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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. Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ***II

Σύσταση  για τη δεύτερη ανάγνωση: Tiemo Wölken (A9-0334/2021)

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

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

2. Δασμολογική ποσόστωση της Ένωσης για το βόειο κρέας υψηλής 
ποιότητας από την Παραγουάη ***I

Έκθεση: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

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

Πρόταση της 
Επιτροπής

ΟΚ + 562, 6, 121

3. Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 ***I

Έκθεση: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 2 επιτροπή ΟΚ + 604, 25, 68

Κοινή δήλωση 3 επιτροπή ΟΚ + 609, 25, 63

Δήλωση της 
Επιτροπής

4 επιτροπή ΟΚ + 609, 25, 63

4. Κοινές ομάδες έρευνας: ευθυγράμμιση με τους ενωσιακούς κανόνες για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***I

Έκθεση: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία 1 επιτροπή ΟΚ + 669, 22, 6

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

Έκθεση: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 1 επιτροπή ΟΚ + 673, 16, 8

6. Καταπολέμηση της έμφυλης βίας: βία στο διαδίκτυο 

Έκθεση: Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Sylwia Spurek (A9-0338/2021) (Απαιτείται πλειοψηφία 
των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 472, 145, 70

2/ΟΚ + 612, 33, 42

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 531, 115, 41

§ 35 8 ID ΟΚ - 153, 526, 8

Μετά την § 46 5 Renew ΟΚ + 397, 21, 269

6 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
The Left

ΟΚ + 420, 164, 102§ 50

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 52 7 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
The Left

ΟΚ + 470, 154, 61

§ 53 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 524, 147, 18

§ 54 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 524, 141, 22

1 Verts/ALE ΟΚ + 525, 150, 14Παράρτημα, Σύσταση 
1, § 1

4ΑΤ1 PPE ΟΚ ↓

Παράρτημα, Σύσταση 
1, § 1a

4ΑΤ2 PPE ΟΚ + 455, 137, 94

Παράρτημα, Σύσταση 
1, § 1b

4ΑΤ3 PPE ΟΚ + 526, 109, 53

Παράρτημα, Σύσταση 
2, § 4

2 Verts/ALE ΟΚ + 514, 147, 28

Παράρτημα, Σύσταση 
2, § 5

3 Verts/ALE ΟΚ + 513, 147, 29

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 611, 25, 52

Αιτιολογική σκέψη Z § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 526, 113, 49

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 513, 122, 58

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας
ID: §§ 50, 53, 54
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Αιτήματα ψηφοφοριών κατά τμήματα
Verts/ALE:
§ 6
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η βία στο διαδίκτυο θα αντιμετωπιστεί 

ομοίως, συμπεριλαμβανομένων των μορφών αυτής που συνδέονται με τη 
βιομηχανία του σεξ·"

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βάλουν τέλος στη βιομηχανία της 
πορνογραφίας που στηρίζεται στην εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, στον βιασμό και άλλες μορφές επιθέσεων και βίας κατά των 
γυναικών και των παιδιών·"

3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τον μισογυνισμό στις 
μορφές της ρητορικής μίσους και τις μισογυνιστικές επιθέσεις στα εγκλήματα 
μίσους·"

ID:
αιτιολογική σκέψη ΙΗ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 η Ένωση υπέγραψε τη Σύμβαση του Συμβουλίου 

της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (τη «Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης»),"

2ο μέρος "η οποία εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τα διεθνή πρότυπα 
εξάλειψης της έμφυλης βίας, και ότι η ολοκλήρωση της προσχώρησης της 
Ένωσης στην εν λόγω σύμβαση αποτελεί βασική προτεραιότητα για την 
Επιτροπή·"

7. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
παροχή βοήθειας στην Κροατία

Έκθεση: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

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

Πρόταση απόφασης ΟΚ + 689, 6, 2

8. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2021/003 IT/Porto Canale - Ιταλία

Έκθεση: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

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

Πρόταση απόφασης ΟΚ + 665, 17, 15
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9. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2021/002 IT/Air Italy - Ιταλία

Έκθεση: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

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

Πρόταση απόφασης ΟΚ + 662, 17, 18

10. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2021/004 ES/Aragón automotive - Ισπανία

Έκθεση: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

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

Πρόταση απόφασης ΟΚ + 665, 27, 5

11. Προβλεψιμότητα στα κράτη μέλη και διαδικασίες για την επίλυση 
διαφορών κατά την απόδοση των παραδοσιακών ιδίων πόρων που 
βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ *

Έκθεση: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0347/2021)

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

Πρόταση της 
Επιτροπής 

και τροπολογίες

ΟΚ + 551, 116, 30

12. Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ ***

Σύσταση: Maria Grapini (A9-0335/2021)

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

Πρόταση απόφασης 
του Συμβουλίου

ΟΚ + 658, 9, 30
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13. Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Γκαμπόν και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας: πρωτόκολλο εφαρμογής ***

Σύσταση: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

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

Πρόταση απόφασης 
του Συμβουλίου

ΟΚ + 478, 148, 71

14. Μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις ***I

Δεύτερη έκθεση: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

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

Πρόταση της 
Επιτροπής και 
τροπολογίες

ΟΚ + 590, 8, 99

15. Μεταβατικές διατάξεις για ορισμένα in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και αναβολή της εφαρμογής των απαιτήσεων 
για τα εσωτερικά τεχνολογικά προϊόντα ***I

Πρόταση κανονισμού (COM(2021)0627 - C9-0381/2021 - 2021/0323(COD))

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

Πρόταση της 
Επιτροπής

ΟΚ + 687, 6, 4
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16. Πράξη για τις ψηφιακές αγορές ***I

Έκθεση: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής- 
ψηφοφορία εν συνόλω 

1-21
24-79

81-103
105-
109
111-
117
119-
126
129-
151
153-
229

επιτροπή ΟΚ + 651, 5, 40

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 677, 6, 13

127 επιτροπή

2/ΟΚ + 533, 149, 14

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 670, 6, 20

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής- 
χωριστή ψηφοφορία

128 επιτροπή

2/ΟΚ + 526, 149, 21

Άρθρο 1, § 2 231 επιτροπή ITRE ΟΚ + 347, 317, 32

80 επιτροπή ΟΚ + 530, 156, 10Άρθρο 3, § 2, στοιχείο 
αa

249 ID ΟΚ ↓

240 The Left ΟΚ - 145, 545, 6Άρθρο 5, § 1, στοιχείο 
α

104 επιτροπή ΟΚ + 672, 14, 10

Άρθρο 5, § 1, μετά το 
στοιχείο α

250 ID ΟΚ - 99, 580, 13

241 The Left ΟΚ - 165, 516, 15Άρθρο 5, § 1, στοιχείο 
στ f

110 επιτροπή ΟΚ + 685, 5, 6

235 επιτροπή 
ECON

ΟΚ + 353, 308, 35

118 επιτροπή ΟΚ ↓

Άρθρο 5, § 1, μετά το 
σημείο ζ

242 The Left ΟΚ - 181, 469, 46
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Άρθρο 5, μετά την § 1 251 ID ΟΚ - 90, 587, 15

Άρθρο 6, § 1, après le 
point f

245 βουλευτές ΟΚ - 286, 356, 52

Άρθρο 7, μετά την § 6 232 επιτροπή ITRE ΟΚ - 209, 337, 150

152ΑΤ1 επιτροπή ΟΚ + 651, 34, 11Άρθρο 11, § 2

243 The Left ΟΚ ↓

Άρθρο 11, reste 152ΑΤ2 επιτροπή ΟΚ + 686, 4, 6

Άρθρο 12, § 2 236 επιτροπή 
ECON

ΟΚ - 249, 313, 134

252 ID ΟΚ - 68, 529, 95Άρθρο 21, μετά την § 
1

253 ID ΟΚ - 86, 540, 66

254 ID ΟΚ - 57, 601, 34Μετά το άρθρο 27

255 ID ΟΚ - 58, 603, 33

Μετά το άρθρο 30 233 επιτροπή ITRE ΟΚ + 344, 341, 11

Μετά το άρθρο 32 237 επιτροπή 
ECON

ΟΚ - 173, 499, 23

Άρθρο 38, μετά την § 
3

238 επιτροπή 
ECON

ΟΚ - 149, 505, 42

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 1

230 επιτροπή ITRE ΟΚ - 295, 324, 76

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 14

244 βουλευτές ΟΚ + 365, 293, 35

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 31

234 επιτροπή 
ECON

ΟΚ - 264, 300, 131

239 The Left ΟΚ - 163, 491, 41

22 επιτροπή ΟΚ + 668, 26, 2

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 36

23 επιτροπή ΟΚ + 689, 3, 4

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 52

246 βουλευτές ΟΚ - 301, 356, 37

247 ID ΟΚ - 98, 580, 14Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 78

248 ID ΟΚ - 110, 565, 17

Πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 642, 8, 46
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Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας
The Left: τροπολογία  80

Αιτήματα ψηφοφοριών κατά τμήματα
Verts/ALE:
τροπολογία  127
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "κατόπιν αιτήματός του και", "που 

διατίθενται ή χρησιμοποιούνται από τον ρυθμιστή της πρόσβασης, τις 
θυγατρικές του ή τους εταίρους του," και "έτσι"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία  128
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "κατόπιν αιτήματός του και", "που 

διατίθενται ή χρησιμοποιούνται από τον ρυθμιστή της πρόσβασης, τις 
θυγατρικές του ή τους εταίρους του," και "έτσι"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Διάφορα
Ο Mario Furore συνυπέγραψε τις τροπολογίες 244-246.

17. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 
2018-2020

Έκθεση: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

3 Renew ΟΚ - 277, 356, 63

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 638, 44, 14

§ 1

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 406, 206, 84

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 371, 172, 153

§ 3 4 Renew ΟΚ + 371, 309, 14

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 487, 77, 132

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 542, 116, 38

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 382, 247, 67

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 513, 92, 89

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 611, 10, 74

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 470, 164, 61
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

3/ΟΚ + 396, 233, 66

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 592, 49, 53

2/ΟΚ + 377, 278, 39

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ - 281, 341, 72

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 644, 40, 11

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 442, 140, 113

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 424, 208, 63

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 549, 94, 52

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 675, 6, 14

2/ΟΚ + 409, 219, 68

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 671, 10, 15

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 582, 23, 90

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 514, 119, 62

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 534, 103, 59

2/ΟΚ + 430, 172, 91

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 373, 279, 43

§ 16, après alinéa 1 11 ID ΟΚ - 138, 534, 21

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 606, 42, 47

§ 19 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 518, 123, 54
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 22 12 ID ΟΚ - 151, 535, 7

13 ID ΟΚ - 143, 543, 8

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 552, 32, 111

§ 23

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 500, 139, 56

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 603, 59, 29

2/ΟΚ + 492, 131, 68

3/ΟΚ + 467, 142, 81

4/ΟΚ + 470, 140, 80

5/ΟΚ + 485, 139, 66

§ 24 § αρχικό 
κείμενο

6/ΟΚ + 494, 136, 61

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 519, 132, 41

§ 25 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 485, 140, 66

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 516, 152, 28

§ 32 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 356, 303, 37

§ 34 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 504, 111, 81

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 615, 56, 25

§ 36 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 588, 102, 6

Αιτιολογική αναφορά 
23

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 458, 179, 56

Αιτιολογική σκέψη B 5 ID ΟΚ - 120, 543, 31

Αιτιολογική σκέψη Γ 6 ID ΟΚ - 92, 591, 11

ψ.τμ.Αιτιολογική σκέψη E § αρχικό 
κείμενο

1/ΟΚ + 620, 48, 27
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 494, 139, 61

7 ID ΟΚ - 137, 539, 18

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 430, 10, 256

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 219, 13, 463

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 548, 69, 79

Αιτιολογική σκέψη Ζ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 377, 273, 44

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 575, 60, 54

2/ΟΚ + 495, 132, 64

3/ΟΚ + 491, 133, 65

4/ΟΚ + 520, 84, 84

5/ΟΚ + 497, 129, 64

6/ΟΚ + 491, 113, 85

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ § αρχικό 
κείμενο

7/ΟΚ + 484, 155, 51

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ 8 ID ΟΚ - 152, 535, 7

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 583, 17, 96

Αιτιολογική σκέψη ΙΔ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 591, 24, 81

Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ 1 Renew ΟΚ + 446, 136, 114

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ 2 Renew ΟΚ + 379, 276, 41

Αιτιολογική σκέψη ΚΒ 9 ID ΟΚ - 143, 538, 13

Αιτιολογική σκέψη ΚΓ 10 ID ΟΚ - 122, 537, 35

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 500, 105, 87

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας
PPE: Αιτιολογική αναφορά 23· §§ 2, 34

Αιτήματα ψηφοφοριών κατά τμήματα
PPE:
§ 1
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1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "επιμένει, ως εκ τούτου, ότι η 
καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικότερη, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή, 
επαρκή για ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους ίδιους και τις οικογένειές 
τους, μέσω θεσμοθετημένων μηχανισμών καθορισμού κατώτατων μισθών ή 
συλλογικών συμβάσεων σύμφωνα με την αρχή ότι κάθε μόνιμη θέση εργασίας 
πρέπει να συνεπάγεται αποτελεσματική εργασιακή σχέση με αναγνώριση και 
ενίσχυση των δικαιωμάτων στον χώρο εργασίας·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 4
1ο μέρος "επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για δεσμευτικά μέτρα διαφάνειας, ως 

σημαντική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος και 
την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία και εργασία ίσης 
αξίας, αλλά τονίζει ότι η διαφάνεια των αμοιβών από μόνη της δεν αντιμετωπίζει 
τις βαθιά ριζωμένες ανισότητες μεταξύ των φύλων που βρίσκονται πίσω από 
αυτό το χάσμα·"

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν σαφείς στόχους για την αντιμετώπιση του 
μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων· τονίζει την 
ανάγκη να ενσωματωθεί στο εν λόγω σχέδιο δράσης μια διατομεακή προοπτική 
και οι διαφορετικές πραγματικότητες και εμπειρίες όσον αφορά τις διακρίσεις 
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες από συγκεκριμένες ομάδες·"

§ 5
1ο μέρος "τονίζει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να προβούν στη λήψη αυστηρών 

μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων, σε περιπτώσεις 
επιχειρήσεων που δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία κατά της εισαγωγής 
διακρίσεων και προκαταλήψεων λόγω φύλου· επισημαίνει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί η εφαρμογή προϋποθέσεων όσον αφορά τη διάθεση κονδυλίων της 
ΕΕ σε εταιρείες που δεν διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως 
όταν εισάγουν διακρίσεις κατά των γυναικών, κατά παράβαση της νομοθεσίας·"

2ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι όλες οι πιστώσεις του 
προϋπολογισμού στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 
τηρούν την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και προωθούν την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και τη συνεκτίμηση της διάστασης του 
φύλου στον προϋπολογισμό σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ· ζητεί την ενσωμάτωση 
του δείκτη ισότητας των φύλων στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων και την 
παροχή κατανεμημένων ανά φύλο δεδομένων σχετικά με τους υφιστάμενους 
δείκτες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι ειδικές ανά χώρα 
προκλήσεις· ζητεί τη στήριξη δράσεων για την οικονομική ανεξαρτησία των 
γυναικών μέσω όλων των προγραμμάτων και των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, 
όπως η στρατηγική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για την προώθηση της ισότητας των φύλων, τη βελτίωση 
της πρόσβασης και της επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας και την 
καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των 
γυναικών και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης με σκοπό να υποστηριχθεί η απασχόληση των 
γυναικών σε αγροτικές περιοχές·"

§ 8
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για να επιτευχθεί η ενίσχυση της 

εργασίας και των αμοιβών" και "για να προωθηθεί η πλήρης απασχόληση για όλες 
τις γυναίκες·"

2ο μέρος "για να επιτευχθεί η ενίσχυση της εργασίας και των αμοιβών"
3ο μέρος "και για να προωθηθεί η πλήρης απασχόληση για όλες τις γυναίκες·"

§ 10
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για την προώθηση της μετάβασης 

προς μια οικονομία μέριμνας" και "η ευημερία"
2ο μέρος "για την προώθηση της μετάβασης προς μια οικονομία μέριμνας"
3ο μέρος "η ευημερία"
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§ 11
1ο μέρος σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τη λέξη: "φορολογικών"
2ο μέρος η λέξη αυτή

§ 12
1ο μέρος "τονίζει την ύψιστη σημασία της εξάλειψης των προκαταλήψεων λόγω φύλου 

στον τομέα της φορολογίας και άλλων ανισοτήτων, στην οποία πρέπει να 
συνεισφέρουν τα φορολογικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων·"

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η δημοσιονομική πολιτική, 
συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας, συμβάλλει στην αντιμετώπιση και την 
εξάλειψη των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και των ανισοτήτων μεταξύ των 
φύλων σε όλες τις διαστάσεις τους·"

§ 14
1ο μέρος "υπογραμμίζει τον ρόλο των γυναικών που εργάζονται στον κοινωνικό τομέα· 

αναγνωρίζει ότι ο φόρτος εργασίας τους έχει επιδεινωθεί από την πανδημία"
2ο μέρος "και ότι οι χαμηλοί μισθοί, η αυξημένη εκμετάλλευση (ιδίως των μεταναστριών) 

και η πρόσληψη ατόμων χωρίς εκπαίδευση ή προσόντα για τα καθήκοντα που 
πρέπει να εκτελεστούν επιδεινώνουν τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσής τους·"

3ο μέρος "υπογραμμίζει τη σημασία της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και των 
αμοιβών, του σεβασμού του ωραρίου εργασίας και της χρήσης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων ως εγγύησης του σεβασμού των συνθηκών εργασίας·"

§ 15
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και τη σύμβαση αριθ. 189 για το 

οικιακό προσωπικό, η οποία έχει κυρωθεί μόνον από οκτώ χώρες και αποσκοπεί 
στην παροχή νομικής αναγνώρισης στην οικιακή εργασία, στην επέκταση των 
δικαιωμάτων σε όλες τις γυναίκες οικιακές βοηθούς, ιδίως σε όσες 
απασχολούνται στην άτυπη οικονομία, και στην πρόληψη παραβιάσεων και 
καταχρήσεων·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 16
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένων της 

Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της 
Σλοβακίας," και "όπως οι «παραδοσιακές οικογενειακές αξίες»"

2ο μέρος "συμπεριλαμβανομένων της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της 
Λετονίας, της Λιθουανίας και της Σλοβακίας"

3ο μέρος "όπως οι «παραδοσιακές οικογενειακές αξίες»"

§ 19
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σχετικά με τη σεξουαλικότητα και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 23
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σε θέματα σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας και συναφών δικαιωμάτων και σε θέματα σχέσεων·"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 24
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και τα συναφή δικαιώματα" (πρώτη 

αναφορά)· "και η πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφαλούς, νόμιμης και δωρεάν 
άμβλωσης"· "τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της άρνησης παροχής ασφαλούς και νόμιμης φροντίδας 
διακοπής της κύησης," εκτός από τις λέξεις: "τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία", "αποτελούν μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·" και "και 
τα συναφή δικαιώματα" (δεύτερη αναφορά) και "και των συναφών δικαιωμάτων"

2ο μέρος "και τα συναφή δικαιώματα" (πρώτη αναφορά)
3ο μέρος "και η πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφαλούς, νόμιμης και δωρεάν άμβλωσης"
4ο μέρος "τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, 

συμπεριλαμβανομένης της άρνησης παροχής ασφαλούς και νόμιμης φροντίδας 
διακοπής της κύησης," εκτός από τις λέξεις: "τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία"
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5ο μέρος "αποτελούν μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών"
6ο μέρος "και τα συναφή δικαιώματα" (δεύτερη αναφορά) και "και των συναφών 

δικαιωμάτων" (πρώτη αναφορά)

§ 25
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και συναφών δικαιωμάτων", "και τα 

συναφή δικαιώματα" (δύο αναφορές)
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 32
1ο μέρος "εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία και οι συναφείς πρωτοβουλίες για το περιβάλλον και το κλίμα δεν 
περιλαμβάνουν τη διάσταση του φύλου· παροτρύνει την Επιτροπή να εκπληρώσει 
την υποχρέωσή της όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών της ΕΕ για το 
περιβάλλον και το κλίμα· ζητεί επιτακτικά αυτές οι πολιτικές να τροφοδοτούνται 
από διεξοδικές αναλύσεις όσον αφορά θέματα φύλου ώστε να διασφαλίζεται ότι 
αντιμετωπίζουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων και άλλες μορφές κοινωνικού 
αποκλεισμού· καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει έναν χάρτη πορείας για την 
υλοποίηση των δεσμεύσεων του σχεδίου δράσης για θέματα φύλου που 
συμφωνήθηκε στην 25η Διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP25)"

2ο μέρος "και να ορίσει μόνιμο σύνδεσμο επαφής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και 
την κλιματική αλλαγή, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, για την υλοποίηση 
και παρακολούθηση της υπεύθυνης όσον αφορά τη διάσταση του φύλου 
κλιματικής δράσης στην ΕΕ και παγκοσμίως·"

§ 36
1ο μέρος "θεωρεί απαραίτητη την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε αθλητικές 

δραστηριότητες και δομές και στην ανάπτυξή τους·"
2ο μέρος "αναγνωρίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των ανισοτήτων όσον αφορά την 

πρόσβαση των γυναικών στον αθλητισμό και στην απονομή των βραβείων·"

αιτιολογική σκέψη E
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και στα συναφή δικαιώματα"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

αιτιολογική σκέψη ΣΤ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία δεκαετία δόθηκε μια άνευ προηγουμένου 

έμφαση στην ισότητα των φύλων στον αθλητισμό,"
2ο μέρος "αλλά όχι πάντα για τους καλύτερους λόγους και σκοπούς, ιδίως όσον αφορά τα 

δικαιώματα των γυναικών στην πράξη·"

αιτιολογική σκέψη Ζ
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "στις πατριαρχικές δομές και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

αιτιολογική σκέψη ΙΑ
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και τα συναφή δικαιώματα", 

"συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής αγωγής και της εκπαίδευσης σε θέματα 
σχέσεων", "του οικογενειακού προγραμματισμού, των μεθόδων αντισύλληψης", 
"και της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης", "το σώμα και" και "λαμβάνοντας 
υπόψη ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη επιχειρούν επί 
του παρόντος να περιορίσουν την πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και στα συναφή δικαιώματα μέσω ιδιαιτέρως περιοριστικών νόμων, κάτι 
που οδηγεί στην εισαγωγή διακρίσεων με βάση το φύλο και έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία των γυναικών·"

2ο μέρος "και τα συναφή δικαιώματα"
3ο μέρος "συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής αγωγής και της εκπαίδευσης σε θέματα 

σχέσεων"
4ο μέρος "του οικογενειακού προγραμματισμού, των μεθόδων αντισύλληψης"
5ο μέρος "και της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης"
6ο μέρος "το σώμα και"
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7ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη 
επιχειρούν επί του παρόντος να περιορίσουν την πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα μέσω ιδιαιτέρως 
περιοριστικών νόμων, κάτι που οδηγεί στην εισαγωγή διακρίσεων με βάση το 
φύλο και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των γυναικών·"

αιτιολογική σκέψη ΙΔ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ είναι 

της τάξης του 14,1 %, ενώ διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι επιπτώσεις του εν λόγω μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων 
περιλαμβάνουν αποκλίσεις μεταξύ των φύλων της τάξης του 29,5 %[24] όσον 
αφορά τα εισοδήματα από συντάξεις, γεγονός το οποίο οδηγεί σε συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων και θέτει τις ηλικιωμένες γυναίκες σε μεγαλύτερο 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό 
είναι αποτέλεσμα των κενών στη σταδιοδρομία και την απασχόληση που έχουν 
συσσωρευτεί λόγω των ευθυνών παροχής φροντίδας και/ή της μερικής 
απασχόλησης που αναλαμβάνουν οι γυναίκες με την πάροδο του χρόνου, και των 
επακόλουθων συνεπειών για την πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους, όπως 
επιδόματα και συντάξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα σε ίση αμοιβή για 
ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας δεν διασφαλίζεται πάντα και παραμένει μία από 
τις μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την καταπολέμηση των μισθολογικών 
διακρίσεων[25]· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ίσος επιμερισμός ημερών γονικής 
άδειας μεταξύ των φύλων είναι σημαντικός για την καταπολέμηση του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
ουσιώδη σημασία και την υψηλή κοινωνικοοικονομική αξία της, η εργασία σε 
γυναικοκρατούμενους τομείς, όπως η παροχή φροντίδας, η καθαριότητα, το 
λιανικό εμπόριο και η εκπαίδευση, συχνά αποτιμάται λιγότερο και αμείβεται 
λιγότερο απ’ ό, τι η εργασία σε ανδροκρατούμενους τομείς·"

