
P9_PV(2021)10.05-07(VOT)_EL.docx 1 PE 698.536

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

+ εγκρίνεται
- απορρίπτεται
↓ καταπίπτει 
R αποσύρεται
ΟΚ (..., …, ...)  ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, 

αποχές)
VE (..., …, ...)  ηλεκτρονική ψηφοφορία (ψήφοι υπέρ, ψήφοι κατά, αποχές)
ψ.τμ.  ψηφοφορία κατά τμήματα
vs  χωριστή ψηφοφορία
am  τροπολογία
AC  συμβιβαστική τροπολογία
PC  αντίστοιχο τμήμα
S  τροπολογία που διαγράφει
=  ταυτόσημες τροπολογίες
§  παράγραφος
art  άρθρο
cons  αιτιολογική σκέψη
PR  πρόταση ψηφίσματος
PRC  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. Περιβάλλον: κανονισμός Århus***I

Έκθεση: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Προσωρινή έγκριση

Προσωρινή έγκριση 48 επιτροπή ΟΚ + 554, 127, 10

Δήλωση της 
Επιτροπής

49 επιτροπή ΟΚ + 555, 126, 11

2. Πρόταση σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της 
αντιπροσωπείας στην κοινοβουλευτική συνέλευση εταιρικής σχέσης ΕΕ-
Ηνωμένου Βασιλείου

Πρόταση απόφασης: B9-0479/2021

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ 
- παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης B9-0479/2021
(Διάσκεψη των προέδρων)

Πρόταση απόφασης 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 686, 2, 4

3. Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ ΕΕ και 
Γροιλανδίας, Δανίας ***

Σύσταση: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ 
- παρατηρήσεις

Διαδικασία έγκρισης ΟΚ + 603, 16, 72
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4. Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ ΕΕ και 
Γροιλανδίας, Δανίας (ψήφισμα)

Έκθεση: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ 
- παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος  
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 624, 12, 56

5. Ανανέωση του διορισμού της Julia Laffranque στην επιτροπή που 
συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόταση απόφασης: B9-0478/2021 (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191, παράγραφος 1 του 
κανονισμού)

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ 
- παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης SEC + 621, 45, 26

6. Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών (ESMA)

Έκθεση: Irene Tinagli (A9-0272/2021) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191, παράγραφος 1 του 
κανονισμού)

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ 
- παρατηρήσεις

Πρόταση απόφασης SEC + 555, 56, 81

7. Προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου 
κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις Καναρίους 
Νήσους *

Έκθεση: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ 
- παρατηρήσεις

Μοναδική ψηφοφορία ΟΚ + 677, 5, 9
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8. Ο ρόλος της αναπτυξιακής πολιτικής στην αντιμετώπιση της απώλειας 
βιοποικιλότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της Ατζέντας του 2030

Έκθεση: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 369, 243, 79

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 575, 75, 40

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 345, 323, 22

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 573, 66, 52

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 378, 298, 15

§ 25 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 290, 286, 115

§ 28 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 408, 237, 47

§ 29 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 419, 234, 39

§ 30 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 365, 210, 117

§ 32 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 421, 170, 101

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 341, 328, 23

§ 41 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 616, 66, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 402, 246, 44

§ 43 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 631, 23, 38

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 544, 61, 86

§ 44 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 417, 194, 80
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 49 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 398, 199, 95

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 663, 7, 22

§ 50 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 409, 236, 47

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 657, 25, 10

§ 65 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 348, 331, 11

§ 66 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 347, 305, 40

Αιτ. σκ. Λ § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 395, 269, 28

Αιτ. σκ. ΛΑ § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 372, 247, 73

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 678, 7, 7

Αιτ. σκ. ΛΒ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 300, 335, 57

Αιτ. σκ. ΛΖ § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 356, 299, 37

Πρόταση ψηφίσματος  (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 351, 31, 304

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
députés: §§ 8, 25, 28, 29, 30, 32, 49, 66; ατ. σκ. Λ, ΛΑ, ΛΖ

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
βουλευτές:
§ 14
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "άμεσα"
2ο μέρος η λέξη αυτή

§ 15
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις:"που επηρεάζονται ή ενδέχεται να 

επηρεαστούν"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 41
1ο μέρος "σημειώνει ότι τα κεφάλαια των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) της ΕΕ 

για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά·"
2ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη στο πλαίσιο των ΣΕΣ της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά 
με τη βιοποικιλότητα· τονίζει ότι, για να είναι εκτελεστοί, οι περιβαλλοντικοί 
στόχοι των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) της ΕΕ πρέπει να είναι 
σαφείς και συγκεκριμένοι και να μπορεί να ελεγχθεί η εφαρμογή τους· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του σχεδίου 
δράσης 15 σημείων, το ενδεχόμενο ανάληψης περαιτέρω δράσης και κατανομής 
πόρων ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή των κεφαλαίων για 
το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, εφαρμόζοντας την αρχή της συνοχής της 
πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη·"

§ 43
1ο μέρος "επισημαίνει ότι η βιοποικιλότητα των καλλιεργούμενων φυτών και των 

εκτρεφόμενων ζώων έχει μειωθεί ως αποτέλεσμα του διεθνούς εμπορίου·"
2ο μέρος "ζητεί να αξιολογηθεί πλήρως ο άμεσος και έμμεσος αντίκτυπος των ΣΕΣ της ΕΕ 

στη βιοποικιλότητα·"

§ 44
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει προσεκτικά την εμπορική πολιτική της, 

ιδίως τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι δεν αντίκειται στις αρχές της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, της 
Συμφωνίας του Παρισιού και της Πράσινης Συμφωνίας· "

2ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μη συνάψουν νέες ΣΕΣ που θα 
μπορούσαν να συντείνουν στην επιδείνωση της παγκόσμιας αποψίλωσης των 
δασών και της απώλειας βιοποικιλότητας·"

§ 50
1ο μέρος "τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη των γενετικών πόρων της φύσης 

κατανέμονται δίκαια και ισότιμα και επισημαίνει την ανάγκη συνοχής μεταξύ των 
διεθνών συμφωνιών στο πλαίσιο αυτό· τονίζει ότι οι κανονισμοί που εγκρίνονται 
για την προστασία των γενετικών πόρων και των σχετικών παραδοσιακών 
γνώσεων πρέπει να συμμορφώνονται με τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί για την προαγωγή και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των αυτόχθονων 
πληθυσμών όπως κατοχυρώνονται στη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών του 2007 
για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών (UNDRIP) και στη Σύμβασης αριθ. 169 
της ΔΟΕ του 1989 περί των ιθαγενών λαών και των λαών με φυλετική 
συγκρότηση· 

2ο μέρος "τονίζει την ανάγκη να αποκαλύπτεται η προέλευση των γενετικών πόρων κατά 
τη διάρκεια των διαδικασιών για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, όταν είναι 
γνωστή, σύμφωνα με την οδηγία 98/44/ΕΚ[12]· καλεί την Επιτροπή να ασκήσει 
πίεση για να διασφαλιστεί η συμφωνία των κανόνων του ΠΟΕ με το Πρωτόκολλο 
της Ναγκόγια στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα, 
με στόχο την αποτελεσματική αποτροπή της βιολογικής πειρατείας·" 

§ 65
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις:" και με την προώθηση της διεύρυνσης 

της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ώστε να καλύπτει τις 
εγκληματικές πράξεις που ισοδυναμούν με οικοκτονία·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

αιτ. σκ. ΛΒ
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις:"εκτός από το διεθνές εμπόριο"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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9. Η τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από την 
αστυνομία και τις δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις

Έκθεση: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 650, 34, 8

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 365, 289, 38

§ 24 1 βουλευτές ΟΚ - 268, 389, 35

§ 27 2 βουλευτές ΟΚ - 297, 369, 26

§ 31 3 βουλευτές ΟΚ - 259, 403, 30

Πρόταση ψηφίσματος  (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 377, 248, 62

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
βουλευτές:
§ 6
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε τεχνολογία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και, 

ως εκ τούτου, ζητεί αυστηρό δημοκρατικό έλεγχο και ανεξάρτητη εποπτεία 
οποιασδήποτε τεχνολογίας που βασίζεται στην ΤΝ και χρησιμοποιείται από τις 
αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές, ιδίως εκείνων που μπορούν 
να επαναχρησιμοποιηθούν για μαζική παρακολούθηση ή κατάρτιση προφίλ· "

2ο μέρος "επισημαίνει, ως εκ τούτου, με μεγάλη ανησυχία το δυναμικό ορισμένων 
τεχνολογιών ΤΝ που χρησιμοποιούνται στον τομέα της επιβολής του νόμου για 
σκοπούς μαζικής παρακολούθησης· επισημαίνει τη νομική απαίτηση να 
αποτρέπεται η μαζική παρακολούθηση μέσω τεχνολογιών ΤΝ, η οποία εξ ορισμού 
δεν πληροί τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, και να 
απαγορεύεται η χρήση εφαρμογών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτήν·"

10. Ο αντίκτυπος της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας 
στις γυναίκες και τα παιδιά

Έκθεση: Έλενα Κουντουρά, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 528, 134, 29

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 378, 290, 20
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 401, 187, 104

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 624, 28, 40

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 403, 156, 132

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 647, 34, 10

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 497, 144, 47

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 547, 72, 73

§ 41 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 379, 225, 87

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 630, 17, 45

§ 47 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 430, 204, 58

Πρόταση ψηφίσματος  (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 510, 31, 141

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
βουλευτές: § 14

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
βουλευτές:
§ 5
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις:"προτρέπει τη Βουλγαρία, την Τσεχία, 

την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία να κυρώσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 15
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις:"επικροτεί την πρόταση οδηγίας 

σχετικά με τον επαρκή κατώτατο μισθό και την πρόταση για δεσμευτικά μέτρα 
διαφάνειας των αμοιβών·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 18
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις:"συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 

σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 41
1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για τα ισχύοντα  στερεότυπα και προκαταλήψεις για 

το φύλο που οδηγούν σε ανεπαρκείς απαντήσεις στην έμφυλη  βία και στην 
έλλειψη εμπιστοσύνης στις γυναίκες, ιδίως όσον αφορά τους υποτιθέμενους 
ψευδείς ισχυρισμούς για κακοποίηση παιδιών και για ενδοοικογενειακή 
βία· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για την έλλειψη ειδικής κατάρτισης για 
τους δικαστές, τους εισαγγελείς και τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου· 
τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία των μέτρων που στοχεύουν στην 
καταπολέμηση των έμφυλων στερεότυπων και των πατριαρχικών προκαταλήψεων 
μέσω εκστρατειών εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης· καλεί τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν και να καταπολεμούν τη νοοτροπία απαξίωσης των γυναικείων 
επιχειρημάτων· καταδικάζει τη χρήση, τη διεκδίκηση και την αποδοχή μη 
επιστημονικών θεωριών και εννοιών σε υποθέσεις επιμέλειας που τιμωρούν 
μητέρες που προσπαθούν να καταγγείλουν περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών ή 
βίας λόγω φύλου, εμποδίζοντάς τες να αποκτήσουν την επιμέλεια ή 
περιορίζοντας τα γονικά τους δικαιώματα· τονίζει ότι το επονομαζόμενο 
«σύνδρομο γονικής αποξένωσης» και παρόμοιες έννοιες και όροι, οι οποίοι 
στηρίζονται γενικά σε στερεότυπα για το φύλο, μπορούν να αποβούν εις βάρος 
των γυναικών θυμάτων ενδοσυντροφικής βίας, καθώς οι μητέρες κατηγορούνται 
ότι αποξενώνουν τα παιδιά από τον πατέρα τους, δημιουργούνται αμφιβολίες 
σχετικά με τις γονικές ικανότητες των θυμάτων, παραβλέπεται η μαρτυρία του 
παιδιού και ο κίνδυνος άσκησης βίας στον οποίο εκτίθενται τα παιδιά, και 
τίθενται σε κίνδυνο τα δικαιώματα και η ασφάλεια της μητέρας και των 
παιδιών· "

