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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

+ εγκρίνεται
- απορρίπτεται
↓ καταπίπτει
Α αποσύρεται
ΟΚ (..., …, ...) 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. Πρόσφυγες στην Ευρώπη: CARE ***I

Πρόταση κανονισμού (COM(2022)0109 - C9-0057/2022- 2022/0075(COD))

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

Πρόταση της 
Επιτροπής

ΟΚ + 562, 2, 3

2. Πιο ευέλικτη χρήση των πιστώσεων στο πλαίσιο των κανονισμών για το 
ΤΑΜΕ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία ***I

Πρόταση κανονισμού (COM(2022)0112 - C9-0056/2022- 2022/0077(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Άρθρο 2, σημείο 1 3 Verts/ALE
The Left

ΟΚ - 125, 442, 7

Άρθρο 2, σημείο 2 4 Verts/ALE
The Left

ΟΚ - 115, 424, 5

5 Verts/ALE
The Left

ΟΚ - 118, 460, 2

ψ.τμ.

1 +

Άρθρο 3, σημείο 1

§ αρχικό 
κείμενο

2 +

Αιτ. σκ. 18 1 Verts/ALE
The Left

ΟΚ - 118, 455, 6

Μετά την αιτ. σκ. 19 2 Verts/ALE
The Left

ΟΚ - 119, 431, 8

Πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 575, 4, 3

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
The Left: τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ID:
Άρθρο 3, σημείο 1
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών 

χορηγών"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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3. Συμφωνία περί καθεστώτος μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας σχετικά με 
επιχειρησιακές δραστηριότητες του Frontex ***

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2022)0124 - 07202/2022 - C9-0120/2022 - 
2022/0087(NLE))

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

Σχέδιο απόφασης του 
Συμβουλίου

ΟΚ + 543, 34, 10

4. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2023

Πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων 

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

Εγκρίνεται χωρίς ψηφοφορία

5. Αίτημα άρσης της ασυλίας του Włodzimierz Cimoszewicz

Έκθεση: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

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

Πρόταση απόφασης +

6. Αίτημα άρσης της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού

Έκθεση: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022)

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

Πρόταση απόφασης +



P9_PV(2022)03-24(VOT)_EL.docx 5 PE 730.300

7. Πιλοτικό καθεστώς για υποδομές αγοράς βάσει τεχνολογίας 
κατανεμημένου καθολικού ***I

Έκθεση: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 2 επιτροπή ΟΚ + 527, 28, 31

8. Κανονισμός για την περιαγωγή (αναδιατύπωση) ***I

Έκθεση: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 74 επιτροπή ΟΚ + 581, 2, 5

9. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας ***I

Έκθεση: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

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

Πρόταση της 
Επιτροπής

ΟΚ + 558, 20, 10
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10. Μηχανοργανωμένο σύστημα επικοινωνίας σε διασυνοριακές αστικές και 
ποινικές διαδικασίες (σύστημα e-CODEX) ***I 

Έκθεση: Emil Radev, Nuno Melo (A9-0288/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 71 επιτροπές ΟΚ + 571, 7, 10

11. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA 
στην Ιταλία *

Έκθεση: Juan Fernando López Aguilar (A9-0046/2022)

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

Σχέδιο απόφασης 
εκτέλεσης του 

Συμβουλίου

ΟΚ + 547, 38, 4

12. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Ιταλία *

Έκθεση: Juan Fernando López Aguilar (A9-0050/2022)

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

Σχέδιο απόφασης 
εκτέλεσης του 

Συμβουλίου

ΟΚ + 546, 37, 3

13. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες 
κυκλοφορίας οχημάτων στην Ιταλία *

Έκθεση: Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022)

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

Σχέδιο απόφασης 
εκτέλεσης του 

Συμβουλίου

ΟΚ + 546, 36, 6
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14. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες 
κυκλοφορίας οχημάτων στην Ελλάδα *

Έκθεση: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022)

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

Σχέδιο απόφασης 
εκτέλεσης του 

Συμβουλίου

ΟΚ + 546, 33, 9

15. Συμφωνία ΕΕ-Βραζιλίας: απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας 
διαμονής για τους κατόχους κοινών διαβατηρίων ***

