για την κοινωνική 
ένταξη και την ανθρώπινη ανάπτυξη·»

αιτιολογική σκέψη ΛΕ
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και τα συναφή 

δικαιώματα»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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19. Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, επικουρικότητα και αναλογικότητα - έκθεση για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου για τα έτη 2017, 2018 και 
2019

Έκθεση: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 3 1 ID OK - 148, 542, 5

Μετά την § 4 2 ID OK - 147, 541, 7

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

OK + 513, 136, 47

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 662, 15, 20

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 553, 131, 13

§ 10 3 ID OK - 124, 555, 16

7 PPE OK + 551, 115, 31

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 13

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

§ 18 4 ID OK - 83, 541, 71

§ 19 § αρχικό 
κείμενο

OK + 411, 232, 54

Μετά την § 26 6 Renew OK + 393, 276, 28

§ 33 5 ID OK - 161, 529, 5

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 632, 49, 16

2/ΟΚ + 608, 54, 35

§ 34 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 680, 5, 12
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Αιτιολογική 
σκέψη Ι

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 447, 219, 31

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΔ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 403, 283, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 614, 75, 6

Αιτιολογική 
σκέψη IΣΤ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 216, 470, 10

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 620, 20, 51

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE § 19
S&D: αιτιολογικές σκέψεις Ι, ΙΔ, ΙΣΤ
ID: § 5
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 13
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «παροτρύνει την 

Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα καθιέρωσης ανεπίσημης 
διαδικασίας «πράσινης κάρτας»· εξαίρει τη δέσμευση που έχει 
αναλάβει η Επιτροπή να παρέχει, στο μέλλον, συγκεντρωτικές 
απαντήσεις σε περιπτώσεις όπου τουλάχιστον τέσσερα 
κοινοβούλια έχουν εκδώσει αιτιολογημένες γνώμες και να 
επιτρέπει την τεχνική ευελιξία κατά περίπτωση, καθιστώντας 
δυνατή την επίδειξη ευελιξίας σε συνάρτηση με την προθεσμία 
των οκτώ εβδομάδων εντός της οποίας τα εθνικά κοινοβούλια 
πρέπει να υποβάλλουν τις γνωμοδοτήσεις τους·»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Renew:
αιτιολογική σκέψη IΣΤ
1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το 

Συμβούλιο, ως νομοθετικά όργανα, πρέπει να τηρούν τις αρχές της 
δοτής αρμοδιότητας, της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας·»

2ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση με τις αρχές αυτές 
βασίζεται στον απόλυτο σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων, 
καθώς η νομοθεσία της ΕΕ προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των 
πολιτών μέσω της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της 
εφαρμογής της, πάντα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, προκειμένου 
να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους πολίτες 
της ΕΕ·»

ID:
§ 9
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «εκφράζει την 

ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα και τις συστάσεις της 
έκθεσης της ειδικής ομάδας, σύμφωνα με τα οποία υπάρχει 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία σε όλους τους υφιστάμενους τομείς 
δραστηριότητας, καθώς και για το γεγονός ότι η ειδική ομάδα δεν 
εντόπισε, επομένως, αρμοδιότητες ή τομείς πολιτικής βάσει της 
Συνθήκης που θα πρέπει να ανατεθούν οριστικά, εν όλω ή εν μέρει, 
στα κράτη μέλη» και «να υλοποιήσει αυτά τα συμπεράσματα, και»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 34
1ο μέρος «λαμβάνει υπό σημείωση τη βασιζόμενη στη συμμετοχή των 

ενδιαφερόμενων μερών αρχή «one in, one out», μέσω της οποίας η 
Επιτροπή επιδιώκει να αντισταθμίσει τις νέες επιβαρύνσεις, ιδίως 
για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, απαλλάσσοντας 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από αντίστοιχες επιβαρύνσεις σε 
επίπεδο ΕΕ στον ίδιο τομέα πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η 
εφαρμογή αυτής της προσέγγισης δεν θα πρέπει να αντιβαίνει 
στους στόχους της βελτίωσης της νομοθεσίας, τονίζει δε ότι δεν 
θα πρέπει να οδηγεί σε μηχανικές αποφάσεις για την κατάργηση 
της νομοθεσίας ή σε χαμηλότερα πρότυπα, και ότι στόχος της θα 
πρέπει να είναι ο εκσυγχρονισμός και η μεταρρύθμιση της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση νέων κοινωνικών 
προκλήσεων·»

2ο μέρος «υπενθυμίζει ότι, ενώ δεν θα πρέπει να επιβάλλονται πρόσθετα και 
περιττά διοικητικά βάρη κατά τον σχεδιασμό, τη μεταφορά και 
την εφαρμογή των πράξεων της ΕΕ, αυτό δεν πρέπει να εννοείται 
ως απορρύθμιση ή «μη ρύθμιση»,»

3ο μέρος «ούτε να εμποδίζει τα κοινοβούλια των κρατών μελών να 
λαμβάνουν πιο φιλόδοξα μέτρα και να θεσπίζουν αυστηρότερα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και πρότυπα 
προστασίας των καταναλωτών σε περιπτώσεις όπου στο δίκαιο 
της Ένωσης προβλέπονται μόνο ελάχιστα πρότυπα·»

20. Εκθέσεις για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη κατά την περίοδο 2019-
2020

Έκθεση: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 6 20 ECR OK - 142, 519, 34

Μετά την § 6 5 Verts/ALE OK - 167, 444, 85

§ 11 21 ECR OK - 137, 526, 32

12 ECR OK - 132, 554, 10§ 18

17 PPE OK - 220, 405, 71

6 Verts/ALE OK - 288, 398, 8

13 ECR OK - 170, 507, 19

18 PPE OK - 290, 379, 27

§ 21

§ αρχικό ψ.τμ.
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1/ΟΚ + 639, 54, 2κείμενο

2/ΟΚ + 511, 180, 5

§ 37 10 ID OK - 167, 515, 11

§ 38 § αρχικό 
κείμενο

OK + 593, 3, 100

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 542, 98, 54

§ 43 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 604, 40, 50

§ 46 7 Verts/ALE OK - 233, 404, 58

19 PPE OK - 281, 360, 54

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 638, 52, 5

2/ΟΚ + 543, 80, 72

§ 47

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 505, 124, 66

8 Verts/ALE OK - 177, 513, 4§ 56

14 S&D OK - 278, 410, 6

9 Verts/ALE OK - 182, 504, 9

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 559, 130, 5

15 S&D

2/ΟΚ - 290, 398, 6

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 57

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

1Δ The Left OK - 111, 574, 10§ 58

16 S&D OK - 270, 418, 7
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 646, 20, 29

§ 81 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 548, 49, 98

§ 87 2S The Left OK - 83, 597, 15

§ 89 3Δ The Left OK - 97, 580, 18

§ 90 11 ID OK - 108, 520, 64

§ 91 4Δ The Left OK - 81, 597, 17

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 483, 73, 133

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: § 38

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
§ 43
1ο μέρος «χαιρετίζει την πρώτη στην ιστορία πορεία υπερηφάνειας του 

Σεράγεβο, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, και 
αναμένει ότι οι πιο πρόσφατοι περιορισμοί που σχετίζονται με την 
πανδημία τομέα δεν θα την εμποδίσουν να επαναληφθεί στο εγγύς 
μέλλον·»

2ο μέρος «υπενθυμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η κατάσταση των ΛΟΑΔΜ 
+, να ασκηθεί δίωξη κατά της βίας και των εγκλημάτων μίσους 
εναντίον τους, καθώς και να προωθηθεί η κοινωνική τους ένταξη 
και να εγκριθεί σχετικό σχέδιο δράσης·»

§ 57
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «όπως είναι οι 

αναφορές για αναγκαστικές επαναπροωθήσεις στα σύνορα της Β-
Ε· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ανεξάρτητο μηχανισμό 
παρακολούθησης και έρευνας·»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 81
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «υπενθυμίζει ότι η 

υπερβολική εξάρτηση από τον άνθρακα καθυστερεί μια από καιρό 
αναγκαία μετάβαση στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές· 
παροτρύνει τις αρχές να προβούν σε ενέργειες για τη σταδιακή 
κατάργηση των αναποτελεσματικών και ρυπογόνων μονάδων 
παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα·»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Verts/ALE:
§ 21
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «κατά προτίμηση 

πριν από τις γενικές εκλογές του 2022»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 47
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «τονίζει ότι κατέστη 

δυνατή η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις εκλογές του Μόσταρ, 
γεγονός που καταδεικνύει την πολιτική βούληση για την επίτευξη 
συμβιβασμού, και» και «κατά προτίμηση πριν από τις γενικές 
εκλογές του 2022»

2ο μέρος «τονίζει ότι κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις 
εκλογές του Μόσταρ, γεγονός που καταδεικνύει την πολιτική 
βούληση για την επίτευξη συμβιβασμού, και»

3ο μέρος «κατά προτίμηση πριν από τις γενικές εκλογές του 2022»

PPE:
τροπολογία 15
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «βίαιες», «κατά 

παράβαση των διεθνών συνθηκών·» και «όσον αφορά τις έρευνές 
της σχετικά με την εικαζόμενη συμμετοχή του οργανισμού σε 
παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων· αναμένει ότι η έκθεση της 
ομάδας θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τις εκθέσεις και τις μαρτυρίες 
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τα θύματα βίας 
στα σύνορα της ΕΕ·»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές


