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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

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

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

αποχές)
ψ.τμ. ψηφοφορία κατά τμήματα
χ.ψ. χωριστή ψηφοφορία
τροπ. τροπολογία
ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία
ΑΤ αντίστοιχο τμήμα
Δ τροπολογία που διαγράφει
= ταυτόσημες τροπολογίες
§ παράγραφος
άρθρο άρθρο
αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη
ΠΨ πρόταση ψηφίσματος
ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος
1/20 χαμηλό ελάχιστο όριο (1/20 των βουλευτών)
1/10 μέσο ελάχιστο όριο (1/10 των βουλευτών)
1/5 υψηλό ελάχιστο όριο (1/5 των βουλευτών)
ΜΨ μυστική ψηφοφορία
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1. Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει 
να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το 
ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ

Έκθεση: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

Απόρριψη 1362 The Left OK - 153, 504, 29

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 1359 επιτροπή OK + 452, 178, 57

Δήλωση του 
Κοινοβουλίου και 

κοινή δήλωση

1360 επιτροπή OK + 587, 51, 49

Δήλωση της 
Επιτροπής

1361 επιτροπή OK + 607, 44, 36

2. Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση 
***I

Έκθεση: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 304 επιτροπή OK + 485, 142, 61

Δήλωση του 
Κοινοβουλίου και 
κοινές δηλώσεις

306 επιτροπή OK + 633, 18, 37

Δηλώσεις της 
Επιτροπής

305 επιτροπή OK + 631, 21, 36
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3. Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων 
κανονισμών ***I

Έκθεση: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 282 επιτροπή OK + 487, 130, 71

Κοινές δηλώσεις 283 επιτροπή OK + 651, 21, 16

Δηλώσεις της 
Επιτροπής

284 επιτροπή OK + 600, 44, 44

4. Διαδικασίες αφερεγγυότητας: αντικατάσταση των παραρτημάτων A και Β 
του κανονισμού ***I

Έκθεση: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

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

Πρόταση της 
Επιτροπής και 

τροπολογία

OK + 671, 4, 13

5. Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις: Συνεισφορά 
της Ένωσης βάσει του ΠΔΠ για τα έτη 2021 έως 2027 ***I

Έκθεση: Riho Terras (A9-0310/2021)

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

Πρόταση της 
Επιτροπής

OK + 669, 17, 2
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6. Συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά 
προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP): έγγραφα βασικών 
πληροφοριών. Παράταση της μεταβατικής ρύθμισης ***I

Έκθεση: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

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

Πρόταση της 
Επιτροπής και 
τροπολογίες

OK + 608, 29, 51

7. Εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε 
κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ): χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών ***I

Έκθεση: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

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

Πρόταση της 
Επιτροπής και 
τροπολογίες

OK + 609, 6, 73

8. Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού: αξιολόγηση και πιθανή 
μελλοντική πορεία

Έκθεση: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

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

Πρόταση ψηφίσματος 
(σύνολο του κειμένου)

OK + 597, 36, 55

9. Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής υποβολής εκθέσεων, παρακολούθησης και 
ελέγχου

Έκθεση: Maria Grapini (A9-0311/2021) (απαιτείται πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
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βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

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

Πρόταση ψηφίσματος 
(σύνολο του κειμένου)

OK + 659, 28, 1

10. Διαδικασία προϋπολογισμού 2022: κοινό σχέδιο

Έκθεση: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021) (απαιτείται πλειοψηφία του συνολικού 
αριθμού των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την απόρριψη του κοινού σχεδίου)

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

Κοινό σχέδιο OK + 550, 77, 62

11. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2021: Ανθρωπιστική βοήθεια 
στους πρόσφυγες στην Τουρκία

Έκθεση: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

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

Πρόταση ψηφίσματος OK + 588, 87, 14

12. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2021: Πρόσθετες δόσεις 
εμβολίων σε χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος, 
ενίσχυση του UCPM και άλλες προσαρμογές των δαπανών και των εσόδων

Έκθεση: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

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

Πρόταση ψηφίσματος OK + 623, 27, 38

13. Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Έκθεση: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 2 1 The Left OK - 136, 546, 6

§ 3 9 Verts/ALE OK - 276, 346, 65

Μετά την § 3 10 Verts/ALE OK - 308, 326, 53

§ 4 2 The Left OK - 214, 468, 6

11 Verts/ALE OK - 289, 392, 7Μετά την § 4

12 Verts/ALE OK - 286, 388, 14

§ 16 13 Verts/ALE OK - 313, 364, 10

§ 18 14 Verts/ALE OK - 136, 536, 16

§ 22 15 Verts/ALE OK - 99, 550, 39

§ 40 3 The Left OK - 123, 549, 16

§ 42 16 Verts/ALE OK - 134, 538, 16

17 Verts/ALE OK - 137, 546, 5

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 621, 32, 35

§ 43

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 540, 113, 35

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 319, 355, 14

4 The Left

2/ΟΚ - 167, 465, 54

§ 50

18 Verts/ALE OK - 134, 535, 19

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 619, 64, 5

§ 51 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 553, 129, 5

§ 52 19 Verts/ALE OK - 289, 393, 5

§ 54 20 Verts/ALE OK - 305, 373, 9

§ 56 5 The Left OK - 181, 469, 38

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 601, 77, 10

§ 58 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 572, 112, 4
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 610, 71, 6

§ 66 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 376, 304, 7

27 PPE OK + 390, 277, 21

6 The Left OK ↓

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 70

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

§ 72 28 PPE OK - 337, 342, 9

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 258, 425, 5

§ 73 21 Verts/ALE

2/ΟΚ - 167, 506, 14

7 The Left OK - 36, 642, 10§ 75

22 Verts/ALE OK - 161, 370, 156

§ 76 23 Verts/ALE OK - 189, 486, 12

Μετά την § 76 24 Verts/ALE OK - 182, 473, 32

§ 79 25 Verts/ALE OK - 155, 491, 40

§ 81 26 Verts/ALE OK - 311, 369, 7

Αιτιολογική σκέψη Β 8 Verts/ALE OK - 141, 506, 40

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 543, 52, 94
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
The Left:
τροπ. 4
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η βιώσιμη προμήθεια 

κρίσιμων πρώτων υλών σέβεται την ανάγκη προστασίας της φύσης και της 
βιοποικιλότητας,"

2o μέρος "ιδίως με την απαγόρευση της εξόρυξης σε προστατευόμενες περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου βυθού·"

PPE:
§ 66
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να καταστήσει αυστηρότερη την επιβολή και να διασφαλίσει 

την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ,"
2o μέρος "καθώς και να προτείνει τροποποιήσεις της νομοθεσίας, όπου αυτό είναι 

αναγκαίο·"

Verts/ALE:
τροπολογία 21
1ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που δίνεται στις κρίσιμες πρώτες 

ύλες στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση της εμπορικής 
πολιτικής· ζητεί να υιοθετηθεί μια δυναμική εμπορική πολιτική που θα δίνει 
έμφαση στη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, 
καθώς και προτεραιότητα στη βελτίωση των παγκόσμιων και ενωσιακών 
μηχανισμών για τη δημιουργία ευνοϊκού και βιώσιμου εμπορικού περιβάλλοντος 
για τη βιομηχανία της ΕΕ"

2o μέρος "και τις χώρες προμήθειας πόρων με διασφάλιση υψηλών κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων· υπογραμμίζει ότι οι απαιτήσεις βιωσιμότητας για 
την εξόρυξη και την επεξεργασία πρώτων υλών θα πρέπει να αποτελούν 
προϋπόθεση για το εμπόριο και τις επενδύσεις στις εν λόγω πρώτες ύλες·"

§ 43
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "πρωτογενής και"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 51
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εφοδιασμού" και "και μεταβατικές 

πηγές με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές,"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 58
1ο μέρος "επαναλαμβάνει την έκκληση στο ψήφισμά του σχετικά με μια νέα στρατηγική ΕΕ-

Αφρικής για τη διασφάλιση δίκαιης και βιώσιμης εκμετάλλευσης των κρίσιμων 
πρώτων υλών στην Αφρική·"

2o μέρος "στηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειές της να συνάψει νέες συμπράξεις με 
αφρικανικές χώρες για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, για να ενισχυθεί η αλυσίδα 
αξίας στην Αφρική και να καταστεί περισσότερο βιώσιμη από ηθική, 
περιβαλλοντική και τεχνολογική άποψη, καθώς και να καταστεί δυνατή η στήριξη 
της ΕΕ για την οικοδόμηση ικανοτήτων·"

§ 70
1ο μέρος "πιστεύει ότι η νομοθεσία της ΕΕ και οι διεθνείς συμβάσεις θα πρέπει να 

αποτρέπουν τη διεξαγωγή εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες 
φυσικές περιοχές, δηλαδή στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και στις 
περιοχές Ραμσάρ, σε άλλες περιοχές που έχουν οριστεί από τα κράτη και σε 
υπερεθνικές προστατευόμενες περιοχές (π.χ. τοποθεσίες παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO), στις προστατευόμενες περιοχές ιθαγενών πληθυσμών 
και κοινοτήτων, στην ανοικτή θάλασσα και στην Αρκτική·"

2o μέρος "καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης των 
σχετικών άρθρων των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός·"
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14. Η επανεξέταση του δημοσιονομικού κανονισμού εν όψει της έναρξης 
ισχύος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027

Έκθεση: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Εναλλακτική πρόταση 
ψηφίσματος

1 ID OK - 82, 532, 72

Πρόταση ψηφίσματος (επιτροπές BUDG/CONT) 
(σύνολο του κειμένου)

OK + 534, 98, 57

15. Μια φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη

Έκθεση: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 163 1 βουλευτές OK - 148, 501, 16

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 527, 92, 70

16. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Ισπανία

Έκθεση: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 9 1 The Left OK - 60, 521, 108

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 662, 30, 3

17. Πολιτική και νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση

Έκθεση: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021) (Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το 
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Κοινοβούλιο για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 1 5Δ ID OK - 158, 521, 8

2 ECR OK - 165, 503, 21

6 ID OK - 152, 522, 13

Μετά την § 1

7 ID OK - 149, 529, 9

§ 2 8Δ ID OK - 161, 517, 9

9 ID OK - 164, 517, 6Μετά την § 2

10 ID OK - 147, 524, 16

§ 3 11 ID OK - 103, 521, 63

Μετά την § 3 12 ID OK - 152, 530, 5

§ 4 13 ID OK - 156, 523, 8

Μετά την § 15 14 ID OK - 167, 507, 13

Παράρτημα, σύσταση 
8, μετά την 
περίπτωση 1

3 Verts/ALE, 
S&D, The Left

OK - 266, 363, 57

Αιτιολογική αναφορά 
31

4Δ ID OK - 158, 526, 3

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Α

1 ECR OK - 175, 492, 22

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 497, 160, 38

18. Δημιουργία ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης για τη βελτίωση 
της ψηφιακής επιβολής των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και μιας 
δίκαιης κινητικότητας

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0551/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0551/2021
(επιτροπή EMPL)

ψ.τμ.§ 3 § αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ + 630, 49, 9
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 529, 149, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 618, 26, 44

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 566, 92, 30

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

OK - 330, 342, 16

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 622, 47, 19

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 348, 292, 43

1=
2=

S&D
The Left

OK - 271, 319, 99§ 9

§ αρχικό 
κείμενο

OK + 537, 85, 66

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 660, 8, 20

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 541, 128, 19

§ 13 § αρχικό 
κείμενο

OK + 659, 4, 25

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

OK + 530, 85, 73

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 570, 98, 20

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 389, 176, 123

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 629, 19, 40

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 591, 84, 12

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 598, 59, 38

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
The Left, S&D: § 5
ID: §§ 9, 13, 15
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
αιτιολογική σκέψη ΣΤ
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όπως το κοινωνικό ντάμπινγκ"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

ID:
§ 3
1ο μέρος "επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής στο σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, να ξεκινήσει ένα πιλοτικό έργο ώστε να 
διερευνήσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός ψηφιακού ευρωπαϊκού διαβατηρίου 
κοινωνικής ασφάλισης (ESSP)· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη 
πιλοτικών έργων με σκοπό τη διερεύνηση ψηφιακών λύσεων και καλεί την 
Επιτροπή να ενημερώσει δεόντως το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
και τις πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά τη φάση υλοποίησης· 
υπογραμμίζει ότι το δοκιμαστικό σχέδιο για το ESSP πρέπει να επικεντρωθεί 
ιδιαίτερα στη διασφάλιση της δίκαιης κινητικότητας·"

2o μέρος "καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις φιλοδοξίες της όσον αφορά τόσο το 
περιεχόμενο όσο και το χρονοδιάγραμμα, δρομολογώντας κατάλληλη αξιολόγηση 
παράλληλα με το πιλοτικό έργο με βάση τις εργασίες που έχουν επιτελεστεί μέχρι 
σήμερα με σκοπό την υποβολή νομοθετικής πρότασης σχετικά με το ESSP πριν 
από το τέλος του 2022, προκειμένου να διασφαλιστεί η φορητότητα και η 
ιχνηλασιμότητα των δικαιωμάτων των εργαζομένων το συντομότερο δυνατόν·"

§ 4
1ο μέρος "σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση πλαισίου για την 

ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το 
Κοινοβούλιο σχετικά με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας·"

2o μέρος "θεωρεί ότι η πρωτοβουλία ESSP, η οποία προορίζεται να ενσωματωθεί στο 
πλαίσιο της ηλεκτρονικής ταυτότητας, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλα 
τα κράτη μέλη·"

§ 7
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "που βασίζεται στην ευρωπαϊκή 

ηλεκτρονική ταυτότητα"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 12
1ο μέρος επικροτεί τις πρωτοβουλίες σε αρκετά κράτη μέλη για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικής επιβολής του δικαίου της Ένωσης μέσω της χρήσης εθνικών 
καρτών ή συγκρίσιμων μέσων στον τομέα του εργατικού δικαίου·

2o μέρος "τονίζει ότι, παρότι αυτές οι εθνικές πρωτοβουλίες συνεπάγονται 
ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα του μισθού και τις συνθήκες εργασίας για 
όλους τους εργαζομένους και βελτίωση της επιβολής, δεν μπορούν να 
διευκολύνουν την ανταλλαγή έγκυρων και ακριβών πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
για τις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα σε διασυνοριακό επίπεδο·  καλεί 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πρωτοβουλία ESSP παρέχει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να αξιοποιούν τις πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες από τις 
βελτιωμένες δυνατότητες εντοπισμού και επαλήθευσης που παρέχονται από 
εθνικές κάρτες ή συγκρίσιμα μέσα στον τομέα του εργατικού δικαίου σε χώρες 
όπου υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες· τονίζει ότι η ενσωμάτωση του ESSP στις 
εθνικές κάρτες ή σε συγκρίσιμα μέσα στον τομέα του εργατικού δικαίου δεν θα 
πρέπει να αντικαθιστά αλλά να συμπληρώνει τις εν λόγω εθνικές πρακτικές και 
να παρέχει μόνο τις σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές· υπογραμμίζει ότι 
αυτό δεν πρέπει να θίγει την αυτονομία των εθνικών κοινωνικών εταίρων και τις 
συνθήκες εργασίας που προβλέπονται σε εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις πρακτικές· πιστεύει ότι το ESSP και η 
ενσωμάτωσή του σε εθνικές κάρτες ή συγκρίσιμα μέσα στον τομέα του εργατικού 
δικαίου, όπου υπάρχουν, μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές 
προσπάθειες επιβολής σε επίπεδο ΕΕ·"
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αιτιολογική σκέψη ΙΓ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) ιδρύθηκε τον Ιούνιο 

του 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση ESSN δεν συμπεριλήφθηκε στον 
κανονισμό για την ίδρυση της ELA· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της ELA είναι 
η διασφάλιση της δίκαιης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού μέσω της 
παροχής συνδρομής στα κράτη μέλη "

2o μέρος "και στην Επιτροπή για την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή του δικαίου 
της Ένωσης σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·"

19. Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 12ης υπουργικής διάσκεψης του 
ΠΟΕ στη Γενεύη, 30 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2021

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0550/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0550/2021
(επιτροπή INTA)

4 Verts/ALE OK + 333, 328, 26

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

2/ΟΚ ↓

§ 4

§ αρχικό 
κείμενο

3/AN ↓

Μετά την § 4 1 The Left OK - 181, 489, 17

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 628, 7, 54

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 387, 210, 91

§ 10 2 The Left OK - 143, 537, 9

§ 11 3=
5=

The Left
Verts/ALE

OK - 133, 538, 18

§ 13 § αρχικό 
κείμενο

OK + 525, 124, 39

6 Verts/ALE OK - 152, 524, 13

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 622, 29, 38

§ 16

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 591, 74, 24
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Μετά την § 16 7 Verts/ALE OK - 147, 532, 10

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

OK + 547, 125, 17

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 383, 31, 280

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Verts/ALE, The Left: §§ 13, 18

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 5
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και να εξασφαλίσει δικαιότερους 

όρους ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους τρόπους παραγωγής·"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

ID:
§ 16
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τονίζει την ανάγκη να 

προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σχετικά με τα 
περιβαλλοντικά αγαθά, η οποία στηρίζει τον οικολογικό προσανατολισμό των 
βιομηχανιών και μια προσέγγιση που εστιάζει στην αξιοπρεπή εργασία για τη 
μετάβαση σε φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες·"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

PPE, ID:
§ 4
1ο μέρος "αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο της εμπορικής πολιτικής κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας COVID-19· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά 
με την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης σχετικά με την COVID-19: 
αντίκτυπος της παρέκκλισης από τη συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ όσον αφορά τα 
εμβόλια κατά της COVID-19, τη θεραπεία, τον εξοπλισμό και την αύξηση της 
ικανότητας παραγωγής και παρασκευής σε αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να εκπονηθεί μια βασική συμφωνία με στόχο να 
εξαλειφθούν οι δασμοί για φαρμακευτικά και ιατρικά προϊόντα, να καταργηθούν 
οι εξαγωγικοί περιορισμοί, και να επιβληθούν κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια 
και την παγκόσμια συνεργασία σε περιόδους κρίσης, υπό μορφή υπουργικής 
δήλωσης σύμφωνα με την πρωτοβουλία για το εμπόδιο και την υγεία· πιστεύει ότι 
μια τέτοια συμφωνία είναι ύψιστης σημασίας για να καταδειχθεί η σπουδαιότητα 
του ΠΟΕ· ζητεί να συγκροτηθεί νέα μόνιμη επιτροπή εμπορίου και υγείας στο 
πλαίσιο της ΥΔ12, προκειμένου να συνδράμει τις κυβερνήσεις στην εφαρμογή 
υφιστάμενων εξαιρέσεων και δυνατοτήτων ευελιξίας στο διεθνές εμπορικό δίκαιο 
και να θέσει τις βάσεις για έναν εμπορικό πυλώνα για τις διαπραγματεύσεις 
σχετικά με μια μελλοντική διεθνή συνθήκη για την αντιμετώπιση πανδημιών· 
πιστεύει ότι πολλές, ειδικότερα αναπτυσσόμενες, χώρες αντιμετωπίζουν 
δυσχέρειες όσον αφορά τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας που παρέχει η 
συμφωνία TRIPS, ιδίως το άρθρο 31α· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συμμετάσχει ενεργά σε διαπραγματεύσεις βάσει κειμένου,"  εκτός από τη λέξη: 
"μόνιμη"

2o μέρος "μόνιμη"
3ο μέρος "με σκοπό την προσωρινή παρέκκλιση από τη συμφωνία TRIPS·"



P9_PV-PROV(2021)11.23-25(VOT)_EL.docx 17 PE 700.898

20. Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς 
απαγωγής παιδιών: προσχώρηση των Φιλιππίνων *

Έκθεση: Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

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

Πρόταση απόφασης 
του Συμβουλίου

OK + 681, 0, 7

21. Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς 
απαγωγής παιδιών: προσχώρηση της Τζαμάικας *

Έκθεση: Heidi Hautala (A9-0299/2021)

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

Πρόταση απόφασης 
του Συμβουλίου

OK + 690, 0, 5

22. Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς 
απαγωγής παιδιών: προσχώρηση της Βολιβίας *

Έκθεση: Heidi Hautala (A9-0307/2021)

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

Πρόταση απόφασης 
του Συμβουλίου

OK + 690, 0, 5

23. Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς 
απαγωγής παιδιών: προσχώρηση του Πακιστάν *

Έκθεση: Heidi Hautala (A9-0308/2021)

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

Πρόταση απόφασης 
του Συμβουλίου

OK + 690, 0, 5
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24. Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς 
απαγωγής παιδιών: προσχώρηση της Τυνησίας *

Έκθεση: Heidi Hautala (A9-0309/2021)

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

Πρόταση απόφασης 
του Συμβουλίου

OK + 690, 0, 5

25. Ασφάλεια των χώρων στάθμευσης φορτηγών στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0552/2021

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

Πρόταση ψηφίσματος B9-0552/2021
(επιτροπή PETI)

Πρόταση ψηφίσματος OK + 681, 1, 13

26. Η κατάσταση στη Σομαλία

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-
0568/2021, 
B9-0570/2021, B9-0572/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0554/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, βουλευτές)