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να μην αναγνωρίσουν το σύνδρομο γονικής αποξένωσης 
στη δικαστική πρακτική και τη νομοθεσία τους και να αποθαρρύνουν ή ακόμη και 
να απαγορεύσουν τη χρήση του σε δικαστικές διαδικασίες, ιδίως κατά τη 
διάρκεια ερευνών για τη διαπίστωση της άσκησης βίας·"

§ 47
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις:"εκφράζει εν προκειμένω τη λύπη του 

διότι με την τελευταία του αναθεώρηση δεν επεκτάθηκε το πεδίο εφαρμογής του 
ώστε να καλύπτει και ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή δεν 
έχουν παντρευτεί"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

11. Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 – Συστάσεις 
για τα επόμενα βήματα προς το «Όραμα μηδενικών απωλειών»

Έκθεση: Έλενα Κουντουρά (A9-0211/2021)

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ 
- παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος  
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 615, 24, 48
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12. Ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο

Έκθεση: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 387, 282, 22

Μετά την § 1 1 Verts/ALE
The Left

2/ΟΚ - 214, 469, 8

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 255, 424, 12

Μετά την § 10 2 Verts/ALE
The Left

2/ΟΚ ↓

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 380, 302, 9

Μετά την § 13 3 Verts/ALE
The Left

2/ΟΚ - 207, 455, 29

Μετά την § 38 4 Verts/ALE
The Left

ΟΚ - 265, 417, 9

§ 59 5 Verts/ALE
The Left

ΟΚ - 258, 324, 109

Αιτ. σκ. E 6 Verts/ALE
The Left

ΟΚ - 183, 474, 34

Αιτ. σκ. ΣΤ 7 Verts/ALE
The Left

ΟΚ - 175, 499, 17

Πρόταση ψηφίσματος  (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 582, 5, 100

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
Renew:
τροπολογία 1
1ο μέρος "εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της 

στρατηγικής της για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, να προστατεύεται 
τουλάχιστον το 30% των θαλάσσιων περιοχών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων, όπως προβλέπεται στο 
πλαίσιο της ΚΑΠ, "

2ο μέρος "και των περιοχών όπου απαγορεύονται οι πλέον καταστροφικές αλιευτικές 
τεχνικές και οικονομικές δραστηριότητες·"

τροπολογία 2
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις:"το 30 %"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 3
1ο μέρος "καλεί τη ΓΕΑΜ να προτείνει μια νέα φιλόδοξη και ολιστική κοινή στρατηγική για 

την αλιεία και την ιχθυοκαλλιέργεια στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο για τα 
έτη 2021-2025, που πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα αποτελεσματική και βιώσιμης 
διαχείρισης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ακολουθώντας την προσέγγιση 
της ΜΒΑ· καλεί τη ΓΕΑΜ να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως η υπερθέρμανση του 
πλανήτη και η παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία (ΠΑΑ) και η 
ερασιτεχνική αλιεία, και να καθιερώσει νέες ζώνες αποκατάστασης των 
ιχθυοαποθεμάτων "

2ο μέρος "και απαγόρευσης της αλιείας·"

13. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του 
Κανονισμού: δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των chlorotoluron 
και difenoconazole

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0481/2021

Θέμα ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ 
- παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος  B9-0481/2021
(επιτροπή ENVI)

Πρόταση ψηφίσματος  
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 407, 256, 24

14. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισμού: 
Τεχνικά κριτήρια ελέγχου για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό 
τις οποίες μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει 
σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή στην προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και για τον προσδιορισμό του κατά πόσον αυτή η 
οικονομική δραστηριότητα δεν επιβαρύνει σημαντικά οποιονδήποτε από 
τους άλλους περιβαλλοντικούς στόχους

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0476/2021, B9-0477/2021 (απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών του 
ΕΚ)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0476/2021 ID ΟΚ - 162, 488, 34

B9-0477/2021 ECR ΟΚ - 227, 428, 31
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15. Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ

Έκθεση: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 2 2 εισηγητής ΟΚ + 531, 68, 86

Μετά την § 29 3 εισηγητής ΟΚ + 397, 221, 59

Μετά την § 35 4 εισηγητής ΟΚ + 585, 26, 73

§ 45 10 εισηγητής ΟΚ + 594, 9, 82

§ 53 5 εισηγητής ΟΚ + 618, 18, 50

§ 90 9 βουλευτές ΟΚ + 438, 173, 74

§ 94 6 εισηγητής ΟΚ + 552, 50, 83

§ 95 7 εισηγητής ΟΚ + 587, 78, 20

§ 108 8 εισηγητής ΟΚ + 606, 17, 61

Αιτ. σκ. E 11 βουλευτές ΟΚ + 616, 27, 42

Αιτ. σκ. ΣΤ 1 εισηγητής ΟΚ + 559, 59, 67

Πρόταση ψηφίσματος  (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 550, 83, 55

16. Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη 
Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία

Έκθεση: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Μετά την § 3 2 ID ΟΚ - 103, 566, 18

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 592, 8, 89

2/ΟΚ + 510, 158, 21

§ 24 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 650, 11, 28

ψ.τμ.§ 26 § αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ + 357, 288, 44



P9_PV(2021)10.05-07(VOT)_EL.docx 15 PE 698.536

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 618, 39, 32

§ 27 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 524, 149, 15

3 ID ΟΚ - 116, 516, 54Μετά την § 37

4 ID ΟΚ - 157, 516, 13

Μετά την § 43 5 ID ΟΚ - 147, 525, 13

Μετά την § 47 6 ID ΟΚ - 94, 568, 23

§ 52 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 568, 87, 34

Μετά την αιτ.σκ. A 1 ID ΟΚ - 101, 532, 52

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 557, 76, 55

Αιτ. σκ. Δ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 591, 55, 42

Πρόταση ψηφίσματος  (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 493, 88, 103

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: §§ 27, 52

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ECR:
§ 24
1ο μέρος "σημειώνει ότι 78 έργα συνέβαλαν στην αύξηση των οικονομικών και εργασιακών 

ευκαιριών, 97 έργα αναλήφθηκαν για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, 75 έργα 
αφιερώθηκαν στη διαχείριση της μετανάστευσης, και 75 έργα συνέβαλαν στη 
βελτίωση της διακυβέρνησης και της πρόληψης των συγκρούσεων·"

2ο μέρος "σημειώνει με ανησυχία ότι, λόγω ειδικών περιστάσεων, η διαχείριση της 
μετανάστευσης έχει καταστεί το επίκεντρο της απόκρισης της ΕΕ σε ορισμένα 
έργα"

3ο μέρος "επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι αρχικοί στόχοι της 
βελτίωσης της ανθεκτικότητας και της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων 
της μετανάστευσης·”

§ 26
1ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έως και το 37 % του 

καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την Αφρική διατίθεται για μέτρα που 
αποσκοπούν στον περιορισμό και τη μείωση της μετανάστευσης, ενώ λιγότερο 
από το 9 % διατίθεται για την αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης και 
της αναγκαστικής εκτόπισης· σημειώνει ότι λιγότερο από το 1,5 % του 
καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την Αφρική διατέθηκε για τους νόμιμους 
διαύλους μετανάστευσης·"

2ο μέρος "αναγνωρίζει ότι η ασφάλεια είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα των 
αφρικανικών χωρών εταίρων και ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίζει τις χώρες εταίρους 
στην αντιμετώπιση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών, της παράνομης 
διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων·"

αιτ. σκ. Δ
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1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία τόσο των καταπιστευματικών ταμείων της 
ΕΕ όσο και της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία έχει αιτιολογηθεί 
από την ανάγκη για ευέλικτη, ad hoc και ταχεία αντίδραση που δεν είναι δυνατή 
βάσει του κλασικού θεσμικού πλαισίου και των περιορισμένων πόρων και της 
ευελιξίας που διατίθενται στον προϋπολογισμό της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το νέο πλαίσιο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης 
(Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI) - Global 
Europe) θα πρέπει να υπερβεί τους περιορισμούς που έχουν οδηγήσει στην ανάγκη 
δημιουργίας καταπιστευματικών ταμείων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
κρίσεων με πιο ευέλικτο και ταχύ τρόπο·" 

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκτός προϋπολογισμού μέσα, όπως τα 
καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ, καθώς και τα έκτακτα εργαλεία, όπως η FRT, 
θέτουν σε κίνδυνο τις αρχές της δημοκρατικής λογοδοσίας, της διαφάνειας και 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, υπονομεύοντας τον ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και την ακεραιότητα και τον ενιαίο χαρακτήρα 
του προϋπολογισμού της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη του 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη θέσπιση των εκτός προϋπολογισμού μηχανισμών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) συνεισέφερε στο 
καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική και στο καταπιστευματικό ταμείο 
Bêkou, και ότι, κατά συνέπεια, το Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε καθόλου στη 
σύσταση αυτών των δύο καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πιθανή συμμετοχή του Κοινοβουλίου περιορίστηκε σε ένσταση επί 
των σχεδίων εκτελεστικών αποφάσεων σχετικά με τις καταστατικές συμφωνίες 
των καταπιστευματικών ταμείων Madad και για την Κολομβία·"

17. Κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ

Έκθεση: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Μετά την αιτ. σκ. Θ 1 συντάκτης ΟΚ + 564, 71, 53

Αιτ. σκ. ΙΔ 2 συντάκτης ΟΚ + 556, 73, 56

Πρόταση ψηφίσματος  (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 591, 65, 26

18. Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας

Έκθεση: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Αιτ. σκ. ΙΒ 1 συντάκτρια ΟΚ + 448, 229, 10

Πρόταση ψηφίσματος  (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 506, 36, 140
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19. Η προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που 
αντλήθηκαν

Έκθεση: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 676, 7, 6

2/ΟΚ + 417, 249, 23

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 416, 249, 24

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 678, 6, 5

§ 31 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 369, 246, 74

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 541, 73, 74

2/ΟΚ + 517, 109, 60

§ 117 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 528, 106, 54

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 614, 18, 57

§ 119 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 502, 83, 104

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 671, 6, 12

Αιτ. σκ. ΝΘ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 418, 252, 19

Πρόταση ψηφίσματος  (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 579, 12, 92
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
βουλευτές:
§ 21
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει διαρθρωτικά την ευρωπαϊκή στρατηγική 

για την αναπηρία 2021-2030 στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς η 
τελευταία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να εμπνεύσει τις πολιτικές και τις 
προσεγγίσεις των κρατών μελών, να ενισχύσει τη συμμετοχικότητα της 
κοινωνίας και να στηρίξει την απασχόληση και την κοινωνική προστασία των 
ατόμων με αναπηρία·" εκτός από τις λέξεις:"να ενσωματώσει διαρθρωτικά την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2021-2030 στη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς η τελευταία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να 
εμπνεύσει τις πολιτικές και τις προσεγγίσεις των κρατών μελών, "

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να διενεργεί ετήσια επανεξέταση της ενσωμάτωσης της 

διάστασης της αναπηρίας στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου·"

§ 31
1ο μέρος "παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρία 

συμμετέχουν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής χωρίς περιορισμούς· σημειώνει 
ότι στην CRPD απαιτείται πλήρης πολιτική συμμετοχή, γεγονός που σημαίνει ότι 
τα άτομα με αναπηρία πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές και στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε ισότιμη βάση με τους άλλους· "

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη παρέχουν ευκολότερη 
πολιτογράφηση ή ειδικές εξαιρέσεις από τις εξετάσεις πολιτογράφησης για τα 
άτομα με αναπηρία, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβασή τους στην ιθαγένεια·"

§ 117
1ο μέρος "ζητεί σεβασμό της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 

δικαιωμάτων και πλήρη σχετική πρόσβαση· εκφράζει τη λύπη του για την 
εναντίωση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα 
των γυναικών σε ορισμένες χώρες, η οποία είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για τις 
γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία, που αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια 
όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να λάβουν τα κράτη μέλη όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
καταπολέμηση της αναγκαστικής στείρωσης· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν δημόσιες επενδύσεις για να κατοχυρωθεί η πλήρης πρόσβαση των 
γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία στη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και στα συναφή δικαιώματα·" εκτός από τις λέξεις: "και των συναφών 
δικαιωμάτων", "και τα συναφή δικαιώματα", "δημόσιες" και "και στα συναφή 
δικαιώματα"
 

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
3ο μέρος "θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι συχνά τα κορίτσια με αναπηρία δεν λαμβάνουν 

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση· παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση για τη σεξουαλικότητα και 
τις σχέσεις·"

§ 119
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "συγκεκριμένα"
2ο μέρος η λέξη αυτή

αιτ.σκ. ΝΘ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση για καλύτερη ένταξη και προστασία των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία θα πρέπει να αποτυπώνεται σε όλους τους 
τομείς πολιτικής, "

2ο μέρος "συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·"
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20. Τραπεζική ένωση – ετήσια έκθεση 2020

Έκθεση: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

1 The Left ΟΚ - 90, 552, 42Μετά την § 1

2 The Left ΟΚ - 81, 587, 16

Μετά την § 5 3 The Left ΟΚ - 123, 531, 30

Μετά την § 7 8 ID ΟΚ - 143, 515, 24

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 543, 69, 72

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 511, 146, 27

9 ID ΟΚ - 142, 532, 8Μετά την § 19

10 ID ΟΚ - 138, 540, 4

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 644, 27, 13

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 514, 146, 24

§ 38 11 ID ΟΚ - 143, 522, 17

§ 39 4 ECR ΟΚ - 97, 554, 33

5 ECR ΟΚ - 166, 503, 15

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 543, 87, 54

§ 45

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 590, 36, 58

§ 46 12 ID ΟΚ - 141, 525, 16

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 545, 119, 20

§ 53 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 524, 118, 42
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 66 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 536, 135, 11

Αιτ. σκ. ΙΓ 6 ID ΟΚ - 138, 536, 8

Αιτ. σκ. ΚΓ 7 ID ΟΚ - 86, 544, 52

Πρόταση ψηφίσματος  (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 495, 100, 91

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Renew: § 66

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ECR:
§ 8
1ο μέρος "παρατηρεί ότι μια ολοκληρωμένη Τραπεζική Ένωση, μαζί με μια πλήρως 

ολοκληρωμένη και ισχυρή Ένωση Κεφαλαιαγορών, θα συμβάλει στην 
ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, θα στηρίξει τη λειτουργία της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και θα ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του 
ευρώ· υπογραμμίζει τη σημασία των ισότιμων όρων ανταγωνισμού που 
αποτρέπουν τα μειονεκτήματα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, και την ανάγκη προσεκτικής 
παρακολούθησης της έκδοσης τιτλοποιημένων προϊόντων· θεωρεί ότι οι 
τράπεζες δεν πρέπει να σηκώσουν όλο το βάρος της ανάκαμψης από την κρίση, 
αλλά μάλλον να προωθήσουν μια ισχυρή Ένωση Κεφαλαιαγορών που θα συμβάλει 
στην επανενεργοποίηση και την ανθεκτική ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας· 
θεωρεί ότι ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας μπορεί να δώσει ώθηση 
στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, λαμβανομένου υπόψη του καίριου 
ρόλου του τραπεζικού τομέα στην παροχή πρόσβασης σε πιστώσεις και στη 
διοχέτευση της διαθέσιμης χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία, ιδίως 
σε βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις· τονίζει τον ρόλο της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης και των ιδιωτικών επενδύσεων, παράλληλα με τις δημόσιες 
επενδύσεις, στη στήριξη της κλιματικής μετάβασης, όπως ορίζεται στο 
επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει 
περαιτέρω προσπάθειες για την καλύτερη εναρμόνιση της δραστηριότητας της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς με στόχους βιωσιμότητας και κριτήρια που αφορούν 
το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ), συμπεριλαμβανομένης 
μιας νομοθετικής πρότασης σχετικά με την ανάπτυξη αξιολογήσεων βάσει των εν 
λόγω κριτηρίων· ·"

