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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και 
συμβόλων

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

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

αποχές)
ψ.τμ. ψηφοφορία κατά τμήματα
χ.ψ. χωριστή ψηφοφορία
τροπ. τροπολογία
ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία
ΑΤ αντίστοιχο τμήμα
Δ τροπολογία που διαγράφει
= ταυτόσημες τροπολογίες
§ παράγραφος
αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη
ΠΨ πρόταση ψηφίσματος
ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος
1/20 χαμηλό ελάχιστο όριο (1/20 των βουλευτών)
1/10 μέσο ελάχιστο όριο (1/10 των βουλευτών)
1/5 υψηλό ελάχιστο όριο (1/5 των βουλευτών)
ΜΨ μυστική ψηφοφορία
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1. Κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών: παράταση 
διάρκειας ισχύος για ορισμένα είδη ***I

Έκθεση: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή 
συμφωνία

1 επιτροπή ΟΚ + 641, 38, 8

2. Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του 
Guy Verhofstadt

Έκθεση: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 1 του 
Κανονισμού))

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση 
απόφασης

ΜΨ + 572, 108, 7

3. Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση *

Έκθεση: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 603, 27, 57
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4. Δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0431/2021

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0431/2021 
(επιτροπή PETI)

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 387, 161, 123
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5. Η πορεία προς εσωτερικές πλωτές μεταφορές μακράς πνοής 
στην Ευρώπη

Έκθεση: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 641, 7, 45

6. Προς μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ

Έκθεση: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

ΟΚ + 614, 20, 59

7. Μια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον 
Ατλαντικό

Έκθεση: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 664, 8, 21
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8. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2021: 
Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit

Έκθεση: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 645, 14, 36

9. Παράταση της περιόδου ισχύος για τα πιστοποιητικά 
ασφάλειας και τις άδειες εκμετάλλευσης των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων που λειτουργούν μέσω της σήραγγας της 
Μάγχης ***I

Πρόταση κανονισμού (COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD))

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση της 
Επιτροπής

OK + 687, 1, 7

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

Έκθεση: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή 
συμφωνία

12 επιτροπή OK + 685, 3, 7
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11. Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit ***I

Έκθεση: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή 
συμφωνία

107 επιτροπή OK + 652, 32, 11

12. Οδηγία για τη μπλε κάρτα της ΕΕ ***I

Έκθεση: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

Απόρριψη 189 ID OK - 104, 572, 14

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή 
συμφωνία

190 επιτροπή OK + 556, 105, 31

13. Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) 2021-2027 
***II

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021) 
(απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της θέσης του Συμβουλίου)

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της θέσης του Συμβουλίου

Απόρριψη 1 ID OK - 94, 577, 19
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14. Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ***I

Έκθεση: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας 

επιτροπής - 
ψηφοφορία εν 

συνόλω

1-8, 
10-
27, 
29-
46, 
49-
88, 
91-
93, 
95-
123, 
125-
152

επιτροπή OK + 594, 80, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 661, 25, 7

9 επιτροπή

2/ΟΚ + 579, 103, 11

28 επιτροπή OK + 579, 108, 6

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 662, 24, 7

47 επιτροπή

2/ΟΚ + 582, 101, 10

48 επιτροπή OK + 577, 104, 12

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 672, 10, 11

89 επιτροπή

2/ΟΚ + 605, 83, 5

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 660, 26, 6

90 επιτροπή

2/ΟΚ + 624, 59, 10

ψ.τμ.

Τροπολογίες της 
αρμόδιας 

επιτροπής - 
χωριστή 

ψηφοφορία

94 επιτροπή

1/ΟΚ + 664, 25, 4
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Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 624, 60, 9

124 επιτροπή OK + 588, 99, 6

Πρόταση της Επιτροπής OK + 598, 84, 13

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: τροπολογίες 28, 48, 124

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
τροπολογία 9
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «για την αξιολόγηση 

των δυνατοτήτων των συστημάτων υγείας να διαχειρίζονται 
κρίσεις στον τομέα της υγείας, καθώς και έκτακτες επιθεωρήσεις 
στα κράτη μέλη για την επαλήθευση των σχεδίων ετοιμότητας και 
αντίδρασης»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 47
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «για την επιτόπια 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων των συστημάτων υγείας τους, όπως 
αναφέρεται στο πρώτο μέρος του παρόντος σημείου, και»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 89
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «συστάσεις και»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 90
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «με συστάσεις» και 

«και τη δημοσιοποιεί»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 94
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «με συστάσεις» και 

«και τη δημοσιοποιεί»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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15. Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I

Έκθεση: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας 

επιτροπής - 
ψηφοφορία εν 

συνόλω

1-46, 
48-
147, 
149, 
151-
205, 
207-
227, 
229-
241

επιτροπή OK + 600, 79, 13

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 648, 40, 5

47 επιτροπή

2/ΟΚ + 566, 94, 33

148 επιτροπή OK + 521, 135, 37

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 648, 40, 5

150 επιτροπή

2/ΟΚ + 565, 94, 34

206 επιτροπή OK + 535, 148, 9

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 662, 24, 7

Τροπολογίες της 
αρμόδιας 

επιτροπής - 
χωριστή 

ψηφοφορία

228 επιτροπή

2/ΟΚ + 530, 153, 10

Άρθρο 2, § 1, 
στοιχείο α, σημείο 

i)

243 Renew OK + 628, 59, 5

Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

5

242 Renew OK + 561, 102, 27

Πρόταση της Επιτροπής OK + 594, 85, 16
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: τροπολογίες 148, 206

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
τροπολογία 47
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «όπως η ψυχική 

υγεία»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 150
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «οι επιπτώσεις στην 

ψυχική υγεία»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 228
1ο μέρος «1. Μετά την αναγνώριση κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον 

τομέα της δημόσιας υγείας λόγω πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 
23 παράγραφος 1, η Επιτροπή, σε περίπτωση συνοριακών 
περιορισμών, δημιουργεί πράσινες λωρίδες για να διασφαλίσει ότι 
τα βασικά αγαθά, τα ιατρικά αντίμετρα και οι διασυνοριακοί 
εργαζόμενοι μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της 
εσωτερικής αγοράς. 
2. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού οι οποίες θα περιέχουν 
διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση των πράσινων λωρίδων στις 
οποίες γίνεται αναφορά στην παράγραφο 1. 
3. Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαγορεύσει ή να περιορίσει τις 
εξαγωγές ιατρικών αντιμέτρων μόνο στις περιπτώσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 36 ΣΛΕΕ»

2ο μέρος «κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας σε επίπεδο Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
λάβει προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή. 
4. Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την αίτηση προέγκρισης 
εντός πέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν η 
Επιτροπή δεν αποφανθεί εντός της εν λόγω περιόδου, η έγκριση 
λογίζεται ως δοθείσα.»

16. Συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
μεταξύ ΕΕ και Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου ***

Σύσταση: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Διαδικασία 
έγκρισης

OK + 533, 107, 47
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17. Τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/465/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους 
κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ***I

Έκθεση: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 638, 29, 21

18. Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις: 
ευθυγράμμιση με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***I

Έκθεση: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μοναδική 
ψηφοφορία

OK + 659, 7, 22

19. Συμφωνία ΕΕ-Κορέας σχετικά με ορισμένες πτυχές των 
αεροπορικών μεταφορών ***

Σύσταση: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Αντικείμενο ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Διαδικασία 
έγκρισης

OK + 679, 6, 3

20. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3: κριτήρια 
για τον καθορισμό των αντιμικροβιακών που προορίζονται 
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αποκλειστικά για τη θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων στον 
άνθρωπο

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0424/2021 (απαιτείται πλειοψηφία των μελών που 
απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0424/2021
(επιτροπή ENVI)

§ 6 4 Verts/ALE OK + 384, 279, 27

§ 7 6 PPE OK + 322, 153, 215

5 Verts/ALE OK + 385, 278, 27

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 497, 114, 79

Μετά την § 7

7 PPE

2/ΟΚ - 209, 468, 12

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΕ

1 Verts/ALE OK + 413, 255, 22

Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

ΙΕ

2 Verts/ALE OK + 411, 258, 21

Αιτιολογική 
σκέψη ΝΕ

3 Verts/ALE OK + 386, 282, 22

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK - 204, 450, 32

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Verts/ALE:
τροπολογία 7
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «με την ίδια νομική 

βάση όπως και για την κτηνιατρική»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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21. Μία νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας

Έκθεση: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 3 1 Εισηγήτρια OK + 634, 3, 42

§ 11 4 βουλευτές OK + 609, 15, 54

§ 30 5 βουλευτές OK + 611, 9, 58

Αιτιολογική 
σκέψη Ε

2 βουλευτές OK + 611, 19, 48

Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

Ε

3 βουλευτές OK + 608, 12, 56

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 570, 61, 40

22. Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας

Έκθεση: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

9 ECR OK - 104, 536, 32

32 S&D OK + 462, 196, 12

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

2/ΟΚ ↓

§ 1, στοιχείο α

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ ↓
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Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 1, στοιχείο β 10 ECR OK - 195, 466, 11

§ 1, στοιχείο γ 11 ECR OK - 173, 436, 63

§ 1, μετά το 
στοιχείο γ

12 ECR OK + 423, 94, 156

§ 1, στοιχείο δ 13 ECR OK + 523, 112, 37

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 536, 95, 41

§ 1, στοιχείο ε § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 498, 121, 53

§ 1, στοιχείο στ 14 ECR OK + 384, 97, 190

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 518, 69, 86

§ 1, στοιχείο ζ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 442, 122, 108

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 500, 73, 98

§ 1, στοιχείο η § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 236, 371, 62
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Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 1, σημείο θ 15 ECR OK + 555, 93, 23

§ 1, μετά το 
σημείο θ

16 ECR OK + 548, 83, 39

§ 1, στοιχείο ι 17 ECR OK + 551, 93, 28

§ 1, στοιχείο ια 19 ECR OK - 89, 462, 119

§ 1, μετά το 
στοιχείο ια

18 ECR OK + 561, 61, 50

§ 1, στοιχείο ιγ 20 ECR ΟΚ - 272, 372, 27

§ 1, στοιχείο ιστ 21 ECR OK + 361, 278, 32

§ 1, μετά το 
στοιχείο ιζ

22 ECR OK + 452, 74, 146

23 ECR OK + 428, 207, 36§ 1, στοιχείο ιη

34 S&D OK + 404, 219, 48

§ 1 στοιχείο κβ 35 S&D OK + 370, 248, 53

§ 1, στοιχείο λβ 33 S&D OK + 455, 160, 55

24 ECR OK + 439, 206, 26§ 1, στοιχείο μστ

30 Renew OK + 526, 113, 33

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 474, 173, 24

2/ΟΚ + 351, 288, 32

3/ΟΚ + 605, 44, 22

25 ECR

4/ΟΚ + 528, 57, 86

§ 1 μετά το 
στοιχείο νγ

26 ECR OK + 563, 70, 39
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Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την 
αιτιολογική 
αναφορά 8

1 ECR OK + 567, 66, 38

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΓ

27 Renew OK + 593, 40, 38

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΕ

2 ECR OK + 556, 76, 39

Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

ΙΕ

28 Renew OK + 496, 74, 102

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 268, 336, 68

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΗ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 553, 72, 46

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΘ

3 ECR OK + 598, 40, 33

Αιτιολογική 
σκέψη Κ

4 ECR OK + 491, 76, 103

Αιτιολογική 
σκέψη KB

31 S&D OK + 462, 113, 95

Αιτιολογική 
σκέψη KΣΤ

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 480, 106, 83

Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

ΚΣΤ

29 Renew OK + 604, 50, 17

Αιτιολογική 
σκέψη ΛΑ

5 ECR OK + 570, 66, 33

6 ECR OK - 106, 524, 36

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 609, 44, 13

Αιτιολογική 
σκέψη ΛΗ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 502, 135, 29
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Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 622, 17, 33

Αιτιολογική 
σκέψη ΛΘ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 570, 57, 44

Αιτιολογική 
σκέψη ΜΒ

7 ECR OK - 109, 514, 48

Αιτιολογική 
σκέψη ΜΓ

8 ECR OK + 438, 211, 22

Σύσταση (σύνολο του κειμένου) OK + 494, 103, 72

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: αιτιολογική σκέψη KΣΤ

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Renew:
αιτιολογική σκέψη ΙΗ
1ο μέρος «ότι ρωσικές πρεσβείες, προξενεία και συνδεδεμένα με αυτά 

πολιτιστικά κέντρα στα κράτη μέλη της ΕΕ προσφέρουν δωρεάν 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και μαθήματα ρωσικής γλώσσας, και»

2ο μέρος «ότι πολυάριθμες τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και 
ριζοσπαστικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών 
κινημάτων, λαμβάνουν χρηματοδότηση από τη Ρωσία·»

ID:
§ 1, στοιχείο α
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «στην κατάργηση 

της ομοφωνίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής» και «δεδομένου 
ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να είναι η μόνη πρωτεύουσα στην 
οποία λαμβάνονται βασικές αποφάσεις σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-
Ρωσίας»

2ο μέρος «στην κατάργηση της ομοφωνίας σε θέματα εξωτερικής 
πολιτικής»

3ο μέρος «δεδομένου ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να είναι η μόνη 
πρωτεύουσα στην οποία λαμβάνονται βασικές αποφάσεις σχετικά 
με τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας·»

§ 1, στοιχείο ε
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και να ζητήσει την 

εξαίρεση της Ρωσίας από το σύστημα πληρωμών SWIFT»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

αιτιολογική σκέψη ΛΗ
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1ο μέρος «ότι η κοινότητα ΛΟΑΔΜ+ σε διάφορα μέρη της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας αντιμετωπίζει εκτεταμένες διακρίσεις, όπως 
παρενόχληση, βασανιστήρια, φυλάκιση και δολοφονίες, και ότι η 
κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη στην Τσετσενία, η οποία από 
το 2017 διώκει τα άτομα ΛΟΑΔΜ+, φυλακίζοντας και 
βασανίζοντας δεκάδες και έχοντας σκοτώσει τουλάχιστον δύο, με 
αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να αναζητούν ασφαλές καταφύγιο 
στο εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ισχύουσα 
νομοθεσία απαγορεύεται κάθε δημόσια συζήτηση περί ‘μη 
παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων’·»

2ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από παράνομες συνταγματικές 
αλλαγές, έχει εγκριθεί νομοθεσία που επηρεάζει αρνητικά τα 
δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ+, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων γάμου και ανατροφής παιδιών·»

αιτιολογική σκέψη ΛΘ
1ο μέρος «ότι στη Ρωσία εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά στην 

επίσημη αντιμετώπιση της ευρέως διαδεδομένης έμφυλης βίας και 
ενδοοικογενειακής βίας, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης 
επαρκούς προστασίας και ένδικων μέσων για τα θύματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοσχέδιο για την ενδοοικογενειακή 
βία, που προτάθηκε τον Νοέμβριο του 2019, δεν δίνει 
ολοκληρωμένο ορισμό της ενδοοικογενειακής βίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στις αρχές του 2020 το κοινοβούλιο υποβίβασε την 
προτεραιότητα της αναθεώρησης του νομοσχεδίου, η οποία 
εξακολουθεί να εκκρεμεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
διαμεσολαβητής της Ρωσίας επεσήμανε πως η ενδοοικογενειακή 
βία κορυφώθηκε κατά την πανδημία COVID-19, με τις καταγγελίες 
να υπερδιπλασιάζονται κατά την περίοδο περιορισμού της 
κυκλοφορίας την άνοιξη·»

2ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη Ρωσία θα 
πρέπει, συνεπώς, να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διακρίσεις και 
την ανισότητα των φύλων, καθώς και τα δικαιώματα των 
γυναικών, των ΛΟΑΔΜ+ και άλλων μειονοτήτων στη Ρωσία·»
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Renew, ID:
§ 1, στοιχείο η
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και να απορρίψουν 

την αντίληψη του φυσικού αερίου ως δήθεν ενδιάμεσης πορείας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα για την επίτευξη των κλιματικών 
στόχων της ΕΕ»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE, S&D:
§ 1, στοιχείο ζ
1ο μέρος «σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική και τα συμφέροντα της, η 

ΕΕ χρειάζεται να χαράξει και να εφαρμόσει σαφή στρατηγική για 
τον τερματισμό της εξάρτησής της από το ρωσικό φυσικό αέριο 
και πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες (ιδίως σίδηρο/χάλυβα, 
αλουμίνιο και νικέλιο), και να αυξήσει την ενεργειακή της 
αυτονομία, τουλάχιστον ενόσω ο Πρόεδρος Putin βρίσκεται στην 
εξουσία· στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει μια 
φιλόδοξη και αποφασιστική πράσινη ατζέντα και να έχει ως 
μείζονα γεωπολιτική προτεραιότητα την ταχεία εφαρμογή της 
δέσμης EGD, η οποία περιλαμβάνει μέτρα όπως ο φόρος διαρροής 
άνθρακα της ΕΕ και πρωτοβουλίες απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με την ανάπτυξη πράσινων βιομηχανιών 
υδρογόνου· η ΕΕ χρειάζεται επίσης να εφαρμόσει άμεσα νέα υλικά 
μέτρα, όπως ικανότητες ανάστροφης ροής και πρόσθετες 
διασυνοριακές υποδομές μεταξύ των κρατών μελών· επιπλέον, η 
ΕΕ χρειάζεται να διαφοροποιήσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό, 
μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων για εισαγωγές 
υγροποιημένου φυσικού αερίου, μέσα από τις πρωτοβουλίες της 
για ενεργειακή μετάβαση και για απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές, οι οποίες κερδίζουν γρήγορα έδαφος και θα μπορούσαν 
να μειώσουν τη ζήτηση ορυκτών καυσίμων, τερματίζοντας έτσι 
την ενεργειακή κυριαρχία της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο·»

2ο μέρος «στο πλαίσιο αυτό, η κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2, ο 
οποίος αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και ενέχει κίνδυνο 
αύξησης της κυριαρχίας της Ρωσίας και της εξάρτησης της ΕΕ 
από το ρωσικό φυσικό αέριο ενώ εκθέτει την Ουκρανία σε ρωσικές 
κακόβουλες ενέργειες, θα πρέπει να σταματήσει αμέσως και να 
μην τεθεί σε λειτουργία υπό τις παρούσες συνθήκες, ακόμη και αν 
ολοκληρωθεί η κατασκευή του·»

ID, Verts/ALE:
τροπολογία 25
1ο μέρος «η ΕΕ πρέπει να λάβει υπόψη ότι η δημοτικότητα του Ιωσήφ Στάλιν 

στον ρωσικό πληθυσμό είναι υψηλότερη από ποτέ στην εποχή του 
Vladimir Putin, με το 70 % της κοινωνίας να πιστεύει ότι ο Στάλιν 
διαδραμάτισε θετικό ρόλο στη ρωσική ιστορία·»

2ο μέρος «η ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι τούτο οφείλεται στην πολιτική 
της «σταλινοποίησης της μαζικής συνείδησης» που εφαρμόζει ο 
Πούτιν και στην καταστολή ανεξάρτητων ιστορικών·»
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3ο μέρος «η ΕΕ πρέπει να επιμείνει ώστε να ανοίξουν τα σοβιετικά αρχεία 
για επιστήμονες και ερευνητές και να δημοσιοποιηθούν οι 
λεπτομέρειες των πράξεων γενοκτονίας, στις οποίες προέβησαν οι 
σταλινιστές κατά των Ρώσων και άλλων εθνών της Σοβιετικής 
Ένωσης και των δορυφορικών κρατών της,»

4ο μέρος «συμπεριλαμβανομένων των φακέλων που αφορούν την 
εγκληματική στρατιωτική επιχείρηση Augustów Roundup·»

23. Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των 
κρατών μελών *

Έκθεση: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες 
της αρμόδιας 
επιτροπής - 

ψηφοφορία εν 
συνόλω

4-8 επιτροπή OK + 567, 31, 96

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 613, 32, 49

1 επιτροπή

2/ΟΚ + 509, 143, 41

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 623, 29, 42

3 επιτροπή

2/ΟΚ + 427, 198, 69

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 616, 25, 53

Τροπολογίες 
της αρμόδιας 
επιτροπής - 

χωριστή 
ψηφοφορία

9 επιτροπή

2/ΟΚ + 347, 327, 20

10 S&D OK - 330, 342, 22

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 490, 102, 102

Αιτιολογική 
σκέψη 5

2 επιτροπή

2/ΟΚ + 342, 316, 36

Πρόταση της Επιτροπής OK + 502, 91, 94
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπολογία 1
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «δηλαδή σε παιδιά, 

άτομα με αναπηρίες, μόνους γονείς, εθνικές μειονότητες, όπως 
Ρομά, άτομα ΛΟΑΤΚΙ+, άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες 
περιοχές και ηλικιωμένους»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 2
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «θα πρέπει να 

ενσωματώνει περαιτέρω»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές



P9_PV(2021)09.13-16(VOT)_EL.docx 24 PE 697.282

τροπολογία 3
1ο μέρος «Η κλιματική αλλαγή και οι προκλήσεις που συνδέονται με το 

περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση, η τεχνητή 
νοημοσύνη, η τηλεργασία, η οικονομία των πλατφορμών και η 
δημογραφική αλλαγή μετασχηματίζουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες 
και κοινωνίες. Ενώ η τηλεργασία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα 
βήμα προς μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, επιτρέποντας σε ομάδες εργαζομένων που 
προηγουμένως αποκλείονταν να έχουν πρόσβαση στις αγορές 
εργασίας, ενέχει επίσης τον κίνδυνο να αμβλυνθούν τα όρια 
μεταξύ του χρόνου εργασίας και του προσωπικού χρόνου, με 
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα των 
εργαζομένων και στη σωματική και ψυχική τους υγεία. Η Ένωση 
και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να συνεργαστούν για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών 
παραγόντων και την προσαρμογή των υφιστάμενων συστημάτων, 
βάσει των αναγκών, αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση 
των οικονομιών, των αγορών εργασίας και των συναφών 
πολιτικών των κρατών μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί μια 
συντονισμένη, φιλόδοξη και αποτελεσματική δράση πολιτικής που 
εμπλέκει κοινωνικούς εταίρους σε ενωσιακό αλλά και σε εθνικό 
επίπεδο, σε συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ, τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με 
την οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω δράση πολιτικής θα 
πρέπει να περιλαμβάνει προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, 
ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα προγραμματισμένες 
μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την οικονομική ανάπτυξη, τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την παραγωγικότητα, τις 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την ανθεκτικότητα και την άσκηση 
δημοσιονομικής και κοινωνικής ευθύνης. Στο πλαίσιο της εν λόγω 
δράσης θα πρέπει συνδυάζονται μέτρα σχετικά την προσφορά και 
τη ζήτηση και θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι επιπτώσεις 
τους στο περιβάλλον, την απασχόληση και την κοινωνία. Σε 
συνέχεια της δήλωσης των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ για το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ενόψει της κρίσης COVID-
19, της 23ης Μαρτίου 2020, με την οποία ανακοινώθηκε 
προσωρινή παρέκκλιση από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης (γενική ρήτρα διαφυγής), και της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2021 με τίτλο «Συντονισμός των 
οικονομικών πολιτικών το 2021: αντιμετώπιση της πανδημίας 
COVID-19, στήριξη της ανάκαμψης και εκσυγχρονισμός της 
οικονομίας μας», στην οποία αναφέρεται ότι η γενική ρήτρα 
διαφυγής θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το 2022 και 
αναμενόταν να απενεργοποιηθεί το 2023, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η γενική 
ρήτρα διαφυγής για τη στήριξη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες ή στερούνται ρευστότητας, ιδίως των πολύ μικρών και 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για τη διασφάλιση των 
θέσεων εργασίας, των μισθών και των συνθηκών εργασίας και για 
την πραγματοποίηση επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους και στα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας.»
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2ο μέρος «Ο δυνητικός κίνδυνος για τα δημόσια οικονομικά, ο οποίος 
προκαλείται από την παράταση, καθώς και οι πιθανές κοινωνικές 
αρνητικές συνέπειες της απενεργοποίησής της, που αναμενόταν 
το 2023, θα πρέπει να αξιολογηθούν εκ των προτέρων.»

τροπολογία 9
1ο μέρος «Στο νομοθετικό του ψήφισμα της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με 

την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των 
κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την 
αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις πολιτικές 
απασχόλησης των κρατών μελών υπό το πρίσμα της πανδημίας 
COVID-19 και των συνεπειών της στην κοινωνία και στην 
απασχόληση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί καλύτερα η κρίση. 
Είναι απαραίτητο να αναθεωρηθούν αναλόγως οι κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών.»

2ο μέρος «Για να ενισχυθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει 
στον προσδιορισμό ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών για 
την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, σε βάση ισοτιμίας με το 
Συμβούλιο.»

24. Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική 
προστασία για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμα - Νέες 
μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή 
ανάπτυξη

Έκθεση: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 259, 225, 209

Αιτιολογική 
σκέψη Ι

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 371, 270, 52

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 524, 39, 124
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
βουλευτές:
αιτιολογική σκέψη Ι
1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα, οι 

προαναφερθέντες κίνδυνοι ενδέχεται να υπονομεύσουν ολόκληρο 
το ευρωπαϊκό μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και 
τους στόχους του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·»

2ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική πρόοδος θα μπορούσε 
επίσης να προσφέρει τις λύσεις για την προσαρμογή του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου στις πραγματικότητες του 21ου 
αιώνα·»

25. Αλιείς για το μέλλον

Έκθεση: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 47 1 βουλευτές OK + 635, 40, 19

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 650, 17, 20
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26. Σχέδια και δράσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στην 
καινοτομία χωρίς τη χρήση ζώων στην έρευνα, τις δοκιμές 
κανονιστικού χαρακτήρα και την εκπαίδευση

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-
0428/2021, 
B9-0429/2021, B9-0432/2021

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0425/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

§ 1 6 PPE OK + 564, 122, 8

1 Verts/ALE OK + 342, 252, 100§ 2

10 The Left OK - 113, 508, 73

§ 3 11 The Left OK + 347, 315, 32

§ 7 2 Verts/ALE OK + 603, 86, 5

§ 8 3 Verts/ALE OK + 642, 43, 9

12 The Left OK - 194, 484, 16

13 The Left OK - 328, 339, 27

14 The Left OK - 268, 399, 27

Μετά την § 11

15 The Left OK - 209, 450, 35

Αιτιολογική 
σκέψη Β

4 PPE OK + 578, 97, 19

Αιτιολογική 
σκέψη Γ

7 The Left OK - 145, 531, 18

Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

Δ

8 The Left OK - 75, 501, 118

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΑ

5 PPE OK + 563, 121, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 560, 106, 28

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΒ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 685, 4, 5
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Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την 
αιτιολογική  

σκέψη ΙΒ

9 The Left OK - 193, 467, 34

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 667, 4, 16

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0425/2021 S&D OK ↓

B9-0426/2021 Renew OK ↓

B9-0427/2021 The Left OK ↓

B9-0428/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0429/2021 ECR OK ↓

B9-0432/2021 PPE OK ↓

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
αιτιολογική σκέψη ΙΒ
1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντικατάσταση των δοκιμών σε ζώα 

από προηγμένες μεθόδους χωρίς τη χρήση ζώων θα είναι 
απαραίτητη για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της 
Επιτροπής για την υγεία και το περιβάλλον που ορίζονται στο 
σχέδιο ανάκαμψης NextGenerationEU και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία,»

2ο μέρος «και λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις περιπτώσεις που είναι ήδη 
διαθέσιμες επικυρωμένες εναλλακτικές μέθοδοι χωρίς τη χρήση 
ζώων, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε αυτές·»

Διάφορα
Η Eleonora Evi (Ομάδα/ALE) υποστήριξε επίσης την πρόταση ψηφίσματος B9-
0428/2021.
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27. Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως νέου τομέα 
εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του 
άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ

Έκθεση: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021) (απαιτείται πλειοψηφία 
των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την έγκριση της πρότασης 
ψηφίσματος)

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 1 25 ECR OK - 120, 520, 42

§ 5 3 PPE OK - 240, 376, 62

Μετά την § 5 26 ECR OK - 67, 527, 88

§ 7 4 PPE OK - 297, 352, 29

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

OK + 359, 297, 26

§ 14 27 ECR OK - 109, 517, 55

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 522, 98, 60

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 450, 140, 89

Μετά την § 16 28 ECR OK - 151, 518, 12

§ 20 5 PPE OK - 216, 370, 90

§ 23 § αρχικό 
κείμενο

OK + 522, 75, 84

§ 29 13 ID OK - 128, 523, 23

6 PPE OK - 226, 387, 64§ 37

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 459, 132, 86
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Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 37 18 ECR OK - 144, 514, 20

§ 38 § αρχικό 
κείμενο

OK + 476, 102, 101

Μετά την § 38 19 ECR OK - 151, 494, 36

7 PPE OK - 185, 397, 93§ 39

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 392, 254, 35

14 ID OK - 143, 508, 24

15 ID OK - 125, 522, 26

Μετά την § 39

16 ID OK - 131, 512, 30

8 PPE OK - 217, 362, 97§ 45

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 358, 276, 46

§ 49 9 PPE OK - 302, 365, 10

§ 57 § αρχικό 
κείμενο

OK + 488, 29, 164

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 580, 26, 75

§ 61 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 385, 207, 89

29 ECR OK - 137, 512, 31

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 543, 112, 24

§ 67

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 519, 145, 15
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Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 68 10 PPE OK - 197, 420, 58

§ 69 § αρχικό 
κείμενο

OK + 362, 290, 27

Μετά την 
αιτιολογική 
αναφορά 2

20 ECR OK - 171, 495, 13

Μετά την 
αιτιολογική 

σκέψη Γ

21 ECR OK - 139, 518, 24

22 ECR OK - 157, 507, 17Μετά την 
αιτιολογική 

σκέψη Ε 23 ECR OK - 87, 533, 61

Μετά την 
αιτιολογική  

σκέψη Ζ

24 ECR OK - 61, 530, 66

Μετά την 
αιτιολογική 

σκέψη Η

17 ECR OK - 143, 521, 17

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 526, 111, 44

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΑ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 338, 309, 30

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΒ

1 PPE OK - 216, 389, 71

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΓ

11 ID OK - 123, 525, 26

Μετά την 
αιτιολογική 

σκέψη ΙΓ

12 ID OK - 131, 520, 23

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΔ

2 PPE OK - 272, 353, 52

Παράρτημα στην πρόταση ψηφίσματος

ψ.τμ.Αιτιολογική 
σκέψη 8

§ αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ + 520, 134, 27
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Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 332, 313, 33

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 427, 119, 140

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: §§ 9, 37, 38, 39, 45, 57, 69
ID: § 23

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
αιτιολογική σκέψη ΙΑ
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «ετεροπατριαρχικές 

δομές, ασυμμετρία ισχύος και διαρθρωτικές και θεσμικές 
ανισότητες»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 16
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: 

«συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 61
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: «δημόσια»
2ο μέρος η λέξη αυτή

αιτιολογική σκέψη 8 (Παράρτημα στην πρόταση ψηφίσματος)
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «ετεροπατριαρχικές 

δομές, ασυμμετρία ισχύος και θεσμικές ανισότητες»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ID:
§ 67
1ο μέρος «ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, βάσει του άρθρου 83 

παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, πρόταση απόφασης του 
Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της έμφυλης βίας ως νέου τομέα 
εγκληματικότητας»
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2ο μέρος «που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο, 
σύμφωνα με τις συστάσεις που παρατίθενται στο παρόν 
παράρτημα, και ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αυτόν 
τον νέο τομέα εγκληματικότητας ως νομική βάση για μια ολιστική 
και επικεντρωμένη στα θύματα οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας, τόσο εντός όσο 
και εκτός διαδικτύου·»

Διάφορα
Ο Jorge Buxadé Villalba (Ομάδα ECR) υποστήριξε επίσης τις τροπολογίες 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29.

28. Κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και 
πολιτών στην Κούβα

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-
0441/2021, B9-0443/2021

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0436/2021
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

OK + 640, 37, 9

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

OK + 609, 42, 36

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

OK + 604, 46, 36

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 426, 146, 115

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0436/2021 PPE OK ↓

B9-0438/2021 The Left OK ↓

B9-0439/2021 S&D, 
Verts/ALE

OK ↓

B9-0441/2021 Renew OK ↓

B9-0443/2021 ECR OK ↓
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Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
S&D: §§ 1, 5, 9
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29. Η υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-
0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0434/2021
(S&D, Renew, Verts/ ECR, The Left, βουλευτές)

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 411, 202, 78

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 398, 183, 109

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

OK + 315, 296, 77

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 383, 47, 259

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0434/2021 The Left OK ↓

B9-0435/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0437/2021 ID OK ↓

B9-0440/2021 S&D OK ↓

B9-0442/2021 Renew OK ↓

B9-0456/2021 ECR OK ↓

B9-0457/2021 PPE OK ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Renew: § 14
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
The Left:
§ 8
1ο μέρος «καλεί την ΕΥΕΔ να προτείνει την έγκριση στοχευμένων μέτρων 

της ΕΕ κατά των υπευθύνων για σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
δίωξης του Ahmed Mansoor και άλλων υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,»

2ο μέρος «στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει ότι όλες οι διαδικασίες 
επιβολής κυρώσεων πρέπει να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία 
και να κινούνται μόνο όταν μπορούν να διαπιστωθούν 
συγκεκριμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·»

30. Η κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην 
Κένυα

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-
0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0445/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, βουλευτές)

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 626, 28, 34

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 352, 314, 21

4 The Left OK - 136, 535, 17

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 579, 42, 67

§ 6

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 352, 315, 20

§ 8 5 The Left OK - 76, 583, 29

Μετά την § 8 6 The Left OK - 254, 419, 15

7 The Left OK - 107, 481, 100

8 The Left OK - 71, 524, 92

Μετά την § 21

9 The Left OK - 137, 465, 86
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Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

10 The Left OK - 125, 493, 70

Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

Γ

1 The Left OK + 444, 234, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 607, 22, 59

Αιτιολογική 
σκέψη Η

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 507, 161, 19

2 The Left OK - 76, 529, 82Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

ΙΖ 3 The Left OK - 50, 514, 124

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 377, 115, 192

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0444/2021 The Left OK ↓

B9-0445/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0446/2021 ID OK ↓

B9-0447/2021 S&D OK ↓

B9-0448/2021 Renew OK ↓

B9-0452/2021 ECR OK ↓

B9-0454/2021 PPE OK ↓
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
αιτιολογική σκέψη Η
1ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2020, ορισμένοι 

πρόσφυγες με προφίλ ΛΟΑΤΚΙ + ζήτησαν από την Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες να τους 
μετεγκαταστήσει εκτός Κένυας λόγω της εχθρότητας της χώρας 
έναντι αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες 
πάνω από 30 άτομα ΛΟΑΤΚΙ + έχουν μετεγκατασταθεί από το 
μέρος Kakuma 3 του καταυλισμού σε άλλα τμήματα με βάση τις 
ανησυχίες που εξέφρασαν για την ασφάλεια και μετά από 
προσεκτική επιτόπια αξιολόγηση από την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες·»

2ο μέρος «λαμβάνοντας υπόψη ότι με την εντολή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου της 
Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την τροποποίηση του 
κανονισμoύ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου ζητήθηκε να καταβληθούν προσπάθειες με την 
πάροδο του χρόνου για την επίτευξη δίκαιης κατανομής των 
επανεγκατεστημένων προσώπων μεταξύ των κρατών μελών, και 
ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνδυαστούν με 
προσπάθειες θέσπισης διεθνών δεσμευτικών κανόνων όσον αφορά 
την κοινή παγκόσμια ευθύνη για την επανεγκατάσταση προσώπων 
που χρήζουν επανεγκατάστασης, όπως αναφέρεται από την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες·»

ECR, PPE:
§ 5
1ο μέρος «καλεί την κυβέρνηση της Κένυας να διατηρήσει τους 

καταυλισμούς προσφύγων Kakuma και Dadaab, τουλάχιστον έως 
ότου σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην περιοχή· καλεί επιτακτικά 
την κυβέρνηση της Κένυας να διασφαλίσει τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων κατά τη λήψη 
οποιωνδήποτε αποφάσεων που τους αφορούν·»

2ο μέρος «τονίζει ότι η χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ προς τρίτες χώρες 
για την υποδοχή προσφύγων δεν θα πρέπει να υποκαθιστά την 
ευθύνη της ΕΕ όσον αφορά τη φιλοξενία και την επανεγκατάσταση 
ενός δίκαιου ποσοστού προσώπων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας·»

§ 6
1ο μέρος «καλεί την κυβέρνηση της Κένυας, την Ύπατη Αρμοστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τη διεθνή κοινότητα να 
δεσμευτούν να συνεργαστούν και να βρουν εναλλακτικές, 
βιώσιμες, κατάλληλες και βασισμένες στα δικαιώματα λύσεις που 
συνάδουν με τις αρχές και τους στόχους επιμερισμού των ευθυνών 
του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες (GCR)·»

2ο μέρος «συνιστά, προκειμένου να είναι αποτελεσματική, να περιλαμβάνει 
την επανεγκατάσταση στην ΕΕ σημαντικού αριθμού προσφύγων 
που χρήζουν διεθνούς προστασίας·»
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31. Εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή 
φορολογικών πληροφοριών

Έκθεση: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

3 ECR OK - 252, 365, 75§ 3

13 ID OK - 85, 536, 69

§ 4 4 ECR OK - 277, 357, 58

§ 7 15 Verts/ALE,
S&D,

The Left

OK + 370, 254, 68

Μετά την § 9 16 Verts/ALE,
S&D,

The Left

OK + 366, 254, 72

§ 17 5 ECR OK - 122, 532, 38

§ 24 6 ECR OK - 127, 529, 35

§ 26 1 PPE OK + 353, 267, 69

§ 52 7 ECR OK - 102, 532, 56

Αιτιολογική 
σκέψη Α

12 ID OK - 92, 569, 29

Αιτιολογική 
σκέψη Θ

8 Verts/ALE,
S&D,

The Left

OK - 313, 368, 11

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΓ

9Δ Verts/ALE,
S&D,

The Left

OK - 251, 433, 8

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΕ

14 Verts/ALE,
S&D,

The Left

OK + 354, 251, 87

Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

ΙΣΤ

2 ECR OK - 288, 326, 78

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΘ

10 Verts/ALE,
S&D,

The Left

OK - 252, 408, 32
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Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Αιτιολογική 
σκέψη KΕ

11Δ Verts/ALE,
S&D,

The Left

OK - 252, 430, 10

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 561, 12, 116

32. Η κατάσταση στο Αφγανιστάν 

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-
0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0455/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, βουλευτές)

Μετά την § 1 7 ID OK + 364, 299, 11

Μετά την § 12 3 The Left OK - 39, 596, 51

Μετά την § 14 4 The Left OK - 64, 594, 29

Μετά την § 15 5 The Left OK - 255, 410, 22

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 641, 6, 40

§ 19 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 582, 64, 41

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 631, 48, 8

2/ΟΚ + 544, 136, 7

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 540, 136, 11
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Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 36 8 ID OK - 111, 570, 4

9 ID OK - 267, 403, 15§ 38

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 410, 201, 76

6 PPE OK - 270, 403, 14

14 ECR OK - 276, 400, 11

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 271, 390, 24

16 S&D

2/ΟΚ + 477, 178, 30

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 39

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

11 Verts/ALE OK - 321, 326, 40Μετά την § 39

12 Verts/ALE OK - 265, 359, 63

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 416, 250, 21

2/ΟΚ + 346, 319, 21

§ 40 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 507, 141, 39

§ 45 17 Renew OK + 377, 260, 50

§ 46 § αρχικό 
κείμενο

OK + 626, 48, 12

Μετά την § 48 10 ID OK - 148, 519, 18

13 Verts/ALE OK + 455, 169, 63

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 49

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓
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Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

3/ΟΚ ↓

§ 50 18 Renew OK + 594, 78, 14

15 ECR OK - 138, 447, 101

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 536, 121, 30

2/ΟΚ + 412, 251, 24

§ 51

§ αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 435, 205, 47

§ 52 § αρχικό 
κείμενο

OK + 456, 212, 19

Μετά την 
αιτιολογική 
αναφορά 1

1 The Left OK + 571, 110, 6

Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

Δ

2 The Left OK - 43, 619, 25

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 536, 96, 50

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0433/2021 The Left OK ↓

B9-0453/2021 ID OK ↓

B9-0455/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0458/2021 ECR OK ↓

B9-0459/2021 PPE OK ↓

B9-0460/2021 S&D OK ↓

B9-0462/2021 Renew OK ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ID: §§ 38, 40, 46, 52
ECR: §§ 38, 52
The Left: § 51
PPE: § 52
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
§ 19
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και τους 

Αφγανούς»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

The Left:
§ 49
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «τη βαθιά 

απογοήτευση και ανησυχία του» και «εκφράζει την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι η συλλογική μας αποτυχία στο Αφγανιστάν 
συνιστά στρατηγικό πλεονέκτημα για τις μη δυτικές δυνάμεις, την 
Κίνα και, σε μικρότερο βαθμό, τη Ρωσία, ενώ οι εν λόγω δυνάμεις 
δεν παρείχαν σημαντική στήριξη ούτε συμμετείχαν στην ανάπτυξη 
του Αφγανιστάν·»

2ο μέρος «τη βαθιά απογοήτευση και ανησυχία του»
3ο μέρος «εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η συλλογική μας 

αποτυχία στο Αφγανιστάν συνιστά στρατηγικό πλεονέκτημα για 
τις μη δυτικές δυνάμεις, την Κίνα και, σε μικρότερο βαθμό, τη 
Ρωσία, ενώ οι εν λόγω δυνάμεις δεν παρείχαν σημαντική στήριξη 
ούτε συμμετείχαν στην ανάπτυξη του Αφγανιστάν·»

Verts/ALE:
§ 26
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «όλες» και 

«βιομετρικά»
2ο μέρος «όλες»
3ο μέρος «βιομετρικά»

§ 51
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «μέσω της 

οικοδόμησης μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης» 
και «του μεγέθους των επενδύσεων που θα απαιτηθούν»

2ο μέρος «μέσω της οικοδόμησης μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής 
Ένωσης»

3ο μέρος «του μεγέθους των επενδύσεων που θα απαιτηθούν»

PPE:
τροπολογία 16
1ο μέρος «επικρίνει έντονα τα πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου 

από τους Υπουργούς Εσωτερικών ως απαράδεκτα τόσο ως προς το 
τόνο όσο και ως προς το περιεχόμενο·» «συγκεκριμένων και νέων 
δεσμεύσεων»

2ο μέρος «σε πλήρη συμμόρφωση με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951»

ID, PPE:
§ 39
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1ο μέρος «καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μια 
συντονισμένη ευρωπαϊκή προσπάθεια για την επιδίωξη μιας 
ανθρώπινης πολιτικής ασύλου, στο πλαίσιο της οποίας η ΕΕ θα 
αναλάβει την ηθική ευθύνη της όσον αφορά την υποδοχή και την 
ένταξη· εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχεδιαζόμενο 
φόρουμ επανεγκατάστασης του Σεπτεμβρίου· τονίζει ότι η 
στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατά 
προτεραιότητα, την επέκταση της επανεγκατάστασης σε όσους 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και είναι πιο ευάλωτοι, καθώς και 
περαιτέρω συμπληρωματικές οδούς, όπως οι θεωρήσεις για 
ανθρωπιστικούς λόγους και ένα ειδικό πρόγραμμα θεωρήσεων για 
τις Αφγανές γυναίκες που αναζητούν προστασία από το καθεστώς 
των Ταλιμπάν·»

2ο μέρος «ζητεί από τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις τρέχουσες και τις 
πρόσφατες αιτήσεις ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των 
απορριφθεισών αιτήσεων, υπό το πρίσμα των πρόσφατων 
εξελίξεων· υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
πραγματοποιηθούν αναγκαστικές επιστροφές στο Αφγανιστάν·»

ECR, PPE:
§ 40
1ο μέρος «καλεί το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία, 

όπως η οδηγία για την προσωρινή προστασία και ο μηχανισμός 
πολιτικής προστασίας, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι 
προσπάθειες σε ολόκληρη την ΕΕ για τη διασφάλιση καλύτερου 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και άμεσης πρόσβασης 
στην προστασία·»

2ο μέρος «επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να 
δημοσιεύσει νομοθετική πρόταση για τις θεωρήσεις για 
ανθρωπιστικούς λόγους»

3ο μέρος «και ζητεί ίση κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών·»

33. Η κατάσταση στον Λίβανο

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-
0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0465/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, βουλευτές)

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 595, 65, 28

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 656, 3, 29
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Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 8 2 S&D OK - 283, 394, 10

§ 10 5 The Left OK - 273, 371, 44

§ 11 6 The Left OK - 56, 511, 121

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 617, 43, 28

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 658, 1, 29

§ 13 1 S&D OK - 204, 435, 49

Μετά την § 17 7 The Left OK + 440, 190, 57

Μετά την 
αιτιολογική σκέψη 

ΙΕ

3 The Left OK + 548, 53, 87

Αιτιολογική 
σκέψη ΙΘ

4 The Left OK - 228, 414, 44

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 575, 71, 39

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0464/2021 The Left OK ↓

B9-0465/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0466/2021 ID OK ↓

B9-0467/2021 S&D OK ↓

B9-0468/2021 ECR OK ↓

B9-0469/2021 PPE OK ↓

B9-0470/2021 Renew OK ↓

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
The Left:
§ 7
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1ο μέρος «καλεί τις λιβανικές αρχές να επαναλάβουν τις συνομιλίες με το 
ΔΝΤ το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να καταστούν απτές οι 
μεταρρυθμίσεις για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσχερή 
κατάσταση στον Λίβανο· καλεί επιτακτικά τις λιβανικές αρχές να 
εφαρμόσουν τις προηγούμενες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο 
πλαίσιο της οικονομικής διάσκεψης για την ανάπτυξη μέσω 
μεταρρυθμίσεων σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα (CEDRE), 
του Απριλίου του 2018, με την υποστήριξη της Διεθνούς Ομάδας 
Στήριξης του Λιβάνου, και όπως συμφώνησαν όλοι οι πολιτικοί 
ηγέτες του Λιβάνου, γεγονός που συνεπάγεται ουσιώδεις και 
βαθιές μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και τη διακυβέρνηση, 
μεταξύ άλλων την αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας 
και της αξιοπιστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα, την 
εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τη διασφάλιση 
του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους 
δικαίου, και την καταπολέμηση της διαφθοράς·»

2ο μέρος «καλεί τις λιβανικές αρχές να παράσχουν στήριξη στις πλέον 
ευάλωτες κοινότητες του Λιβάνου, μεταξύ άλλων με κοινωνικά 
δίχτυα ασφαλείας· καλεί τις λιβανικές αρχές να εγκρίνουν τον 
προϋπολογισμό του 2021 και να καταρτίσουν τον προϋπολογισμό 
του 2022, όπου θα πρέπει να συμπεριληφθεί ένα ισχυρό πρόγραμμα 
κοινωνικής προστασίας, και να υλοποιηθούν το πρόγραμμα 
«Κοινωνικό Δίχτυ Ασφαλείας Έκτακτης Ανάγκης» και το εθνικό 
πρόγραμμα για την καταπολέμηση της φτώχειας· καλεί επιτακτικά 
τις λιβανικές αρχές να προβλέψουν επαρκή κονδύλια στον 
προϋπολογισμό για τις εκλογές του 2022·»

§ 12
1ο μέρος «καλεί τη διεθνή κοινότητα να παράσχει τη χρηματοδοτική 

στήριξη που απαιτείται για να μπορέσουν οι λιβανικές ένοπλες 
δυνάμεις και οι δυνάμεις εσωτερικής ασφαλείας να εκπληρώσουν 
τα ουσιαστικά τους καθήκοντα όσον αφορά την πρόληψη της 
περαιτέρω κατάρρευσης των κρατικών θεσμών, την εξασφάλιση 
ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της 
σταθερότητας, με παράλληλο σεβασμό του δικαιώματος 
διαμαρτυρίας και της ελευθερίας της έκφρασης·»

2ο μέρος «επαναλαμβάνει ότι η λογοδοσία των δημόσιων υπαλλήλων είναι 
ουσιαστικής σημασίας και καταδικάζει κάθε μορφής βία κατά 
διαδηλωτών·»
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34. Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και περαιτέρω επιδείνωση 
του κράτους δικαίου στην Πολωνία

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0461/2021, B9-0463/2021

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0461/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 563, 75, 55

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 551, 135, 6

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 532, 119, 39

§ 23 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 459, 184, 45

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 502, 149, 36

Πρόταση ψηφίσματος B9-0463/2021 (ECR)

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK ↓

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 23
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και τα συναφή 

δικαιώματα»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Verts/ALE, The Left:
§ 20
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και υβριδική 

απειλή»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Διάφορα
Ο Mikuláš Peksa (Ομάδα Verts/ALE) υποστήριξε επίσης την πρόταση 
ψηφίσματος B9-0461/2021.
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35. Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου ευρωπαϊκού 
φορέα δεοντολογίας

Έκθεση: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Αντικείμενο Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κλπ.

Ψηφοφορί
α

Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 10 2 βουλευτές OK - 212, 451, 29

§ 21 3 βουλευτές OK - 311, 376, 5

§ 24 4 βουλευτές OK - 292, 368, 32

§ 34 1 βουλευτές OK + 263, 239, 190

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του 
κειμένου)

OK + 377, 87, 224


