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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
άρθρο άρθρο
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. Μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης 
του ΔΕΔ-Μ ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

2. Χρήση τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων με σκοπό 
την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
στο διαδίκτυο (προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 
2002/58/ΕΚ) ***I

Έκθεση: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή 
συμφωνία

39 επιτροπή OK + 537, 133, 24

3. Αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών στην εσωτερική 
ναυσιπλοΐα ***I

Έκθεση: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 646, 24, 25
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4. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2021: 
πλεόνασμα του οικονομικού έτους 2020

Έκθεση: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 641, 36, 18

5. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ***

Σύσταση: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης OK + 546, 69, 79

6. Συμφωνία Interbus: πρωτόκολλο σχετικά με τις διεθνείς 
τακτικές και ειδικές τακτικές μεταφορές επιβατών με πούλμαν 
και λεωφορεία ***

Σύσταση: Maria Grapini (A9-0176/2021)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης OK + 613, 29, 53

7. Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021) 
(απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για 



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_EL.docx 7 PE 695.753

τροποποίηση ή απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της θέσης του Συμβουλίου

Απόρριψη 1=
2=

The Left,
Verts/ALE

OK - 132, 558, 4

8. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 
***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Gabriel Mato (A9-0222/2021) (απαιτείται 
πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για τροποποίηση ή 
απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της θέσης του Συμβουλίου

Απόρριψη 1 Verts/ALE OK - 143, 516, 35

9. Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

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

παρατηρήσεις

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία
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10. Ασφάλεια των σιδηροδρόμων και σηματοδότηση: Αξιολόγηση 
της κατάστασης για την ανάπτυξη του ERTMS

Έκθεση: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 667, 11, 14

11. Εμπορικές παράμετροι και επιπτώσεις της νόσου COVID-19

Έκθεση: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 509, 63, 120

12. Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ανάθεση 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για τον 
προσδιορισμό της έννοιας των όρων που χρησιμοποιούνται 
σε ορισμένες διατάξεις

Έκθεση: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

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

παρατηρήσεις

Πρόταση της Επιτροπής OK + 561, 43, 88

13. Τροπολογίες στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου

Έκθεση: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021) (απαιτείται πλειοψηφία των 
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βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την έγκριση των τροπολογιών)

Θέμα Τρο
π. 

αριθ
.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας 

επιτροπής - 
ψηφοφορία εν 

συνόλω

επιτροπή OK + 669, 14, 12

Άρθρο 197 3 επιτροπή OK + 480, 180, 35

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 677, 14, 3

2/ΟΚ + 401, 103, 187

Άρθρο 213 § 1 4 επιτροπή

3/ΟΚ + 360, 129, 202

Άρθρο 213 μετά 
την § 1

19 ID OK - 159, 527, 7

Άρθρο 213 μετά το 
εδάφιο 3

5 επιτροπή OK - 340, 168, 184

Άρθρο 223 § 3 14 επιτροπή OK + 538, 142, 15

Πρόταση απόφασης OK + 353, 125, 211

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: τροπολογίες 3, 14
PPE: τροπολογίες 4, 5

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπολογία 4
1ο μέρος "Ο πρόεδρος και ο πρώτος αντιπρόεδρος μιας επιτροπής δεν 

πρέπει να είναι του ίδιου φύλου." και "Η ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων ισχύει και για τα υπόλοιπα μέλη του προεδρείου. "

2o μέρος "Ο πρόεδρος και ο πρώτος αντιπρόεδρος μιας επιτροπής δεν 
πρέπει να είναι του ίδιου φύλου."

3ο μέρος "Η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων ισχύει και για τα υπόλοιπα 
μέλη του προεδρείου."
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14. Χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2020

Έκθεση: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 535, 83, 77

2/ΟΚ + 604, 44, 47

3/ΟΚ + 536, 148, 11

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 681, 4, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 552, 113, 30

2/ΟΚ + 676, 14, 5

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 548, 120, 27

§ 9 3 ID OK - 154, 535, 4

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 659, 26, 10

2/ΟΚ + 658, 26, 11

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 561, 118, 16

§ 27 4 ID OK - 163, 516, 14

§ 66 § αρχικό 
κείμενο

OK + 593, 59, 43

§ 68 § αρχικό 
κείμενο

OK + 582, 60, 53

Μετά την § 76 5 ID OK - 113, 529, 51

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 491, 176, 28

§ 85 1 Renew

2/ΟΚ + 387, 179, 129
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 545, 53, 97

§ 86 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 544, 51, 100

§ 96 6 ID OK - 135, 544, 13

Αιτ. σκ. Γ 2 ID OK - 143, 531, 18

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 582, 62, 48

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: §§ 66, 68

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
S&D:
τροπ. 1
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υπενθυμίζει ότι η 

Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών να μην απαγορεύσει στον 
εκτελεστικό διευθυντή της να γίνει διευθύνων σύμβουλος ομάδας 
συμφερόντων που δραστηριοποιείται στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα ήταν πράξη κακοδιοίκησης και ότι η απαγόρευση 
μετακίνησης από τη μία θέση εργασίας στην άλλη θα συνιστούσε 
απαραίτητο και αναλογικό μέτρο·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 86
1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι οκτώ 

αντιπρόεδροι της ΕΤΕπ, πέραν των τομεακών τους αρμοδιοτήτων, 
επιβλέπουν τις προτάσεις έργων από τις χώρες καταγωγής τους, 
παράλληλα με άλλες ευθύνες για τις χώρες τους·"

2o μέρος "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ δεν έδωσε 
συνέχεια στο αίτημα του Κοινοβουλίου να συμπεριληφθεί στον 
κώδικα δεοντολογίας της επιτροπής διαχείρισης διάταξη που να 
αποκλείει τη δυνατότητα των μελών της να επιβλέπουν τη 
χορήγηση δανείων ή την εκτέλεση έργων στις χώρες καταγωγής 
τους·"
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ID:
§ 8
1ο μέρος "σημειώνει ότι, σύμφωνα με το σχέδιο κλιματικών στόχων της 

Επιτροπής για το 2030, κατά την περίοδο 2021-2030, η ΕΕ θα 
χρειαστεί να επενδύει ετησίως 350 δισεκατομμύρια EUR 
περισσότερα από ό,τι κατά την περίοδο 2011-2020· τονίζει ότι η 
ΕΤΕπ θα πρέπει να διαδραματίσει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο για την 
κάλυψη αυτού του κενού επενδύσεων για το κλίμα·"

2o μέρος "καλεί το διοικητικό συμβούλιο να αδράξει την ευκαιρία που 
προσφέρουν οι ευνοϊκοί όροι δανεισμού για να αυξήσει η ΕΤΕπ την 
έκδοση και τη διάρκεια μέχρι τη λήξη των ομολόγων, 
διατηρώντας παράλληλα την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση·" εκτός 
από τις λέξεις: "αδράξει την ευκαιρία που προσφέρουν οι ευνοϊκοί 
όροι δανεισμού για να αυξήσει η ΕΤΕπ την έκδοση και τη διάρκεια 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων," και "παράλληλα"

3ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 17
1ο μέρος "καλεί την ΕΤΕπ να συμβάλει στην αντιμετώπιση των συστημικών 

ελλείψεων που εμποδίζουν ορισμένες περιφέρειες ή χώρες να 
επωφεληθούν στο έπακρο από τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της 
ΕΤΕπ,"

2o μέρος "μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τις προσπάθειές της για επέκταση 
των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της, παρέχοντας τεχνική 
βοήθεια και συμβουλευτική στήριξη, ιδίως σε περιοχές που 
προσελκύουν χαμηλά επίπεδα επενδύσεων και οι οποίες δεν 
επωφελήθηκαν σημαντικά από την παρέκκλιση από τους κανόνες 
περί κρατικών ενισχύσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας λόγω 
έλλειψης χρηματοδοτικής ικανότητας και περιθωρίων ελιγμού του 
κράτους·" εκτός από τις λέξεις: "ενισχύοντας τις προσπάθειές της 
για επέκταση των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της,"

3ο μέρος οι λέξεις αυτές

Verts/ALE, ID:
§ 6
1ο μέρος "σημειώνει ότι η ΕΤΕπ είναι ένα ίδρυμα με υψηλό βαθμό 

μόχλευσης·"
2o μέρος "καλεί τους μετόχους της ΕΤΕπ να μελετήσουν τη βέλτιστη 

μετοχική δομή και να συμφωνήσουν σε αύξηση κεφαλαίου, υπό 
μορφή τόσο μετρητών όσο και καταβλητέων σε πρώτη ζήτηση 
ποσών· τονίζει ότι η αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει να συμβαδίζει με 
μεγαλύτερη διαφάνεια, δημοκρατική λογοδοσία, 
αποτελεσματικότητα της διευθυντικής δομής και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα·" εκτός από τις λέξεις: "και να συμφωνήσουν σε 
αύξηση κεφαλαίου, υπό μορφή τόσο μετρητών όσο και 
καταβλητέων σε πρώτη ζήτηση ποσών· τονίζει ότι η αύξηση 
κεφαλαίου θα πρέπει να συμβαδίζει με" και "μεγαλύτερη 
διαφάνεια, δημοκρατική λογοδοσία, αποτελεσματικότητα της 
διευθυντικής δομής και περιβαλλοντική βιωσιμότητα·"

3ο μέρος "και να συμφωνήσουν σε αύξηση κεφαλαίου, υπό μορφή τόσο 
μετρητών όσο και καταβλητέων σε πρώτη ζήτηση ποσών· τονίζει 
ότι η αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει να συμβαδίζει με"

4ο μέρος "μεγαλύτερη διαφάνεια, δημοκρατική λογοδοσία, 
αποτελεσματικότητα της διευθυντικής δομής και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα·"
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15. Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2019

Έκθεση: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 7 1 PPE OK - 252, 408, 35

§ 11 2 PPE OK - 171, 450, 74

Μετά την § 23 3 PPE OK - 319, 347, 29

4Δ PPE OK - 281, 377, 37§ 25

9 ID OK - 146, 387, 157

§ 30 5 PPE OK - 258, 418, 19

§ 36 10 ID OK - 84, 605, 4

§ 38 11 ID OK - 187, 343, 158

§ 41 6 PPE OK - 197, 493, 4

§ 61 7 PPE OK - 259, 394, 42

§ 62 8 PPE OK - 255, 410, 30

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 542, 82, 68

16. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του 
Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-81419-2

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0372/2021

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0372/2021
(επιτροπή ENVI)

Πρόταση ψηφίσματος
(σύνολο του κειμένου)

OK + 470, 199, 23
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17. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του 
Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-81419-2 × 
DAS-44406–6

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0373/2021

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0373/2021
(επιτροπή ENVI)

Πρόταση ψηφίσματος 
(σύνολο του κειμένου)

OK + 470, 199, 23

18. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του 
Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 1507 × 
MIR162 × MON810 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος 
αραβόσιτος που συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα 
1507, MIR162, MON810 και NK603

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0374/2021

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0374/2021
(επιτροπή ENVI)

Πρόταση ψηφίσματος 
(σύνολο του κειμένου)

OK + 470, 200, 22
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19. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του 
Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος Bt 11 
(SYN-BTØ11-1)

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0375/2021

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0375/2021
(επιτροπή ENVI)

Πρόταση ψηφίσματος 
(σύνολο του κειμένου)

OK + 470, 200, 22

20. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - 
καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2019

Έκθεση: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 2 3 S&D OK + 653, 4, 38

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 659, 23, 13

§ 39 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 463, 171, 61

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 664, 23, 8

§ 40 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 464, 170, 61

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 648, 26, 21

§ 51 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 391, 192, 112

4 S&D OK + 327, 312, 56§ 64

§ αρχικό ψ.τμ.
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

1/ΟΚ ↓κείμενο

2/ΟΚ ↓

§ 65 § αρχικό 
κείμενο

OK + 427, 146, 120

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 576, 31, 88

§ 70 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 401, 201, 93

§ 81 2 PPE OK + 646, 29, 20

Αιτ. σκ. Θ 1 PPE OK + 564, 17, 114

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 534, 34, 124

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
S&D: § 65

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
S&D:
§ 64
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υπενθυμίζει ότι, 

στην περίπτωση των υποψηφίων που πρότειναν το Βέλγιο, η 
Βουλγαρία και η Πορτογαλία, το Συμβούλιο δεν ακολούθησε τη 
σειρά προτίμησης της επιτροπής επιλογής·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 70
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όπως η Βουλγαρία, 

η Κροατία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Μάλτα και η Σλοβακία"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

PPE:
§ 39
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "πλήρης"
2o μέρος η λέξη αυτή

§ 40
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "πλήρη"
2o μέρος η λέξη αυτή
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§ 51
1ο μέρος "χαιρετίζει την έγκριση της νέας στρατηγικής της Επιτροπής για 

την καταπολέμηση της απάτης στις 29 Απριλίου 2019· χαιρετίζει 
την πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι της απάτης· χαιρετίζει την 
επαναφορά της θεσμικής εποπτείας των ζητημάτων απάτης από 
την Επιτροπή, με την απόδοση ισχυρότερου συμβουλευτικού και 
εποπτικού ρόλου στην OLAF·"

2o μέρος "υπενθυμίζει ότι η στρατηγική προβλέπει ένα δεσμευτικό σχέδιο 
δράσης μόνο για τις υπηρεσίες και τους εκτελεστικούς 
οργανισμούς της Επιτροπής, αν και οι περισσότερες αρμοδιότητες 
ανήκουν στα κράτη μέλη· ζητεί μια ενιαία προσέγγιση που θα 
πρέπει να περιλαμβάνει και τα κράτη μέλη·"

21. Ο αντίκτυπος των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και άλλων 
συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στον τομέα της αλιείας

Έκθεση: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος 
(σύνολο του κειμένου)

OK + 512, 21, 159

22. Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» ***ΙΙ

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, 
Dominique Riquet (A9-0219/2021) (απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που 
απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για τροποποίηση ή απόρριψη της θέσης του 
Συμβουλίου)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της θέσης του Συμβουλίου

Απόρριψη 1 Verts/ALE OK - 114, 518, 58

23. Aναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου όσον 
αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της συνθήκης 
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περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για 
τον Άνθρακα και τον Χάλυβα ***

Σύσταση: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

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

παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης OK + 627, 40, 29

24. Διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση 
ΕΚΑΧ και των πόρων του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα 
και τον Χάλυβα *

Έκθεση: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

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

παρατηρήσεις

Μοναδική ψηφοφορία OK + 600, 42, 54

25. Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS): διεκπεραίωση 
των θεωρήσεων ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Paulo Rangel (A9-0207/2021) (απαιτείται 
πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για τροποποίηση ή 
απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της θέσης του Συμβουλίου

Απόρριψη 1 The Left OK - 114, 578, 4
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26. Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS): προϋποθέσεις 
για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ 
για τους σκοπούς του VIS ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Paulo Rangel (A9-0208/2021) (απαιτείται 
πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για τροποποίηση ή 
απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της θέσης του Συμβουλίου

Απόρριψη 1 The Left OK - 113, 577, 6

27. Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων: Μέσο 
Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και 
την Πολιτική Θεωρήσεων 2021-2027 ***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Tanja Fajon (A9-0220/2021) (απαιτείται 
πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για τροποποίηση ή 
απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της θέσης του Συμβουλίου

Απόρριψη 1 The Left OK - 84, 496, 111
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28. Διάλογοι με τους πολίτες και συμμετοχή των πολιτών στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ

Έκθεση: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

OK + 366, 317, 9

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 661, 6, 25

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 394, 277, 21

1 βουλευτές OK - 297, 376, 17

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 574, 78, 38

§ 5

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 357, 321, 14

2 βουλευτές OK + 453, 214, 25§ 13

§ αρχικό 
κείμενο

OK ↓

§ 19 3 βουλευτές OK - 318, 357, 17

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 536, 144, 12

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 336, 339, 17

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 667, 19, 6

§ 33 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 370, 288, 34

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 602, 80, 10

§ 34 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 368, 291, 33



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_EL.docx 22 PE 695.753

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 577, 103, 12

§ 35 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 368, 310, 14

§ 38 4 βουλευτές OK + 471, 208, 12

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 666, 7, 18

§ 49 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 374, 294, 23

§ 51 § αρχικό 
κείμενο

OK + 362, 312, 17

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 593, 32, 66

§ 54 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 357, 321, 13

§ 55 § αρχικό 
κείμενο

OK + 368, 285, 38

§ 58 § αρχικό 
κείμενο

OK + 357, 314, 20

§ 59 § αρχικό 
κείμενο

OK + 357, 310, 24

§ 62 § αρχικό 
κείμενο

OK + 364, 290, 37

§ 63 5 βουλευτές OK - 192, 423, 76

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 665, 18, 8

Αιτ. σκ. Β § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 459, 177, 55

Αιτ. σκ. Ι § αρχικό 
κείμενο

OK + 448, 186, 57

ψ.τμ.Αιτ. σκ. ΙΗ § αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ + 571, 107, 13
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 427, 244, 20

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 537, 125, 33

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
βουλευτές: §§ 3, 13, 51, 55, 58, 59, 62· αιτ. σκ. Ι

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
βουλευτές: 
αιτ. σκ. Β
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 

Ιουνίου 2020 για τη συμμετοχή των πολιτών, το 55 % των 
ερωτηθέντων θεωρούσε ότι η συμμετοχή στις ευρωεκλογές ήταν ο 
πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλιστεί ότι οι απόψεις 
τους ακούγονται από τους φορείς λήψης αποφάσεων σε επίπεδο 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και στόχος είναι η συνεχής 
βελτίωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην 
ΕΕ, πολλές έρευνες του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι οι πολίτες 
δεν είναι ικανοποιημένοι όσον αφορά το εν λόγω ζήτημα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίληψη αυτή δεν υπολογίζεται μόνο σε 
επίπεδο ΕΕ, αλλά και σε εθνικό·"

2o μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό ποσοστό των πολιτών της ΕΕ 
αισθάνονται ότι δεν εισακούγονται και θεωρούν την ΕΕ μια 
απόμακρη οντότητα·"

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

ότι η έλλειψη διαφάνειας εμποδίζει τη δημόσια συζήτηση για 
οποιαδήποτε νομοθετική πράξη·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 4
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και να 

δημιουργηθούν νέα"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 5
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "παροτρύνει την 

Επιτροπή να δεσμευτεί ότι θα υποβάλει νομοθετική πρόταση μετά 
την έγκριση από το Κοινοβούλιο τέτοιου είδους νομοθετικής 
έκθεσης πρωτοβουλίας· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να 
τροποποιηθεί η ισχύουσα συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 26
1ο μέρος "προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου για την αγωγή 

του πολίτη, το οποίο θα παρέχει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων σχετικά με τις μεθόδους 
ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διάστασης της αγωγής του πολίτη· 
τονίζει την ανάγκη για νέα μοντέλα και μέσα για την αγωγή του 
πολίτη·"

2o μέρος ", όπως η ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την αγωγή του 
πολίτη·"

§ 33
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "πλήρους" και 

"τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία μόνιμων συμμετοχικών 
μηχανισμών για την περαιτέρω διευκόλυνση και ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ 
πέραν των εκλογών και άλλων υφιστάμενων διαύλων και μέσων· 
υποστηρίζει τις εκστρατείες ενημέρωσης των εν λόγω 
μηχανισμών για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου και της 
αποτελεσματικότητάς τους· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
τέτοιους μηχανισμούς σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο και για επαρκή οριζόντιο και κάθετο συντονισμό 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε διάφορα επίπεδα·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 34
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ο καθορισμός 

ετήσιων πολιτικών ή νομοθετικών προτεραιοτήτων"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 35
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμμετοχικός 

προϋπολογισμός"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 49
1ο μέρος "πιστεύει ότι οι συμμετοχικές διαδικασίες των πολιτών πρέπει να 

τηρούν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας· σημειώνει ότι η 
διαφάνεια και τα ανοικτά δεδομένα ενισχύουν την εμπιστοσύνη 
στους δημόσιους θεσμούς και, ως εκ τούτου, τη νομιμότητά τους· 
επισημαίνει ότι η προώθηση της δημοκρατικής νομιμότητας των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ μέσω της συμμετοχής του κοινού 
απαιτεί μεγαλύτερη κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
της ΕΕ·"

2o μέρος "ζητεί τη δημιουργία ενός προτύπου ανοικτής διακυβέρνησης σε 
επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για 
άλλα επίπεδα διακυβέρνησης·"
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§ 54
1ο μέρος "δεσμεύεται να συνεργαστεί με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

και τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ενίσχυση πρόσθετων 
διαύλων συμβολής των πολιτών, 

2o μέρος "συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης των διαλόγων με τους 
πολίτες και της δημιουργίας μόνιμου μηχανισμού για τη 
συμμετοχή των πολιτών με επίσημα δεσμευτική διαδικασία 
παρακολούθησης·"

Διάφορα
O Loránt Vincze (ομάδα PPE) υποστηρίζει την τροπολογία 5, και όχι την 
τροπολογία 4.

29. Συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ στο πλαίσιο των διατλαντικών σχέσεων

Έκθεση: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 9 7 εισηγητής OK + 576, 73, 35

Μετά την § 9 8 εισηγητής OK + 568, 93, 23

§ 10 9 εισηγητής OK + 565, 79, 40

§ 13 10 εισηγητής OK + 568, 77, 39

§ 15 11 εισηγητής OK + 568, 48, 68

§ 16 12 εισηγητής OK + 584, 83, 17

§ 20 13 εισηγητής OK + 578, 77, 27

§ 22 14 εισηγητής OK + 584, 77, 22

§ 33 15 εισηγητής OK + 567, 80, 36

§ 48 16 εισηγητής OK + 564, 94, 26

§ 53 17 εισηγητής OK + 568, 80, 33

1 εισηγητής OK + 591, 42, 51Μετά την 
αιτιολογική 
αναφορά 22 2 εισηγητής OK + 591, 42, 51

3 εισηγητής OK + 591, 42, 51

4 εισηγητής OK + 588, 61, 35

Μετά την 
αιτιολογική 
αναφορά 39

5 εισηγητής OK + 600, 7, 76
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Αιτ. σκ. Β 6 εισηγητής OK + 592, 46, 46

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 493, 90, 103

30. Γήρανση του πληθυσμού της γηραιάς ηπείρου - δυνατότητες 
και προκλήσεις σε συνάρτηση με την πολιτική για το γήρας 
μετά το 2020

Έκθεση: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Εναλλακτική 
πρόταση 

ψηφίσματος

1 ECR OK - 137, 539, 15

§ 2 5 βουλευτές OK - 315, 337, 39

Μετά την § 2 6 βουλευτές OK + 389, 287, 15

Μετά την § 8 7 βουλευτές OK + 428, 176, 87

8 βουλευτές OK + 369, 298, 23

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 13

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

Μετά την § 13 9 βουλευτές OK - 315, 330, 46

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

OK + 482, 143, 64

Μετά την § 17 10 βουλευτές OK + 399, 267, 24

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 656, 14, 21

§ 22 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 510, 93, 88
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

3/ΟΚ + 431, 150, 109

§ 42 11 βουλευτές OK - 311, 351, 29

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 501, 86, 104

§ 56 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 341, 328, 22

§ 58 12 βουλευτές OK + 362, 232, 97

Αιτ. σκ. ΙΘ 2 βουλευτές OK + 308, 269, 113

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 597, 17, 77

2/ΟΚ + 490, 116, 83

Αιτ. σκ. ΚΖ § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 505, 127, 58

Μετά την αιτ. σκ. 
ΑΑ

3 βουλευτές OK + 381, 289, 20

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 568, 93, 29

Αιτ. σκ. ΚΗ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 496, 120, 74

Αιτ. σκ. ΝΓ 4 βουλευτές OK - 304, 311, 76

Πρόταση ψηφίσματος (επιτροπή EMPL)
(σύνολο του κειμένου)

OK + 479, 103, 113

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
βουλευτές: § 17

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
βουλευτές:
§ 13
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και να 

υιοθετήσουν έναν ενιαίο ορισμό της έννοιας της εξάρτησης από 
τη βοήθεια άλλων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις ανάγκες των 
άτυπων φροντιστών· τονίζει ότι, προκειμένου να δημιουργηθούν 
αποτελεσματικά συστήματα φροντίδας για τα εξαρτώμενα άτομα, 
ιδίως για τους ηλικιωμένους, είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί ένας 
ενιαίος ορισμός και ένα σύστημα για την αξιολόγηση του βαθμού 
εξάρτησης·"
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2o μέρος "υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης στρατηγικών 
εξατομικευμένης ποιοτικής στήριξης για εξαρτώμενα άτομα· 
τονίζει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες 
των ατόμων με διάφορες νόσους, συμπεριλαμβανομένων των 
νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ και 
η άνοια, από τη διάγνωση έως τη θεραπεία και τη μακροχρόνια 
φροντίδα·"

αιτ. σκ. ΚΖ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι πολιτικές που αντιμετωπίζουν τις 

δημογραφικές ευκαιρίες και προκλήσεις πρέπει να ακολουθούν μια 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, με βάση τα 
δικαιώματα και τα αποδεικτικά στοιχεία, και να τηρούν τις αρχές 
της ισότητας, ιδίως της ισότητας των φύλων και της μη 
διάκρισης, και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των γυναικών,"

2o μέρος "συμπεριλαμβανομένων των αναπαραγωγικών και οικονομικών 
δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση των 
δημογραφικών προκλήσεων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υπονομεύει τα ατομικά αναπαραγωγικά δικαιώματα και την 
ατομική αναπαραγωγική αυτονομία·"

3ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα 
σεξουαλικής και γενετήσιας υγείας είναι απαραίτητη για τη 
σωματική, ψυχική και κοινωνική ευημερία·"

αιτ. σκ. ΚΗ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση και οι πολιτικές της ΕΕ όσον 

αφορά την πολιτική για το γήρας και τη δημογραφική αλλαγή 
πρέπει να συνάδει πλήρως με τη στρατηγική της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025·"

2o μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει στενή συσχέτιση μεταξύ των 
δημογραφικών προκλήσεων και της ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου, η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις σχετικές 
απαντήσεις πολιτικής·"
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§ 22
1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι, για να επιτευχθούν υψηλότερα ποσοστά 

γεννήσεων, απαιτούνται περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες, 
σταθερή απασχόληση και στέγαση, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας 
και διαβίωσης, ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, γενναιόδωρα 
οικογενειακά επιδόματα και αμειβόμενη γονική άδεια και για τους 
δύο γονείς, ποιοτική φροντίδα των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία, 
καθώς και ισότιμη κατανομή της μη αμειβόμενης φροντίδας και 
των οικιακών ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών· τονίζει ότι, 
υπό το πρίσμα των δημογραφικών μεταβολών και των 
προβλεπόμενων αυξήσεων στο προσδόκιμο ζωής, είναι κεντρικής 
σημασίας να διασφαλίζεται η πλήρης συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας χωρίς διαλείμματα και διακοπές στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία και χωρίς μετάβαση σε μερική ή 
προσωρινή απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος φτώχειας για 
τις ηλικιωμένες γυναίκες·"

2o μέρος "ως εκ τούτου, καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να μεταφέρουν σε 
εθνικό επίπεδο και να εφαρμόσουν άμεσα και πλήρως την οδηγία 
για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής"

3ο μέρος "και τα καλεί να υπερβούν τα ελάχιστα πρότυπα που τίθενται από 
την οδηγία·"

§ 56
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "νομοθετικού"
2o μέρος η λέξη αυτή

Διάφορα
Η Eider Gardiazabal Rubial (ομάδα S&D) υποστηρίζει τις τροπολογίες 2 έως 
12.

31. Δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του 
γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης

Έκθεση: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 548, 111, 36

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 198, 482, 15

Μετά την § 27 1 βουλευτές OK - 308, 349, 37

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 529, 150, 14
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
βουλευτές: 
§ 7
1ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο 

τακτικά και προορατικά τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο σχετικά 
με νέες και εν εξελίξει υποθέσεις υπό διερεύνηση, αρχής 
γενομένης από τις πρώτες υποθέσεις το συντομότερο δυνατόν·"

2o μέρος "καλεί την Επιτροπή να αρχίσει την υποβολή εκθέσεών της στο 
Κοινοβούλιο με τις πρώτες υποθέσεις που ερευνώνται, έως τον 
Οκτώβριο του 2021 το αργότερο·"

32. Παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα (νόμος Magnitsky της ΕΕ)

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0371/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0371/2021
(επιτροπή AFET)

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 608, 56, 29

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 470, 193, 27

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 632, 27, 34

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 588, 79, 26

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 607, 54, 31

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 595, 86, 11

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 601, 54, 37

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 597, 68, 27

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 584, 73, 33
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
The Left:
§ 7
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "είναι πεπεισμένο 

για την αποτελεσματικότητα του νέου καθεστώτος, 
συμπεριλαμβανομένων των αποτρεπτικών αποτελεσμάτων του·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 15
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καθώς και την 

κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την 
κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 18
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "του Οργανισμού για 

την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, του ΝΑΤΟ"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

ECR, ID:
§ 1
1ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του παγκόσμιου 

καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 
7 Δεκεμβρίου 2020 (EU GHRSR) ως ουσιαστική προσθήκη στην 
εργαλειοθήκη της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
εξωτερική πολιτική, η οποία ενισχύει τον ρόλο της ΕΕ ως 
παγκόσμιου παράγοντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
επιτρέποντάς της να λαμβάνει περιοριστικά μέτρα κατά νομικών 
και φυσικών προσώπων που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παντού στον κόσμο· τονίζει ότι το 
νέο καθεστώς πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης, 
συνεκτικής και σαφώς καθορισμένης στρατηγικής που θα λαμβάνει 
υπόψη τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι με τη στρατηγική θα πρέπει επίσης να 
επιδιώκεται ο προσδιορισμός συγκεκριμένων σημείων αναφοράς 
που συνδέονται με τους στόχους, και να περιγράφεται λεπτομερώς 
ο τρόπος με τον οποίο οι κυρώσεις μπορούν να συμβάλουν στην 
επίτευξή τους·"

2o μέρος "εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο 
αποφάσισε να εφαρμόσει την ψηφοφορία με ομοφωνία αντί της 
ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία κατά την έγκριση του νέου 
καθεστώτος, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την 
καθιέρωση ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία για την έγκριση 
κυρώσεων στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του καθεστώτος 
κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·"
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33. Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν

Έκθεση: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 668, 4, 23

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 483, 196, 16

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

OK + 525, 148, 22

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 494, 140, 60

2/ΟΚ + 676, 10, 9

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 527, 149, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 368, 312, 15

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 553, 130, 12

1 βουλευτές OK + 279, 252, 164

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 30

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

Αιτ. σκ. Θ § αρχικό 
κείμενο

OK + 526, 148, 21

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 505, 134, 54

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
βουλευτές: § 14· αιτ. σκ. Θ

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
βουλευτές:
§ 8
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1ο μέρος "θεωρεί απαραίτητο η πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ να είναι 
αποτελεσματική, φιλική προς τον χρήστη και ασφαλής, και 
επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της Επιτροπής να 
ψηφιοποιήσει τη διαδικασία θεωρήσεων έως το 2025·"

2o μέρος "θεωρεί ότι η ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί 
μακρόν διαμένοντες στα κράτη μέλη αποτελεί βασικό στοιχείο για 
την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και, ως εκ 
τούτου, ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο εναρμόνισης των 
ελάχιστων κανόνων για τη χορήγηση θεωρήσεων και αδειών 
διαμονής μακράς διαρκείας·"

§ 17
1ο μέρος "εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις επίμονες και σοβαρές 

καταγγελίες σχετικά με τη βία και τις επαναπροωθήσεις στα 
εξωτερικά σύνορα, μεταξύ άλλων από ένα κράτος μέλος σε άλλο 
και στη συνέχεια προς χώρα εκτός ΕΕ·"

2o μέρος "επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να 
εμποδίζουν τις παράνομες διελεύσεις συνόρων και υπενθυμίζει ότι 
η εν λόγω υποχρέωση ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
των προσώπων που ζητούν διεθνή προστασία·"

3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να 
διενεργήσουν αποτελεσματικές, ανεξάρτητες και έγκαιρες 
έρευνες σχετικά με τους ισχυρισμούς περί επαναπροωθήσεων και 
κακομεταχείρισης στα σύνορα, καθώς και να διασφαλίσουν την 
άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων·"

§ 18
1ο μέρος "επισημαίνει την έλλειψη κατάλληλων μηχανισμών 

παρακολούθησης για τη διασφάλιση του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου κατά τη 
διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, και θεωρεί ότι ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) πρέπει 
να αποκτήσει ενισχυμένο επιχειρησιακό ρόλο στο πλαίσιο αυτό, 
μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού αξιολόγησης και 
παρακολούθησης Σένγκεν·"

2o μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εθνικοί φορείς 
παρακολούθησής τους έχουν θεσπιστεί αποτελεσματικά και είναι 
σε θέση να εκπληρώσουν τον ρόλο τους, με επαρκείς πόρους, 
κατάλληλη εντολή και υψηλού επιπέδου ανεξαρτησία· ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να επενδύουν συνεχώς στην επαγγελματική 
συμπεριφορά των συνοριακών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης στον τομέα της νομοθεσίας για το άσυλο και τους 
πρόσφυγες, σε συντονισμό με τον Frontex, τον FRA, την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τις 
σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις·"

§ 30
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και να αποκαθιστά 

τυχόν ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί, ιδίως όσον αφορά την 
κατάρτιση του προσωπικού, τα επίπεδα στελέχωσης και την 
ικανότητα επιτήρησης των χερσαίων συνόρων·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές
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34. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ***I

Έκθεση: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτη
ς

ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας 

επιτροπής -
ψηφοφορία εν 

συνόλω

4-73, 
75-96, 

98-
125, 
127-
143, 
145-
152

επιτροπή OK + 585, 22, 86

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 630, 25, 38

Άρθρο 9 § 1 
στοιχείο α

74 επιτροπή

2/ΟΚ + 425, 260, 8

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 631, 25, 37

Άρθρο 23 § 1 
στοιχείο α

126 επιτροπή

2/ΟΚ + 424, 262, 7

Μετά το άρθρο 29 144 επιτροπή OK + 560, 121, 12

97 επιτροπή OK + 434, 202, 57Μετά το άρθρο 12

154 PPE OK ↓

Άρθρο 31 μετά 
την § 2

155 PPE OK - 274, 411, 8

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 655, 17, 21

1 επιτροπή

2/ΟΚ + 579, 71, 43

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 656, 7, 30

Μετά την αιτ. σκ. 
1

2 επιτροπή

2/ΟΚ + 548, 85, 60
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτη
ς

ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 668, 20, 5

Αιτ. σκ. 2 3 επιτροπή

2/ΟΚ + 538, 94, 61

Μετά την αιτ. σκ. 
24

153 PPE OK - 302, 371, 20

Πρόταση της Επιτροπής OK + 587, 28, 81

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: τροπ. 144

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Verts/ALE:
τροπ. 74
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με τους κατόχους 

αδειών κυκλοφορίας και άλλους σχετικούς παράγοντες στην 
αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων, καθώς και με"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

τροπ. 126
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τους 

κατασκευαστές και άλλους σχετικούς παράγοντες στην αλυσίδα 
εφοδιασμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και με"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

ID:
τροπ. 1
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Η πανδημία COVID-

19 ανέδειξε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία που ενέχουν 
η υπερεκμετάλλευση άγριων ειδών και άλλων φυσικών πόρων και η 
επιταχυμένη απώλεια της βιοποικιλότητας στη Γη.", "και COVID-
19", "όπως ο κορονοϊός που προκαλεί την COVID-19" και "Σύμφωνα 
με τη Διακυβερνητική πλατφόρμα επιστήμης-πολιτικής για τη 
βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES), 
εκτιμάται ότι 1,7 εκατ. ιών που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα 
θεωρείται ότι υπάρχουν σε θηλαστικά και πτηνά που λειτουργούν 
ως ξενιστές. Από τους εν λόγω ιούς, 631 000 έως 827 
000 ενδέχεται να έχουν την ικανότητα να προσβάλουν τον 
άνθρωπο."

2o μέρος οι λέξεις αυτές

τροπ. 2
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Η πανδημία COVID-

19 αποτελεί σαφές παράδειγμα της ανάγκης να ενισχυθεί"
2o μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπ. 3
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να ενισχυθεί ο 

ρόλος της Ένωσης προκειμένου να", και "με εναρμονισμένο 
τρόπο", και "από τις ανεπαρκείς εντολές και τους πόρους των 
οικείων υπηρεσιών υγείας,"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

35. Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 
2030 ***I

Έκθεση: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφο
ρία

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας 

επιτροπής -
ψηφοφορία εν 

συνόλω

1, 6, 8 
10, 12-
15, 17-
24, 26-
34, 36-
50, 52, 
54-56, 
66-68, 
70-72, 
74-90, 
92-94, 
96-98, 

100-107, 
109-120

επιτροπή OK + 551, 94, 48

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 565, 46, 81

2 επιτροπή

2/ΟΚ + 546, 134, 12

4 επιτροπή OK + 548, 139, 5

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 612, 22, 59

2/ΟΚ + 551, 129, 13

3/ΟΚ + 541, 68, 83

4/ΟΚ + 593, 51, 49

Τροπολογίες της 
αρμόδιας 

επιτροπής - 
χωριστή 

ψηφοφορία

5 επιτροπή

5/ΟΚ + 373, 306, 14
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφο
ρία

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

7 επιτροπή OK + 546, 111, 36

9 επιτροπή OK + 536, 138, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 556, 87, 50

11 επιτροπή

2/ΟΚ + 577, 56, 60

16 επιτροπή OK + 515, 162, 15

25 επιτροπή OK + 540, 101, 51

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 608, 49, 36

35 επιτροπή

2/ΟΚ + 548, 140, 5

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 614, 72, 7

51 επιτροπή

2/ΟΚ + 525, 140, 28

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 555, 56, 82

53 επιτροπή

2/ΟΚ + 378, 287, 28

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 551, 87, 55

57 επιτροπή

2/ΟΚ + 602, 79, 12

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 663, 26, 4

58 επιτροπή

2/ΟΚ + 533, 127, 32

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 500, 139, 53

60 επιτροπή

2/ΟΚ + 345, 327, 20



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_EL.docx 38 PE 695.753

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφο
ρία

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 610, 30, 53

2/ΟΚ + 515, 161, 16

61 επιτροπή

3/ΟΚ + 523, 133, 36

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 554, 127, 11

62 επιτροπή

2/ΟΚ + 359, 311, 22

63 επιτροπή OK + 549, 132, 12

64 επιτροπή OK + 579, 94, 20

65 επιτροπή OK + 539, 99, 54

69 επιτροπή OK + 547, 109, 37

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 643, 36, 14

73 επιτροπή

2/ΟΚ + 361, 315, 16

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 538, 149, 6

91 επιτροπή

2/ΟΚ + 417, 246, 30

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 606, 58, 29

2/ΟΚ + 560, 105, 28

3/ΟΚ + 547, 138, 7

4/ΟΚ + 532, 141, 20

95 επιτροπή

5/ΟΚ + 594, 87, 12

ψ.τμ.99 επιτροπή

1/ΟΚ + 562, 18, 113
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφο
ρία

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 550, 137, 6

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 619, 20, 54

108 επιτροπή

2/ΟΚ + 547, 137, 8

Τροπ. στο άρθρο 3

§ 1, μετά το 
στοιχείο α

121 ECR OK - 334, 349, 9

§ 1, μετά την 
περίπτωση 4

122 ECR OK - 174, 511, 8

§ 1, μετά το 
στοιχείο δ

123 ECR OK - 169, 504, 20

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 506, 167, 19

59 επιτροπή

2/ΟΚ + 342, 322, 27

§ 1, στοιχείο ε

§ αρχικό 
κείμενο

OK ↓

§ 1, μετά το 
στοιχείο η

124 ECR OK - 316, 362, 15

§ 1, στοιχείο θ 125 ECR OK - 129, 549, 15

Τροπ. στο άρθρο 4

Μετά την § 2 126 ECR OK - 111, 553, 29

αιτιολογικές σκέψεις

3 επιτροπή OK + 550, 68, 75

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

Αιτ. σκ. 5

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

Πρόταση της Επιτροπής OK + 518, 130, 47
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: τροπολογίες 4, 7, 16, 25, 59, 60, 64, 65, 73· άρθρο 3 § 1, στοιχείο 

ε
ECR: τροπολογίες 9, 16, 53, 59, 60, 62, 63, 69

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπ. 53
1ο μέρος "υιοθέτηση μιας προσέγγισης «προτεραιότητας στη βιωσιμότητα» 

στις κατευθυντήριες γραμμές και την εργαλειοθήκη για τη 
βελτίωση της νομοθεσίας"

2o μέρος "συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης και της λειτουργίας της 
αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 17 του κανονισμού περί ταξινόμησης·"

τροπ. 59
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και το αργότερο 

έως το 2025"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

τροπ. 60
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και το αργότερο 

έως το 2027"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

τροπ. 62
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με σκοπό την 

προοδευτική αύξηση αυτών των στόχων στο πλαίσιο του επόμενου 
ΠΔΠ"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

τροπ. 73
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "νομικού" και "σε 

επίπεδο Ένωσης"
2o μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπ. 91
1ο μέρος "προώθηση της βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης και θέσπιση 

υποχρεωτικών απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας σε επίπεδο 
Ένωσης"

2o μέρος "και συνεκτίμηση αυτών των απαιτήσεων κατά την άσκηση της 
εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, μεταξύ άλλων σε σχέση με την 
επικύρωση εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών"

The Left:
τροπ. 57
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με την επιφύλαξη 

του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

ID:
τροπ. 2
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "Ωστόσο, απαιτείται 

επίσης η ανάπτυξη πιο συστημικών, μακροπρόθεσμων πλαισίων με 
δεσμευτικούς στόχους σε σχέση με τους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους."

2o μέρος οι λέξεις αυτές

αιτ. σκ. 5
1ο μέρος "Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις που 

προσδιορίστηκαν στην έκθεση SOER 2020 με την έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας: μια νέα αναπτυξιακή 
στρατηγική για τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση που 
αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια δίκαιη και 
ευημερούσα κοινωνία, που διαθέτει μια οικονομία ανταγωνιστική, 
κλιματικά ουδέτερη και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων." 

2o μέρος "Ο κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου κατοχυρώνει στη νομοθεσία τον στόχο της Ένωσης 
για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050."

τροπ. 11
1ο μέρος "Το 8ο ΠΔΠ, ως το γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το 

περιβάλλον, θα πρέπει να προωθήσει και να στηρίξει τους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, σύμφωνα με τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της «ευημερίας εντός των ορίων του 
πλανήτη μας» έως το 2050 το αργότερο, ο οποίος έχει ήδη τεθεί 
στο 7ο ΠΔΠ. Θα πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την 
ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και τους στόχους της 
για την αειφόρο ανάπτυξη (SDG), οι οποίοι είναι ολοκληρωμένοι 
και αδιαίρετοι, και να προωθήσει την εφαρμογή και την επίτευξή 
τους, καθώς και να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βιολογική ποικιλότητα και άλλες σχετικές διεθνείς συμφωνίες."

2o μέρος Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να επιτρέψει μια συστημική αλλαγή στην 
οικονομία της Ένωσης που θα εγγυάται την ευημερία εντός των 
πλανητικών ορίων, και όπου η ανάπτυξη θα είναι ανατροφοδοτική, 
διασφαλίζοντας ότι η περιβαλλοντική και κλιματική μετάβαση 
επιτυγχάνεται με δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, και 
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση των ανισοτήτων."
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τροπ. 35
1ο μέρος "Η παρούσα απόφαση θεσπίζει γενικό πρόγραμμα δράσης στον 

τομέα του περιβάλλοντος για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2030 (8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον ή 8ο ΠΔΠ). 
Καθορίζει τους στόχους προτεραιότητας και προσδιορίζει τις 
ευνοϊκές συνθήκες, καθώς και τις απαραίτητες δράσεις για την 
επίτευξη ευνοϊκών συνθηκών. Ορίζει πλαίσιο παρακολούθησης για 
τη μέτρηση και αξιολόγηση της προόδου της Ένωσης και των 
κρατών μελών στην πορεία για την επίτευξη των εν λόγω στόχων 
προτεραιότητας."

2o μέρος "Καθιερώνει επίσης έναν μηχανισμό διακυβέρνησης για τη 
διασφάλιση της πλήρους επίτευξης των στόχων προτεραιότητας."

τροπ. 99
1ο μέρος "Δείκτες, πλαίσιο παρακολούθησης"
2o μέρος "και διακυβέρνηση"

ECR:
τροπ. 51
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μεταξύ άλλων στο 

πνεύμα του άρθρου 17 του κανονισμού για την ταξινόμηση·"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

τροπ. 58
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συνεπών με τη 

στρατηγική της Ένωσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που ορίζονται στον κανονισμό για 
την ταξινόμηση και την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής 
βλάβης»,"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

τροπ. 108
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και όσον αφορά τη 

μέτρηση της συστημικής αλλαγής·"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

PPE, ID:
τροπ. 5
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1ο μέρος "Τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως, η γη και το έδαφος 
εξακολουθούν να υποβαθμίζονται λόγω ενός ευρέος φάσματος 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως η κακή διαχείριση και η 
αλλαγή χρήσης της γης, οι μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, η 
εγκατάλειψη της γης, η ρύπανση, οι μη βιώσιμες δασοκομικές 
πρακτικές και η σφράγιση του εδάφους, η απώλεια της 
βιοποικιλότητας και η κλιματική αλλαγή, συχνά σε συνδυασμό με 
άλλους παράγοντες, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι δυνατότητες 
που έχει το έδαφος να παρέχει υπηρεσίες και λειτουργίες 
οικοσυστήματος. Παρόλα αυτά, η Ένωση και τα κράτη μέλη δεν 
βρίσκονται επί του παρόντος σε καλό δρόμο για την εκπλήρωση 
των διεθνών και ευρωπαϊκών δεσμεύσεών τους σχετικά με το 
έδαφος και τη γη, και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της 
απερήμωσης, σε σχέση με την απερήμωση, την αποκατάσταση των 
υποβαθμισμένων γαιών και εδαφών εκτός από τις λέξεις: "οι μη 
βιώσιμες γεωργικές πρακτικές"

2o μέρος οι λέξεις αυτές
3ο μέρος "ώστε να επιτύχουν ένα περιβάλλον ουδέτερο ως προς την 

υποβάθμιση της γης έως το 2030"
4ο μέρος "Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης 

Απριλίου 2021 σχετικά με την προστασία του εδάφους, υπάρχει 
ανάγκη για ένα κοινό νομικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης για την 
προστασία και τη βιώσιμη χρήση του εδάφους, το οποίο θα 
σέβεται πλήρως την αρχή της επικουρικότητας και θα 
αντιμετωπίζει όλες τις μείζονες απειλές για το έδαφος. Το πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κοινό ορισμό του 
εδάφους και των λειτουργιών του και κριτήρια για την επίτευξη 
καλής κατάστασης και βιώσιμης χρήσης, καθώς και ενδιάμεσους 
και τελικούς στόχους που θα συνοδεύονται από εναρμονισμένους 
δείκτες και μεθοδολογία παρακολούθησης και υποβολής 
εκθέσεων." εκτός από τις λέξεις: "κοινό νομικό" και "σε επίπεδο 
Ένωσης"

5ο μέρος: οι λέξεις αυτές

The Left, ECR:
τροπ. 61
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "των μέσων 

περιβαλλοντικής φορολογίας και των αγορακεντρικών μέσων, 
καθώς και" και "του πράσινου προϋπολογισμού και"

2o μέρος "των μέσων περιβαλλοντικής φορολογίας και των αγορακεντρικών 
μέσων, καθώς και"

3ο μέρος "του πράσινου προϋπολογισμού και"

τροπ. 95
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1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "α) βελτιώνει και 
επεκτείνει, έως τις 30 Ιουνίου 2022, και στη συνέχεια 
επικαιροποιεί την υφιστάμενη δημόσια βάση δεδομένων για τις 
αποφάσεις επί παραβάσει, ούτως ώστε τα μέτρα που λαμβάνουν τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή σε σχέση με όλες τις διαδικασίες επί 
παραβάσει στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος να 
μπορούν να παρακολουθούνται με σαφή, κατανοητό και 
προσβάσιμο τρόπο·", "β) αξιολογεί τακτικά τη συνοχή των μέτρων 
και των πολιτικών της Ένωσης με τους στόχους προτεραιότητας 
που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, και διενεργεί τις 
εν λόγω αξιολογήσεις για τα σχέδια και τα υφιστάμενα μέτρα και 
πολιτικές της Ένωσης· όταν εντοπίζονται ασυνέπειες, το σχέδιο 
μέτρου ή πολιτικής ευθυγραμμίζεται με αυτούς τους στόχους 
προτεραιότητας πριν από τη δημοσίευση· στην περίπτωση 
υφιστάμενων μέτρων και πολιτικών της Ένωσης, με τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα που προτείνονται·", "της απόκλισης μεταξύ της 
δομής των προϋπολογισμών των κρατών μελών και του σεναρίου 
ευθυγράμμισης με τη συμφωνία του Παρισιού για καθέναν από 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους, καθιστώντας έτσι δυνατή 
τη διατύπωση συστάσεων προς τα κράτη μέλη σχετικά" και "με 
την επιφύλαξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·"

2o μέρος "α) βελτιώνει και επεκτείνει, έως τις 30 Ιουνίου 2022, και στη 
συνέχεια επικαιροποιεί την υφιστάμενη δημόσια βάση δεδομένων 
για τις αποφάσεις επί παραβάσει, ούτως ώστε τα μέτρα που 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή σε σχέση με όλες τις 
διαδικασίες επί παραβάσει στον τομέα του περιβάλλοντος και του 
κλίματος να μπορούν να παρακολουθούνται με σαφή, κατανοητό 
και προσβάσιμο τρόπο·",

3ο μέρος "β) αξιολογεί τακτικά τη συνοχή των μέτρων και των πολιτικών 
της Ένωσης με τους στόχους προτεραιότητας που ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, και διενεργεί τις εν λόγω 
αξιολογήσεις για τα σχέδια και τα υφιστάμενα μέτρα και πολιτικές 
της Ένωσης· όταν εντοπίζονται ασυνέπειες, το σχέδιο μέτρου ή 
πολιτικής ευθυγραμμίζεται με αυτούς τους στόχους 
προτεραιότητας πριν από τη δημοσίευση· στην περίπτωση 
υφιστάμενων μέτρων και πολιτικών της Ένωσης, με τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα που προτείνονται·"

4ο μέρος "της απόκλισης μεταξύ της δομής των προϋπολογισμών των 
κρατών μελών και του σεναρίου ευθυγράμμισης με τη συμφωνία 
του Παρισιού για καθέναν από τους εθνικούς προϋπολογισμούς 
τους, καθιστώντας έτσι δυνατή τη διατύπωση συστάσεων προς τα 
κράτη μέλη σχετικά"

5ο μέρος "με την επιφύλαξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·"
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36. Ένας νέος ΕΧΕ για την έρευνα και την καινοτομία

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0370/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0370/2021
(επιτροπή ITRE)

Μετά την § 2 1 The Left OK - 167, 467, 58

2 The Left OK - 154, 531, 7Μετά την § 13

3 The Left OK - 144, 466, 82

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 634, 5, 57

37. Αριθμητική σύνθεση των ειδικών επιτροπών και της 
εξεταστικής επιτροπής

Πρόταση απόφασης: B9-0414/2021

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

παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης B9-0414/2021
(Διάσκεψη των Προέδρων)

Πρόταση απόφασης
(σύνολο του κειμένου)

OK + 680, 3, 5
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38. Η περίπτωση του Ahmadreza Djalali στο Ιράν

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-
0386/2021, 
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0382/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, βουλευτές)

§ 1 1 The Left OK - 336, 353, 7

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

OK + 622, 27, 47

§ 8 3 ECR OK - 305, 345, 46

§ 9 2 ID OK - 176, 496, 21

4 ECR OK + 336, 271, 89Μετά την § 9

5 ECR OK - 326, 329, 41

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 666, 5, 16

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0381/2021 ID OK ↓

B9-0382/2021 The Left OK ↓

B9-0383/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0386/2021 Renew OK ↓

B9-0387/2021 S&D OK ↓

B9-0395/2021 ECR OK ↓

B9-0399/2021 PPE OK ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
The Left: § 5
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39. Χονγκ Κονγκ, ιδίως η περίπτωση της Apple Daily

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-
0389/2021, 
B9-0390/2021, B9-0391/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0385/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, βουλευτές)

1 The Left OK - 22, 616, 53Μετά την § 1

2 The Left OK - 27, 616, 47

§ 13 3 The Left OK - 139, 453, 99

Μετά την § 16 4 The Left OK - 102, 505, 84

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 578, 29, 73

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0384/2021 The Left OK ↓

B9-0385/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0388/2021 Renew OK ↓

B9-0389/2021 S&D OK ↓

B9-0390/2021 ECR OK ↓

B9-0391/2021 PPE OK ↓

Διάφορα
Ο Yannick Jadot (ομάδα Verts/ALE) και ο Moritz Körner (ομάδα Renew) 
υποστηρίζουν την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0385/2021.
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40. Η θανατική ποινή στη Σαουδική Αραβία, ιδίως οι περιπτώσεις 
των Mustafa Hashem al-Darwish και Abdullah al-Howaiti

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-
0396/2021, 
B9-0397/2021, B9-0398/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0392/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, βουλευτές)

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 422, 217, 56

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 623, 36, 36

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 593, 12, 88

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 620, 2, 71

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 673, 2, 20

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 619, 41, 35

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 638, 26, 31

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 416, 260, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 616, 7, 72

§ 22 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 384, 285, 26

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 638, 45, 12

§ 23 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 547, 63, 83
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Αιτ. σκ. Ζ 1 ECR OK - 285, 398, 12

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 639, 3, 51

Αιτ. σκ. IΣΤ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 387, 293, 13

Μετά την αιτ. σκ. 
ΙΘ

2 ECR OK - 293, 394, 8

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 661, 3, 23

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0392/2021 The Left OK ↓

B9-0393/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0394/2021 Renew OK ↓

B9-0396/2021 S&D OK ↓

B9-0397/2021 ECR OK ↓

B9-0398/2021 PPE OK ↓

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
The Left:
§ 20
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υποστηρίζει 

σθεναρά την εφαρμογή του Παγκόσμιου Μηχανισμού Κυρώσεων για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατά των υπευθύνων για σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία, 
συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του δημοσιογράφου Jamal 
Khashoggi·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

ECR:
αιτ. σκ. IΣΤ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος του 2017 για την καταπολέμηση 

των εγκλημάτων τρομοκρατίας και της χρηματοδότησής της 
ορίζει την τρομοκρατία με ασαφείς όρους"

2o μέρος "και δεν απαιτεί τη χρήση βίας, προκειμένου μια πράξη να 
χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική πράξη·"
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§ 8
1ο μέρος "ζητεί επιτακτικά από το Συμβούλιο να αναστείλει όλες τις 

ενωσιακές εξαγωγές τεχνολογίας μαζικής παρακολούθησης και 
άλλων ειδών διπλής χρήσης στη Σαουδική Αραβία που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της εσωτερικής καταστολής 
και τη φίμωση της κοινωνίας των πολιτών·"

2o μέρος "τονίζει την ιδιαίτερη ευθύνη των εταιρειών ασφάλειας ΤΠ, καθώς 
και των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών που εργάζονται στην ΕΕ, 
και την ηθική και νομική υποχρέωσή τους να αποφεύγουν να 
βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου το υφιστάμενο ή πρώην 
προσωπικό τους βοηθά τη Σαουδική Αραβία στην καταστολή του 
πληθυσμού της μέσω της έμμεσης ή άμεσης εργασίας για τις 
αρχές της Σαουδικής Αραβίας για την καταστολή των εσωτερικών 
διαφωνιών και της ελευθερίας του λόγου·"

§ 17
1ο μέρος "εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία για τον ασαφή ορισμό της 

τρομοκρατίας στον αντιτρομοκρατικό νόμο της χώρας·"
2o μέρος "καταδικάζει τη χρήση του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου, ενός 

δικαστηρίου που έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των 
ζητημάτων τρομοκρατίας, ως εργαλείου για να τιμωρούνται οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·"

§ 21
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εκφράζει τη λύπη 

του για τη διστακτική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη δημόσια 
διπλωματία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έναντι της 
Σαουδικής Αραβίας·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 22
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "κάθε"
2o μέρος η λέξη αυτή

§ 23
1ο μέρος "καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις αντιπροσωπείες των 

κρατών μελών στη χώρα να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς την 
κοινωνία των πολιτών στη συνεργασία τους με τις αρχές της 
Σαουδικής Αραβίας, και να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα 
ώστε να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς το έργο των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,"

2o μέρος "και, κατά περίπτωση, να διευκολύνουν την επείγουσα χορήγηση 
θεώρησης και να παρέχουν προσωρινό καταφύγιο στα κράτη μέλη 
της ΕΕ·"
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41. Επανεξέταση του μακροοικονομικού νομοθετικού πλαισίου

Έκθεση: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 45 1 βουλευτές OK - 133, 419, 142

§ 50 2 βουλευτές OK - 128, 505, 62

Μετά την § 73 3 βουλευτές OK - 148, 477, 70

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 461, 94, 133

Διάφορα
Διορθωτικό: EN

42. Η κατάσταση στη Νικαράγουα

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-
0403/2021, 
B9-0404/2021, B9-0405/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0400/2021/REV
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, βουλευτές)

§ 2 2 The Left OK - 56, 603, 37

§ 4 3 The Left OK - 120, 559, 17

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 624, 52, 20

2/ΟΚ + 618, 39, 39

3/ΟΚ + 616, 41, 39

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 618, 39, 39
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 15 1 ID OK - 129, 555, 10

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 629, 19, 40

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0400/2021 PPE OK ↓

B9-0401/2021 S&D OK ↓

B9-0402/2021 The Left OK ↓

B9-0403/2021 ECR OK ↓

B9-0404/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0405/2021 Renew OK ↓

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
The Left:
§ 5
1ο μέρος "παροτρύνει τις αρχές της Νικαράγουας να κάνουν άμεσες 

τροποποιήσεις στον εκλογικό νόμο σύμφωνα με τις διεθνείς 
παραμέτρους, όπως ζήτησε ο ΟΑΚ στο ψήφισμά του της 21ης 
Οκτωβρίου 2020, να διορίσουν αμερόληπτα άτομα στις διάφορες 
εκλογικές δομές, να αποκαταστήσουν το νομικό καθεστώς των 
κομμάτων που το απώλεσαν, να σεβαστούν το δικαίωμα του 
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι των Νικαραγουανών και να 
διασφαλίσουν την χωρίς περιορισμούς παρουσία εθνικών και 
διεθνών εκλογικών παρατηρητών και, ταυτόχρονα, να δεσμευτούν 
όσον αφορά την πολιτική συνύπαρξη μετά τις εκλογές·" εκτός από 
τις λέξεις: "όπως απαίτησε ο ΟΑΚ στο ψήφισμά του, της 21ης 
Οκτωβρίου 2020"

2o μέρος οι λέξεις αυτές
3ο μέρος "τονίζει ότι, προκειμένου να αναγνωριστούν οι εκλογές και η 

κυβέρνηση που θα σχηματισθεί ως αποτέλεσμα, πρέπει να 
υλοποιηθούν οι αλλαγές που έχουν ζητήσει ο ΟΑΚ και οι διεθνείς 
οργανισμοί, και ειδικότερα να αποκατασταθούν τα δικαιώματα και 
οι ελευθερίες που καθιστούν δυνατή μια ελεύθερη, αξιόπιστη και 
ισότιμη εκλογική διαδικασία·" εκτός από τις λέξεις: "ο ΟΑΚ και"

4ο μέρος οι λέξεις αυτές

43. Η καταστολή της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, ιδίως του 
HDP

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-
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0409/2021, 
B9-0410/2021, B9-0411/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0406/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, βουλευτές)

3 ID OK - 177, 489, 11Μετά την § 15

2 ID OK - 100, 558, 21

Μετά την αιτ. σκ. 
ΙΕ

1 ID OK - 134, 534, 10

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 603, 2, 67

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0406/2021 S&D OK ↓

B9-0407/2021 The Left OK ↓

B9-0408/2021 ECR OK ↓

B9-0409/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0410/2021 Renew OK ↓

B9-0411/2021 PPE OK ↓
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44. Δημιουργία προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών της 
Ανταρκτικής (ΠΘΠ) και διατήρηση της βιοποικιλότητας του 
Νοτίου Ωκεανού

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0369/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0369/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 3 2 ECR OK - 309, 370, 16

3 ECR OK - 136, 540, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 619, 15, 62

§ 4

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 548, 75, 72

§ 12 4 ECR OK - 108, 568, 19

Αιτ. σκ. ΙΑ 1 ECR OK - 150, 530, 15

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 626, 12, 58

Αιτ. σκ. ΙΕ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 584, 50, 62

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 588, 21, 79

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
αιτ. σκ. ΙΕ
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "πέραν των εθνικών 

δικαιοδοσιών" και "σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας 
παγκοσμίως κατά την επόμενη σύνοδο της διακυβερνητικής 
διάσκεψης για τη βιοποικιλότητα σε περιοχές που βρίσκονται 
εκτός εθνικής δικαιοδοσίας"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 4
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " 

συμπεριλαμβανομένων νομικά δεσμευτικών στόχων παγκόσμιας 
αποκατάστασης και προστασίας τουλάχιστον 30 % έως το 2030·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές
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45. Παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και των δικαιωμάτων των 
πολιτών ΛΟΑΤΚΙ στην Ουγγαρία ως απόρροια των 
νομοθετικών αλλαγών που εγκρίθηκαν από το Ουγγρικό 
Κοινοβούλιο

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0412/2021, B9-0413/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0412/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 8 1 Renew OK - 261, 304, 121

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

OK + 460, 152, 72

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 515, 140, 27

§ 27 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 478, 164, 35

Visa 16 § αρχικό 
κείμενο

OK + 364, 297, 19

Μετά την αιτ. σκ. 
Γ

2 The Left, 
Verts/ALE

OK + 357, 311, 15

Αιτ. σκ. Δ § αρχικό 
κείμενο

OK + 518, 142, 20

Μετά την αιτ. σκ. 
Ε

3 The Left, 
Verts/ALE

OK + 364, 306, 14

Αιτ. σκ. ΙΕ § αρχικό 
κείμενο

OK + 481, 152, 44

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 459, 147, 58

Πρόταση ψηφίσματος B9-0413/2021
(ECR)

B9-0413/2021 ECR OK ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: αιτ. σκ. Δ
PPE: § 21· αιτ. αναφ. 16· αιτ. σκ. ΙΕ

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
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PPE:
§ 27
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καθώς και να 

διασφαλίσουν την πρόσβαση σε ολοκληρωμένη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση σχετικά με τις σχέσεις που είναι 
επιστημονικά ακριβής, τεκμηριωμένη, κατάλληλη για την ηλικία 
και χωρίς επικρίσεις·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

Διάφορα
Ο Hermann Tertsch (ομάδα ECR) υποστηρίζει την πρόταση ψηφίσματος B9-
0413/2021.