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της στον τομέα της βιώσιμης 
χρηματοδότησης, εγκρίνοντας τις υπόλοιπες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο 
πλαίσιο του κανονισμού περί ταξινομίας[35] και του κανονισμού περί 
γνωστοποιήσεων[36] της ΕΕ εφαρμόζοντας, μεταξύ άλλων, μια ισχυρή 
μεθοδολογία «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»"
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§ 45
1ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του ΕΕΜ να παράσχει 

καθοδήγηση και σαφήνεια στις τράπεζες για την αυτοαξιολόγηση και την 
κατάλληλη αναφορά των περιβαλλοντικών κινδύνων και των κινδύνων που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή· τονίζει ότι απαιτείται περαιτέρω εποπτική 
πίεση προκειμένου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να γνωστοποιούν με 
κατάλληλο τρόπο τους κινδύνους που συνδέονται με το κλίμα και το περιβάλλον·" 

2ο μέρος "θεωρεί ότι η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων του ΕΕΜ όσον αφορά τους 
κλιματικούς κινδύνους αποτελεί σημαντικό βήμα για την αξιολόγηση των 
πρακτικών των τραπεζών και τον εντοπισμό συγκεκριμένων τομέων βελτίωσης· 
επαινεί, σε αυτό το πλαίσιο, τη σύσταση του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με τους 
κινδύνους που συνδέονται με το κλίμα και το περιβάλλον, η οποία ενισχύει τη 
στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του κινδύνου 
που συνδέεται με το κλίμα· υποστηρίζει την ιδέα να εκπονηθούν σχέδια 
αυτοαξιολόγησης και δράσης από τις τράπεζες το 2021 και τα οποία θα 
ακολουθήσει εποπτικός έλεγχος των ενεργειών των τραπεζών το 2022· θεωρεί 
ότι οι εν λόγω αυτοαξιολογήσεις και εκθέσεις πρέπει να διέπονται από την αρχή 
της αναλογικότητας και να μην αποβαίνουν σε βάρος της ικανότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των τραπεζών· λαμβάνει υπό σημείωση την πρωτοβουλία 
της ΕΑΤ για τη διεξαγωγή πιλοτικής άσκησης σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τον 
κλιματικό κίνδυνο και σημειώνει τα πορίσματά της σύμφωνα με τα οποία 
απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές μετάβασης 
και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG), ώστε να μπορούν οι τράπεζες 
και οι εποπτικές αρχές να αξιολογούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τον κλιματικό 
κίνδυνο· υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις και ο δανεισμός σε μη βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη αξιοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού ή μη ανακτήσιμες επενδύσεις·" 

§ 53
1ο μέρος "ευελπιστεί ότι η θέσπιση μηχανισμού ασφαλείας στο ΕΤΕ το 2022, δύο έτη 

νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, με τη μορφή ανανεώσιμου πιστωτικού 
ορίου από τον ΕΜΣ, με αποτέλεσμα να παρέχεται δικλείδα ασφαλείας για την 
εξυγίανση των τραπεζών στην Τραπεζική Ένωση, θα ενισχύσει το πλαίσιο 
διαχείρισης κρίσεων και αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης· σημειώνει ότι η σημαντική εξέλιξη του ΕΤΕ, σε συνδυασμό 
με τον κοινό μηχανισμό ασφαλείας, θα εξασφαλίσει στο ΕΣΕ πρόσβαση σε 
συνδυασμένα κεφάλαια που υπερβαίνουν κατά πολύ τα 100 δισεκατομμύρια EUR· 
επισημαίνει την ανάγκη να συνεχιστεί η μείωση των κινδύνων στα τραπεζικά 
συστήματα "·

2ο μέρος "παράλληλα με τη θέσπιση του ΕΣΑΚ"

Verts/ALE:
§ 20
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τονίζει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση 

θα πρέπει να σέβεται την αρχή της μη σημαντικής αύξησης των συνολικών 
κεφαλαιακών απαιτήσεων, ενώ ταυτόχρονα να ενισχύει τη συνολική 
χρηματοοικονομική θέση των ευρωπαϊκών τραπεζών·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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21. Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές 
πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας 
«Κώδικας δεοντολογίας»)

Έκθεση: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 8 1 συντάκτρια ΟΚ + 628, 18, 38

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 331, 289, 62

Πρόταση ψηφίσματος  (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 506, 81, 99

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
βουλευτές: § 26

22. H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών 
ομάδων

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0501/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-
0505/2021, B9-0506/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0502/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, βουλευτές)

Μετά την § 7 1 The Left ΟΚ - 304, 336, 45

Πρόταση ψηφίσματος  (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 647, 2, 31

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0501/2021 The Left ΟΚ ↓

B9-0502/2021 Verts/ALE ΟΚ ↓

B9-0503/2021 Renew ΟΚ ↓

B9-0504/2021 S&D ΟΚ ↓

B9-0505/2021 PPE ΟΚ ↓

B9-0506/2021 ECR ΟΚ ↓
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23. Η υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-
0510/2021, 
B9-0513/2021, B9-0514/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0500/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, βουλευτές)

Πρόταση ψηφίσματος  (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 660, 2, 18

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0500/2021 The Left ΟΚ ↓

B9-0507/2021 ID ΟΚ ↓

B9-0508/2021 Verts/ALE ΟΚ ↓

B9-0509/2021 Renew ΟΚ ↓

B9-0510/2021 S&D ΟΚ ↓

B9-0513/2021 PPE ΟΚ ↓

B9-0514/2021 ECR ΟΚ ↓

24. Ο νόμος για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021, B9-
0499/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0490/2021
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, βουλευτές)

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 372, 223, 58

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 397, 219, 38

2/ΟΚ + 376, 224, 54

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 393, 220, 41

ψ.τμ.§ 20 § αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ + 387, 245, 21
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 371, 252, 30

3/ΟΚ + 404, 217, 33

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 354, 270, 26

Αιτ. σκ. Β 1 The Left ΟΚ + 345, 275, 34

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 400, 199, 55

2/ΟΚ + 360, 238, 54

Αιτ. σκ. ΣΤ § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 390, 208, 56

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 408, 199, 47

Αιτ. σκ. ΚΑ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 373, 234, 46

Πρόταση ψηφίσματος  (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 381, 253, 36

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0490/2021 The Left ΟΚ ↓

B9-0491/2021 Verts/ALE ΟΚ ↓

B9-0497/2021 Renew ΟΚ ↓

B9-0498/2021 S&D ΟΚ ↓

B9-0499/2021 ECR ΟΚ ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: §§ 9, 26
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Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
PPE:
αιτ. σκ. ΣΤ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των 

γυναικών και η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρίες εξέδωσαν κοινή δήλωση, τον Αύγουστο του 2018, όπου τονίζουν ότι 
η πρόσβαση στην ασφαλή και νόμιμη άμβλωση, καθώς και σε συναφείς υπηρεσίες 
και πληροφορίες, αποτελεί βασική πτυχή της αναπαραγωγικής υγείας των 
γυναικών, και καλούν επιτακτικά τις χώρες να δώσουν τέλος στον περιορισμό 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων των 
γυναικών και των κοριτσιών, καθώς συνιστά απειλή για την υγεία και τη ζωή 
τους·"

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην άμβλωση αποτελεί ανθρώπινο 
δικαίωμα, η δε καθυστέρηση ή στέρηση της πρόσβασης στην άμβλωση συνιστά 
μορφή έμφυλης βίας και ενδέχεται να ισοδυναμεί με βασανιστήρια και/ή σκληρή, 
απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση·"

3ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα αποτελούν στόχο στο πλαίσιο των ΣΒΑ 3 και 5 των Ηνωμένων Εθνών, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία και η εξάλειψη όλων των επιβλαβών 
πρακτικών κατά των γυναικών αποτελούν στόχο στο πλαίσιο του ΣΒΑ 5·"

αιτ. σκ. ΚΑ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το SB8 είναι ένα από τα αυστηρότερα μέτρα άμβλωσης 

στις ΗΠΑ, καθώς απαγορεύει τις αμβλώσεις στην πολιτεία αφότου καταστεί 
εντοπίσιμος ο εμβρυικός καρδιακός παλμός, με εξαίρεση αποκλειστικά για 
επείγοντα ιατρικά περιστατικά, αλλά όχι για βιασμό, αιμομιξία ή σε περίπτωση 
που η υγεία του εμβρύου δεν συνεπάγεται τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή του μετά 
τη γέννηση· "

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μια μορφή έμφυλης βίας που μπορεί να 
ισοδυναμεί με βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση·"

§ 12
1ο μέρος "τονίζει ότι οι εξαιρετικά περιοριστικοί νόμοι που απαγορεύουν την άμβλωση δεν 

μειώνουν την ανάγκη για αμβλώσεις, αλλά έχουν ως αποτέλεσμα να αναγκάζουν 
τις γυναίκες να καταφεύγουν σε παράνομες αμβλώσεις, να ταξιδεύουν για να 
εξασφαλίσουν υπηρεσίες άμβλωσης ή να ολοκληρώσουν την εγκυμοσύνη τους 
ενάντια στη θέλησή τους, γεγονός που συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων "

2ο μέρος "και μορφή έμφυλης βίας"
3ο μέρος "που θίγει τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στη ζωή, στη 

σωματική και διανοητική ακεραιότητα, στην ισότητα, στην απαγόρευση των 
διακρίσεων και στην υγεία"

§ 20
1ο μέρος "καταδικάζει απερίφραστα την οπισθοδρόμηση που σημειώνεται στις ΗΠΑ και 

παγκοσμίως όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, "

2ο μέρος "και καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), την Επιτροπή και 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη 
διάθεσή τους για να ενισχύσουν τις ενέργειές τους για την αντιμετώπισή της· "

3ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα είναι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να ενισχυθούν και 
επ’ ουδενί μπορούν να αποδυναμωθούν ή να αρθούν·"

25. Η κατάσταση στη Λευκορωσία ένα έτος μετά τις διαδηλώσεις και τη βίαιη 
καταστολή τους

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-
0494/2021, 
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B9-0496/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0482/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, députés)

10 The Left ΟΚ - 52, 609, 21Πριν την § 1

11 The Left ΟΚ - 62, 560, 60

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 634, 5, 41

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 514, 125, 38

§ 13 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 586, 78, 17

14 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 333, 309, 39

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 16

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

Μετά την § 16 3 ECR ΟΚ - 159, 349, 174

4 ECR ΟΚ - 306, 357, 17

15 S&D,Verts/AL
E

ΟΚ - 260, 412, 9

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 539, 109, 33

§ 17

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 459, 185, 36

Μετά την § 17 5 The Left ΟΚ - 293, 384, 5

16 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ - 282, 387, 9

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 622, 44, 16

§ 18

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 434, 238, 6

Μετά την § 18 6 The Left ΟΚ - 195, 425, 62

§ 19 17 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ - 308, 338, 34
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Μετά την § 19 7 The Left ΟΚ - 252, 411, 18

Μετά την § 20 8 The Left ΟΚ - 115, 544, 22

Μετά την § 24 9 The Left ΟΚ - 81, 571, 30

Μετά την αιτ. σκ. Β 1 ECR ΟΚ + 548, 112, 21

Αιτ. σκ. Θ 12 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ - 285, 389, 7

Μετά την αιτ. σκ. Θ 2 ECR ΟΚ - 295, 348, 36

Μετά την αιτ. σκ. Ι 13 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ - 270, 368, 43

Πρόταση ψηφίσματος  (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 506, 29, 139

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0482/2021 PPE ΟΚ ↓

B9-0483/2021 The Left ΟΚ ↓

B9-0485/2021 S&D ΟΚ ↓

B9-0488/2021 Verts/ALE ΟΚ ↓

B9-0494/2021 Renew ΟΚ ↓

B9-0496/2021 ECR ΟΚ ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
The Left: § 13
ID: § 16

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ECR:
§ 17
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις:"εκφράζει την ανησυχία του για την 

έλλειψη διαφάνειας στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας, και καλεί τις πολωνικές 
αρχές να εξασφαλίσουν, με διαφανή τρόπο, ότι κάθε νομοθετική πράξη, πολιτική 
ή πρακτική που εφαρμόζεται στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας συνάδει με το 
δίκαιο της ΕΕ, και να διασφαλίσουν την πρόσβαση των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης στην παραμεθόρια περιοχή, 
καθώς και να συνεργαστούν με τον Frontex για την από κοινού επίλυση της εν 
εξελίξει κρίσης· "

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Verts/ALE:
§ 16
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις:" συνιστά μορφή υβριδικού πολέμου "
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE:
§ 3
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1ο μέρος "εμμένει στην ανάγκη να διασφαλιστούν οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η λειτουργία ανεξάρτητου 
δικαστικού συστήματος στη Λευκορωσία, "

2ο μέρος "καθώς και η παύση κάθε μορφής καταστολής, διώξεων, κακομεταχείρισης, 
σεξουαλικής και έμφυλης βίας, βίαιων εξαφανίσεων και βασανιστηρίων, καθώς 
και την άμεση και μόνιμη κατάργηση της θανατικής ποινής· ζητεί να δοθεί τέλος 
στις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και των ευάλωτων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ΛΟΑΔΜ·"

S&D:
§ 18
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να τηρήσουν κοινή 

προσέγγιση όσον αφορά την κατάσταση αυτή, με βάση το σχετικό ενωσιακό και 
διεθνές δίκαιο και τις αρχές της αλληλεγγύης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας 
και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών·"

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως στοχευμένες νομοθετικές προτάσεις 
που θα παρέχουν στα κράτη μέλη τις αναγκαίες διασφαλίσεις για την ταχεία και 
αποτελεσματική αντίδραση σε εκστρατείες εργαλειοποίησης της μετανάστευσης 
από τρίτες χώρες και για την αντιμετώπιση των εκστρατειών αυτών, ιδίως με 
την εξασφάλιση της ισχυρής και αποτελεσματικής προστασίας των εξωτερικών 
συνόρων της ΕΕ και με την πρόβλεψη αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη 
των παράτυπων διελεύσεων καθώς και την εξεύρεση τρόπων για να τερματιστεί 
η κατάχρηση του συστήματος ασύλου από οποιαδήποτε εχθρική τρίτη χώρα ή 
εγκληματικό δίκτυο·"

26. Η ανθρωπιστική κατάσταση στο Τιγκράι

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-
0492/2021,
B9-0493/2021, B9-0495/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0484/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, βουλευτές)

Μετά την § 8 1 Verts/ALE ΟΚ + 439, 196, 50

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 500, 87, 98

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 646, 3, 36

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 404, 187, 94

§ 24 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 239, 372, 74
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος  (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 618, 4, 58

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0484/2021 The Left ΟΚ ↓

B9-0486/2021 ID ΟΚ ↓

B9-0487/2021 S&D ΟΚ ↓

B9-0489/2021 Verts/ALE ΟΚ ↓

B9-0492/2021 Renew ΟΚ ↓

B9-0493/2021 PPE ΟΚ ↓

B9-0495/2021 ECR ΟΚ ↓

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: § 24

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
Verts/ALE:
§ 21
1ο μέρος "επικροτεί και στηρίζει την απόφαση της Επιτροπής του Δεκεμβρίου του 2020 να 

αναβάλει τις εκταμιεύσεις δημοσιονομικής στήριξης προς την κυβέρνηση της 
Αιθιοπίας· "

2ο μέρος "επικροτεί τις διπλωματικές προσπάθειες και τις επανειλημμένες δηλώσεις του 
ΑΠ/ΥΕ και της Επιτροπής, με τις οποίες ζητείται μετ’ επιτάσεως η λογοδοσία και 
η απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας και καταδικάζονται οι 
καταχρήσεις από όλα τα μέρη· επαναλαμβάνει με έμφαση την υποστήριξη της ΕΕ 
προς το σημαντικό έργο της Michelle Bachelet ως Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·"

S&D, Verts/ALE:
§ 24
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις:"έως ότου επιλυθεί πλήρως η τρέχουσα 

κρίση·"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές