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 690, 0, 5

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 490, 175, 30

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 615, 39, 39

Μετά την § 7 1 S&D, 
Verts/ALE

2/ΟΚ + 354, 322, 17

§ 8 5 PPE OK + 597, 79, 19

§ 9 6 PPE OK + 430, 218, 47



P9_PV-PROV(2021)11.23-25(VOT)_EL.docx 19 PE 700.898

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 2 PPE OK - 310, 358, 27

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ 4 PPE OK + 466, 216, 13

Αιτιολογική σκέψη ΙΗ 3 PPE OK + 571, 78, 46

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 625, 6, 55

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0554/2021 The Left OK ↓

B9-0556/2021 ID OK ↓

B9-0559/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0565/2021 S&D OK ↓

B9-0568/2021 PPE OK ↓

B9-0570/2021 Renew OK ↓

B9-0572/2021 ECR OK ↓

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
§ 1
1ο μέρος "εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στη 

Σομαλία·  καταδικάζει όλες τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τις αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον αμάχων, εργαζομένων στον 
ανθρωπιστικό τομέα, δημοσιογράφων, εκλογικών αξιωματούχων και της AMISOM 
από τρομοκρατικές ομάδες, ιδίως την Al-Shabaab·  καλεί όλα τα μέρη που 
εμπλέκονται στις διάφορες συγκρούσεις στη Σομαλία να θέσουν αμέσως τέλος 
στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να λάβουν συγκεκριμένα 
μέτρα για την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης σε δίκαιες 
δίκες· "

2o μέρος "ζητεί μετ’ επιτάσεως τον τερματισμό των εχθροπραξιών και, όποτε αυτό είναι 
δυνατόν, την επιδίωξη ολοκληρωμένου διαλόγου για την αντιμετώπιση των 
πολιτικών διαφορών·"

τροπολογία 1
1ο μέρος "υπενθυμίζει την ένθερμη υποστήριξή του προς όλους τους υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος στη Σομαλία και προς το έργο 
τους·  καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις αντιπροσωπείες των κρατών 
μελών στη χώρα να εντείνουν τη στήριξή τους προς την κοινωνία των πολιτών 
στη συνεργασία τους με τις αρχές της Σομαλίας "

2o μέρος "και να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, ώστε να ενισχύσουν τη στήριξή 
τους προς το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
περιβάλλοντος και, κατά περίπτωση, να διευκολύνουν την επείγουσα χορήγηση 
θεώρησης και να παρέχουν προσωρινό καταφύγιο στα κράτη μέλη της ΕΕ·"
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27. Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ιδιωτικές στρατιωτικές 
εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, ιδίως τον όμιλο Wagner

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0555/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-
0563/2021, 
B9-0567/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0560/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, βουλευτές)

§ 1 3 The Left OK - 97, 567, 14

Μετά την § 2 4 The Left OK - 133, 417, 128

1 Verts/ALE OK - 173, 436, 68

5 The Left OK - 55, 582, 38

§ 5

10 ECR OK + 488, 164, 21

Μετά την § 11 12 S&D OK + 521, 149, 6

2 Verts/ALE OK - 278, 319, 79§ 12

6 The Left OK - 44, 614, 19

§ 15 11 ECR OK + 578, 67, 29

Μετά την § 20 13 S&D OK + 472, 173, 31

Αιτιολογική σκέψη Ζ 7 ECR OK + 484, 174, 16

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 595, 61, 18

Αιτιολογική σκέψη Η § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 581, 76, 20
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Αιτιολογική σκέψη Ι 8 ECR OK + 401, 253, 21

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ 9 ECR OK + 447, 181, 49

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 585, 40, 43

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0555/2021 The Left OK ↓

B9-0560/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0561/2021 S&D OK ↓

B9-0562/2021 PPE OK ↓

B9-0563/2021 Renew OK ↓

B9-0567/2021 ECR OK ↓

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
αιτιολογική σκέψη Η
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "από ανεξάρτητους οργανισμούς, 

όπως ο δικτυακός τόπος Bellingcat"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

28. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καμερούν

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-
0566/2021, 
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B9-0571/2021, B9-0573/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0553/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, βουλευτές)

§ 6 2 The Left OK - 80, 545, 68

Αιτιολογική σκέψη Θ 1 The Left OK - 106, 530, 58

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 614, 32, 40

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0553/2021 The Left OK ↓

B9-0557/2021 ID OK ↓

B9-0558/2021 Verts/ALE OK ↓

B9-0564/2021 S&D OK ↓

B9-0566/2021 PPE OK ↓

B9-0571/2021 ECR OK ↓

B9-0573/2021 Renew OK ↓

Διάφορα
Ο Lars Patrick Berg  (Ομάδα ECR) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος B9-0571/2021.