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το γεγονός καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη 
επανεξέτασης της επάρκειας των μισθών στους γυναικοκρατούμενους τομείς·"

18. Ο αντίκτυπος του οργανωμένου εγκλήματος στους ιδίους πόρους της ΕΕ 
και στην κατάχρηση των ενωσιακών κονδυλίων

Έκθεση: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

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

Πρόταση ψηφίσματος 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 655, 8, 34

19. Αποφυγή της διαφθοράς, των παράτυπων δαπανών και της κατάχρησης 
των ενωσιακών και εθνικών κονδυλίων όσον αφορά τα ταμεία έκτακτης 
ανάγκης και τους τομείς δαπανών που αφορούν τη διαχείριση κρίσεων

Έκθεση: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

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

Πρόταση ψηφίσματος 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 553, 29, 115
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20. Εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Έκθεση: Seán Kelly (A9-0321/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 638, 56, 3

§ 14 § Verts/ALE

2/ΟΚ + 386, 308, 3

§ 27 1 The Left ΟΚ - 280, 354, 63

Μετά την § 34 4 Verts/ALE ΟΚ + 551, 34, 112

§ 35 2 The Left ΟΚ - 162, 345, 190

§ 40 3 The Left ΟΚ - 143, 355, 198

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 526, 109, 62

Αιτήματα ψηφοφοριών κατά τμήματα
Verts/ALE:
§ 14
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οι σταδιακές και (...) ανακαινίσεις"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
Διάφορα
Διορθωτικό: όλες οι γλώσσες.

21. Προκλήσεις και προοπτικές για τα πολυμερή καθεστώτα ελέγχου των 
όπλων μαζικής καταστροφής και αφοπλισμού

Έκθεση: Sven Mikser (A9-0324/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 17 2 βουλευτές ΟΚ - 192, 490, 14

3 βουλευτές ΟΚ - 185, 494, 17

4 βουλευτές ΟΚ - 183, 498, 15

Μετά την § 17

5 βουλευτές ΟΚ - 191, 493, 12

Αιτιολογική σκέψη Q 1 βουλευτές ΟΚ - 168, 490, 38

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 536, 128, 31
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22. Νέοι προσανατολισμοί για την ανθρωπιστική δράση της ΕΕ

Έκθεση: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

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

Πρόταση ψηφίσματος 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 551, 63, 83

23. Συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στα 
Δυτικά Βαλκάνια

Έκθεση: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

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

Πρόταση ψηφίσματος 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 531, 48, 117

24. Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών το 20200

Έκθεση: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021)

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

Πρόταση ψηφίσματος 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 679, 4, 7
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25. Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων και 
την αναθεώρηση της οδηγίας για το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων

Έκθεση: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος 
αντικατάστασης

1 ID ΟΚ - 87, 546, 63

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 356, 261, 78

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 389, 228, 79

2/ΟΚ + 599, 68, 31

3/ΟΚ + 525, 138, 35

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ - 274, 410, 14

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 396, 236, 65

2/ΟΚ - 342, 345, 8

§ 13 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ - 321, 369, 5

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 283, 231, 182

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 535, 47, 116

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 609, 46, 43

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 324, 335, 39

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 557, 79, 62

§ 23 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 469, 198, 30

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 613, 38, 47

§ 24 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 414, 213, 70
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 632, 62, 3

§ 25 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 404, 249, 43

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 541, 120, 37

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 468, 199, 31

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 502, 101, 95

§ 27 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ - 307, 383, 8

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 506, 157, 35

§ 28 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 347, 265, 86

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 639, 38, 21

Αιτιολογική σκέψη ΙΗ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 351, 312, 35

Πρόταση ψηφίσματος (επιτροπή EMPL) (σύνολο 
του κειμένου)

ΟΚ + 476, 115, 99

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας
βουλευτές: §§ 8, 13
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Αιτήματα ψηφοφοριών κατά τμήματα
Βουλευτές:

§ 12
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις 

και απαιτήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι καλύπτεται τουλάχιστον το 80 % των 
εταιρειών στην ΕΕ από συμφωνίες βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης έως το 
2030, αναγνωρίζοντας επίσης ταυτόχρονα τη διοικητική επιβάρυνση που αυτό 
ενέχει συγκεκριμένα για τις ΜΜΕ·"

2ο μέρος "ζητεί, για τον σκοπό αυτό, τη χάραξη στρατηγικών που θα συμφωνηθούν με τους 
εργαζομένους για να επηρεάσουν θετικά την περιβαλλοντική, κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη μέσω πρακτικών διακυβέρνησης και παρουσίας στην αγορά, 
να ενισχύσουν τον ρόλο των διοικητικών στελεχών στην επιδίωξη των 
μακρόπνοων συμφερόντων της εταιρείας τους, να βελτιώσουν τη λογοδοσία των 
διοικητικών στελεχών όσον αφορά την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη 
διαδικασία λήψης εταιρικών αποφάσεων και να προωθήσουν πρακτικές εταιρικής 
διακυβέρνησης που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της εταιρείας, 
συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εταιρικών εκθέσεων,"

3ο μέρος "των αποδοχών των διοικητικών συμβουλίων, της μέγιστης αναλογίας στις 
αμοιβές διευθυνόντων συμβούλων και εργαζομένων, της σύνθεσης του 
διοικητικού συμβουλίου και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών·"· εκτός 
από τις λέξεις: "της μέγιστης αναλογίας στις αμοιβές διευθυνόντων συμβούλων 
και εργαζομένων"

4ο μέρος "της μέγιστης αναλογίας στις αμοιβές διευθυνόντων συμβούλων και 
εργαζομένων"

§ 13
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η κοινωνική προστασία" και 

"δέουσας"
2ο μέρος "η κοινωνική προστασία"
3ο μέρος "δέουσας"

§ 16
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, να 

δεσμευθούν ότι θα υπάρχει κάλυψη μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων κατά 
90 % έως το 2030 σε εκείνα τα εθνικά συστήματα που συνδυάζουν την 
κανονιστική ρύθμιση, και τη ρύθμιση από τους κοινωνικούς εταίρους, των 
συνθηκών απασχόλησης και εργασίας·"

2ο μέρος "τονίζει ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις συμβάλλουν στην κοινωνική 
οικονομία της αγοράς, στην οποία στοχεύει η Συνθήκη της Λισαβόνας· 
επαναλαμβάνει ότι οι Συνθήκες της ΕΕ, οι οποίες προστατεύουν ρητά την 
αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, και τα συστήματα αυτορρύθμισης που 
ισχύουν σε ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να προστατεύονται, ώστε να διατηρούν 
οι κοινωνικοί εταίροι την εξουσία να ρυθμίζουν αυτόνομα, διασφαλίζοντας την 
απόλυτη νομιμότητα και την πρόοδο της κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων· 
καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν κάθε εθνική νομοθεσία που παρακωλύει τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων την πρόσβαση των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων στους χώρους εργασίας με σκοπό την οργάνωσή 
τους·"

§ 17
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένης της 

διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 23
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 

το Συμβούλιο να επιλύσει το αδιέξοδο όσον αφορά την οδηγία για τις γυναίκες 
στα διοικητικά συμβούλια με τρόπο που να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι,"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 24
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1ο μέρος "δηλώνει ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για να διασφαλιστεί η ισότητα των 
φύλων και των ευκαιριών σε όλες τις πτυχές της συμμετοχής των εργαζομένων 
σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και η κατάλληλη εκπροσώπηση των εργαζομένων με 
αναπηρία· επισημαίνει ότι η επίμονη ανισότητα μεταξύ των φύλων 
αντικατοπτρίζεται επίσης στην περιορισμένη πρόσβαση των γυναικών σε 
ηγετικές θέσεις και σε θέσεις εκπροσώπησης στον χώρο εργασίας· 
επαναλαμβάνει ότι η ισότητα των φύλων και η πολυμορφία στα διοικητικά 
συμβούλια αποτελεί βασική δημοκρατική αρχή με θετικό αντίκτυπο στην 
οικονομία· ζητεί τη θέσπιση επιπλέον μέτρων, σε συνεννόηση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, για τη διασφάλιση της ισορροπημένης εκπροσώπησης και 
της ισότητας των φύλων·"

2ο μέρος "σημειώνει ότι οι ποσοστώσεις φύλου συμβάλλουν στην επίτευξη μεγαλύτερης 
ποικιλομορφίας, στην ισότητα των φύλων και στην ισότιμη αντιμετώπιση σε όλα 
τα όργανα λήψης αποφάσεων·"

§ 25
1ο μέρος "θεωρεί ότι οι εταιρείες πρέπει να σημειώσουν πρόοδο στη διασφάλιση της 

διαφορετικότητας και της ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων μέσω της ίσης 
αμοιβής στον χώρο εργασίας·"

2ο μέρος "καλεί το Συμβούλιο να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την οδηγία για τις 
γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια· ζητεί την εφαρμογή της ποσόστωσης 40 % 
τόσο σε μη εκτελεστικά όσο και σε εκτελεστικά συμβούλια (που εξετάζονται 
ανεξάρτητα), τόσο σε ιδιωτικές όσο και σε δημόσιες επιχειρήσεις, με 
προοδευτική προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας·"

§ 26
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις προτεραιότητες που 

περιλαμβάνονται στη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-2025"
2ο μέρος "και ειδικότερα να διασφαλίσει την απεμπλοκή της πρότασης οδηγίας σχετικά με 

τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο 
εταιρειών και συναφή μέτρα στο Συμβούλιο·"

§ 27
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τα διάφορα είδη"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 28
1ο μέρος "τονίζει ότι μερικές από τις ελλείψεις στο δίκαιο της ΕΕ θα αντιμετωπίζονταν με 

τη θέσπιση κατώτατων ορίων για ένα ελάχιστο ενωσιακό πρότυπο εκπροσώπησης 
σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου στο πλαίσιο αυτής της νέας οδηγίας-πλαίσιο·"

2ο μέρος "θεωρεί, για τον σκοπό αυτό, ότι ο αριθμός/η αναλογία των θέσεων στα 
διοικητικά συμβούλια για τους εκπροσώπους των εργαζομένων θα πρέπει να 
κυμαίνεται από λίγες έδρες έως την ισότητα, ανάλογα με τον αριθμό των 
εργαζομένων στην εταιρεία και τις θυγατρικές της·"

αιτιολογική σκέψη ΙΗ
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αλλά «ιδρυτικά μέρη» μαζί με τους 

μετόχους και τα διευθυντικά στελέχη·"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

26. Συνεχής καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία: η περίπτωση της οργάνωσης 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Memorial»

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0603/2021, B9-0604/2021, B9-0605/2021, B9-0606/2021, B9-
0607/2021, 
B9-0608/2021
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος commune RC-B9-0604/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, βουλευτές)

Μετά την § 1 4 ECR ΟΚ - 262, 269, 136

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 573, 67, 25

Μετά την § 6 5 ECR ΟΚ + 275, 258, 134

§ 7 6 ECR ΟΚ + 298, 198, 170

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 574, 73, 18

1 ECR ΟΚ + 285, 231, 151

2 ECR ΟΚ + 330, 223, 114

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη A

3 ECR ΟΚ + 276, 258, 133

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 569, 46, 49

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0603/2021 The Left ΟΚ ↓

B9-0604/2021 Verts/ALE ΟΚ ↓

B9-0605/2021 S&D ΟΚ ↓

B9-0606/2021 Renew ΟΚ ↓

B9-0607/2021 ECR ΟΚ ↓

B9-0608/2021 PPE ΟΚ ↓

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας
The Left: §§ 3, 9

Διάφορα
Η Željana Zovko (ομάδα PPE) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος B9-0608/2021.

27. Η κατάσταση στην Κούβα και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των José 
Daniel Ferrer, Lady in White Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Robles, 
Félix Navarro, Luis Manuel Otero, Αιδεσιμότατου Lorenzo Rosales Fajardo, 
Andy Dunier García και Yunior García Aguilera

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0589/2021, B9-0590/2021, B9-0592/2021, B9-0610/2021, B9-
0612/2021, 
B9-0613/2021
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος commune RC-B9-0589/2021
(PPE, Renew, ID, ECR)

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 614, 34, 36

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 600, 25, 62

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 625, 27, 34

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 627, 27, 33

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 502, 33, 151

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 594, 37, 55

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 609, 18, 60

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 478, 36, 172

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 580, 55, 52

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 602, 33, 51

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 619, 32, 35

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 597, 59, 31

§ 12 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 366, 261, 60

§ 13 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 507, 134, 46

1 ECR ΟΚ - 124, 359, 204§ 14

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 376, 239, 72

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 390, 230, 62

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 388, 260, 39
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 388, 259, 40

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 393, 150, 119

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0589/2021 PPE ΟΚ ↓

B9-0590/2021 The Left ΟΚ ↓

B9-0592/2021 Verts/ALE ΟΚ ↓

B9-0610/2021 S&D ΟΚ ↓

B9-0612/2021 Renew ΟΚ ↓

B9-0613/2021 ECR ΟΚ ↓

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας
S&D: §§ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18
Verts/ALE: §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Αιτήματα ψηφοφοριών κατά τμήματα
S&D, Verts/ALE:
§ 12
1ο μέρος "υπενθυμίζει την ένθερμη υποστήριξή του για όλους τους υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα και για το έργο τους· καλεί όλους τους 
εκπροσώπους των κρατών μελών να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς μια γνήσια και 
ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στις 
κουβανικές αρχές, και να συναντήσουν τους βραβευθέντες με το Βραβείο 
Ζαχάρωφ όταν επισκέπτονται την Κούβα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής 
εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, να ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό η συμμετοχή ανεξάρτητων 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και να βελτιωθεί το έργο των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·"

2ο μέρος "εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ανεξάρτητοι εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών της Κούβας και της Ευρώπης έχουν αποκλειστεί από τη 
συμμετοχή στον διάλογο, ο οποίος είναι δεσμευτικός σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ΣΠΔΣ· εκφράζει τη λύπη του για τις αποκλίσεις στις θέσεις και τις πολιτικές 
για την Κούβα μεταξύ της ΕΥΕΔ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καλεί μετ’ 
επιτάσεως την ΕΥΕΔ να μην εγκαταλείψει την κοινωνία των πολιτών της 
Κούβας·"

Διάφορα
Η Željana Zovko (ομάδα PPE) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος B9-0589/2021.
Ο Klemen Grošelj και η Hilde Vautmans (ομάδα Renew) και ο Tom Vandenkendelaere (ομάδα 
PPE) απέσυραν την υπογραφή τους από την κοινή πρόταση RC-B9-0589/2021.

28. Καταναγκαστική εργασία στο εργοστάσιο της Linglong και 
περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες στη Σερβία

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0599/2021, B9-0600/2021, B9-0601/2021, B9-0602/2021, B9-
0609/2021, 
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B9-0611/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος commune RC-B9-0600/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, βουλευτές)

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 598, 59, 30

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 630, 26, 31

1 S&D, 
Verts/ALE

ΟΚ + 556, 79, 50Μετά την § 6

2 The Left ΟΚ - 129, 513, 43

Μετά την § 7 3 The Left ΟΚ - 127, 521, 39

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 579, 76, 33

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 632, 26, 30

Αιτιολογική σκέψη E § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 559, 82, 47

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη E

4 ID ΟΚ - 91, 581, 13

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 586, 53, 44

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0599/2021 The Left ΟΚ ↓

B9-0600/2021 Verts/ALE ΟΚ ↓

B9-0601/2021 S&D ΟΚ ↓

B9-0602/2021 Renew ΟΚ ↓

B9-0609/2021 ECR ΟΚ ↓

B9-0611/2021 PPE ΟΚ ↓

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας
The Left: § 10

Αιτήματα ψηφοφοριών κατά τμήματα
The Left:
αιτιολογική σκέψη E
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ακόμη και όταν αυτά αντιβαίνουν στο 

δίκαιο της ΕΕ"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 5
1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στη Σερβία 

και σε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια· "
2ο μέρος "καλεί τη Σερβία να ενισχύσει τα νομικά πρότυπα συμμόρφωσης όσον αφορά τις 

κινεζικές επιχειρηματικές δραστηριότητες· τονίζει ότι η σερβική εργατική και 
περιβαλλοντική νομοθεσία θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις κινεζικές 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα·"

29. Τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη Σλοβενία, ιδίως ο 
καθυστερημένος διορισμός εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0588/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0588/2021
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

Μετά την § 1 1 ECR ΟΚ - 306, 360, 20

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 356, 284, 40

30. Η κατάσταση στη Νικαράγουα

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0581/2021, B9-0582/2021, B9-0583/2021, B9-0584/2021, B9-
0585/2021, 
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B9-0586/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος commune RC-B9-0581/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, βουλευτές)

Μετά την § 12 2 ECR ΟΚ + 280, 218, 192

§ 14 1 ID ΟΚ - 311, 343, 30

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 619, 25, 41

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0581/2021 PPE ΟΚ ↓

B9-0582/2021 The Left ΟΚ ↓

B9-0583/2021 Verts/ALE ΟΚ ↓

B9-0584/2021 Renew ΟΚ ↓

B9-0585/2021 S&D ΟΚ ↓

B9-0586/2021 ECR ΟΚ ↓

31. MeToo και παρενόχληση – οι συνέπειες για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0587/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0587/2021
(επιτροπή FEMM)

§ 8, στοιχείο βb § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 500, 160, 22

1 PPE ΟΚ - 189, 383, 101

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 654, 13, 16

2/ΟΚ + 542, 129, 12

3/ΟΚ + 526, 132, 25

4/ΟΚ + 567, 67, 48

§ 8, στοιχείο γ

§ αρχικό 
κείμενο

5/ΟΚ + 409, 223, 49
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

6/ΟΚ + 417, 196, 68

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 420, 216, 45

§ 8, στοιχείο δ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 385, 244, 50

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 653, 9, 22

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 499, 150, 35

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 651, 10, 23

Αιτιολογική σκέψη B § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 519, 137, 28

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 516, 86, 75

Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας
ECR: § 8, στοιχεία β, δ
PPE: § 8, στοιχείο δ
ID: § 8, στοιχείο β

Αιτήματα ψηφοφοριών κατά τμήματα
ID:
§ 8, στοιχείο δ
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όπως η δυνατότητα περιορισμού της 

πρόσληψης προσωπικού"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

αιτιολογική σκέψη B
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ότι η βία με βάση το φύλο έχει τις 

ρίζες της στην άνιση κατανομή της εξουσίας μεταξύ γυναικών και ανδρών, στον 
σεξισμό και στα στερεότυπα που αφορούν το φύλο, τα οποία έχουν οδηγήσει σε 
κυριαρχία και διακρίσεις από τους άνδρες εις βάρος των γυναικών·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR, PPE, ID:
§ 8, στοιχείο γ
1ο μέρος "ζητεί αυστηρότερα μέτρα για την πρόληψη όλων των μορφών παρενόχλησης, 

ιδίως της σεξουαλικής παρενόχλησης, " εκτός από τις λέξεις: "εκ νέου" και εκτός 
της υποσημείωσης αριθ. 11

2ο μέρος "εκ νέου"
3ο μέρος Η υποσημείωση αριθ.11
4ο μέρος "και ειδικότερα ζητεί την καθιέρωση υποχρεωτικής κατάρτισης κατά της 

παρενόχλησης για όλους τους βουλευτές το συντομότερο δυνατόν και κατά την 
έναρξη της θητείας των νεοεκλεγέντων βουλευτών," εκτός από τις λέξεις: "την 
καθιέρωση" και "υποχρεωτικής"

5ο μέρος "την καθιέρωση" και "υποχρεωτικής"
6ο μέρος "σύμφωνα με τις νομικές συμβουλές που έχουν ληφθεί, διότι η εθελοντική 

κατάρτιση για την πρόληψη της παρενόχλησης έχει αποδειχθεί ανεπαρκής·"
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ECR, ID:
§ 9
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την καθιέρωση υποχρεωτικής 

κατάρτισης"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

32. Η κατάσταση στα ουκρανικά σύνορα και στα υπό ρωσική κατοχή εδάφη 
της Ουκρανίας

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0593/2021, B9-0594/2021, B9-0595/2021, B9-0596/2021, B9-
0597/2021, 
B9-0598/2021

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος commune RC-B9-0594/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, βουλευτές)

Μετά την § 4 3 ECR ΟΚ + 504, 150, 22

4 ECR ΟΚ + 307, 209, 159

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 6

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

§ 7 5 ECR ΟΚ - 269, 371, 35

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 557, 97, 21

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 501, 124, 50

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 584, 66, 26

2/ΟΚ + 455, 114, 99

§ 13 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 502, 85, 86

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 472, 180, 22

§ 16 6 ECR

2/ΟΚ + 361, 304, 10

§ 19 7 ECR ΟΚ + 577, 60, 39

1 ECR ΟΚ + 578, 45, 51Μετά την αιτιολογική 
αναφορά 12

2 ECR ΟΚ + 590, 38, 48
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

Συντάκτης ΟΚ, 
κ.λπ.

Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 548, 69, 54

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0593/2021 The Left ΟΚ ↓

B9-0594/2021 Verts/ALE ΟΚ ↓

B9-0595/2021 S&D ΟΚ ↓

B9-0596/2021 Renew ΟΚ ↓

B9-0597/2021 PPE ΟΚ ↓

B9-0598/2021 ECR ΟΚ ↓

Αιτήματα ψηφοφοριών κατά τμήματα
S&D:
§ 6
1ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι ο διάλογος της ΕΕ για την ασφάλεια με την Ουκρανία θα 

πρέπει να είναι φιλόδοξος και να συμβάλλει στη συγκλίνουσα αξιολόγηση των 
προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας επί τόπου·"

2ο μέρος "τονίζει ότι οι φιλικές χώρες θα πρέπει να εντείνουν τη στρατιωτική τους 
στήριξη προς την Ουκρανία και την παροχή αμυντικών όπλων, κάτι που συνάδει 
με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ που επιτρέπει την ατομική και 
συλλογική αυτοάμυνα· χαιρετίζει την απόφαση που ελήφθη στις 2 Δεκεμβρίου 
2021 από το Συμβούλιο της ΕΕ να παρασχεθεί στην Ουκρανία δέσμη 31 
εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη 
(ΕΜΕ) ως συμβολή στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και των αμυντικών 
ικανοτήτων·"

§ 11
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και τον αποκλεισμό της Ρωσίας από 

το σύστημα πληρωμών SWIFT"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία  6
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "χειραγώγηση και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE, S&D:
§ 13
1ο μέρος "απαιτεί η ΕΕ να λάβει επείγοντα και αξιόπιστα μέτρα ώστε να μειώσει την 

εξάρτησή της από τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας και ζητεί από την ΕΕ να 
επιδείξει ισχυρότερη ενεργειακή αλληλεγγύη με την Ουκρανία, σύμφωνα με τη 
συμφωνία σύνδεσης, αυξάνοντας τις διασυνδέσεις στις ενεργειακές υποδομές·"

2ο μέρος "ζητεί, ως εκ τούτου, από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι ο αγωγός Nord Stream 2 δεν θα τεθεί σε λειτουργία, 
ανεξάρτητα από το αν σε κάποιο σημείο πληροί τις διατάξεις της οδηγίας της ΕΕ 
για το φυσικό αέριο·"

3ο μέρος "επαναλαμβάνει τις μακροπρόθεσμες, θεμελιώδεις ανησυχίες του σχετικά με τους 
πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους για την ασφάλεια που 
συνδέονται με το έργο Nord Stream 2· υπογραμμίζει την ανάγκη να σταματήσει η 
κατασκευή των αμφιλεγόμενων πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από τη 
Rosatom·"
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Διάφορα
Ο Dragoș Tudorache, ο Javier Nart, ο Olivier Chastel και η Karin Karlsbro (ομάδα Renew) 
συνυπέγραψαν την πρόταση ψηφίσματος B9-0596/2021.
Ο Bogdan Rzońca (ομάδα ECR) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος B9-0598/2021.

33. Εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0591/2021

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

Πρόταση ψηφίσματος B9-0591/2021
(επιτροπή INTA)

Πρόταση ψηφίσματος 
(σύνολο του κειμένου)
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