Σύσταση: Paulo Rangel (A9-0029/2022)

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

Σχέδιο απόφασης του 
Συμβουλίου

ΟΚ + 585, 3, 0

16. Συμφωνία ΕΕ-Βραζιλίας: απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας 
διαμονής για τους κατόχους διπλωματικών, υπηρεσιακών και επίσημων 
διαβατηρίων ***

Σύσταση: Paulo Rangel (A9-0030/2022)

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

Σχέδιο απόφασης του 
Συμβουλίου

ΟΚ + 587, 3, 0

17. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2021/007 FR/Selecta - Γαλλία

Έκθεση: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022)

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

Πρόταση ψηφίσματος ΟΚ + 556, 21, 10
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18. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4(γ): Τα 
ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία φλουτιανίλη

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0168/2022 (Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το 
Κοινοβούλιο)

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

Πρόταση ψηφίσματος B9-0168/2022
(επιτροπή ENVΙ)

Πρόταση ψηφίσματος ΗΨ - 310, 256, 17

19. Ανάγκη για επείγον ενωσιακό σχέδιο δράσης με σκοπό την κατοχύρωση 
επισιτιστικής ασφάλειας εντός και εκτός της ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022, B9-0164/2022, B9-
0165/2022, B9-0166/2022, B9-0167/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0160/2022
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID ΟΚ - 99, 459, 25

13 The Left ΟΚ - 150, 424, 12

Μετά την § 2

29 The Left ΟΚ - 147, 391, 51

§ 4 41 ECR ΟΚ + 396, 163, 28

§ 5 51 Renew +

Μετά την § 6 42 ECR ΟΚ - 273, 304, 11

2 ID ΟΚ - 263, 307, 18Μετά την § 8

3 ID ΟΚ - 110, 462, 11

14 The Left ΟΚ - 174, 361, 54

15 The Left ΟΚ - 155, 426, 5

Μετά την § 12

16 The Left ΟΚ - 155, 418, 11
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Μετά την § 15 4 ID ΟΚ - 67, 476, 41

Μετά την § 16 17 The Left ΟΚ - 145, 434, 11

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

3 +

ψ.τμ.

1 +

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

2/ΗΨ + 388, 176, 24

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

3 +

5 ID ΟΚ - 220, 321, 48Μετά την § 21

43 ECR ΟΚ + 525, 15, 48

§ 22 27 The Left ΟΚ + 493, 84, 13

Μετά την § 22 44 ECR ΟΚ + 265, 249, 71

52 Renew +

ψ.τμ.

1 ↓

§ 24

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

ψ.τμ.

1 +

§ 25 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 496, 70, 17

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 522, 24, 38

2/ΟΚ + 383, 162, 45

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 428, 139, 18
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

12 PPE ΟΚ + 293, 285, 12Μετά την § 26

18 The Left ΟΚ - 163, 410, 14

ψ.τμ.

1/ΗΨ + 312, 237, 37

40 Verts/ALE

2 -

6 ID ΟΚ ↓

53 Renew ΗΨ + 300, 271, 15

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

2/ΟΚ ↓

3/ΟΚ ↓

4/ΟΚ ↓

5/ΟΚ ↓

§ 27

§ αρχικό 
κείμενο

6/ΟΚ ↓

§ 28 § αρχικό 
κείμενο

vs +

38 Verts/ALE -

ψ.τμ.

1 +

§ 29

§ αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 482, 90, 16

2/ΟΚ - 138, 426, 21

19 The Left

3/ΟΚ + 512, 72, 2

20 The Left ΟΚ - 166, 411, 10

21 The Left ΟΚ - 142, 436, 9

Μετά την § 29

39 Verts/ALE ΗΨ - 158, 340, 88
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 32 § αρχικό 
κείμενο

vs/ΗΨ + 413, 148, 27

§ 33 54 Renew +

55 Renew +

ψ.τμ.

1 ↓

§ 36

§ αρχικό 
κείμενο

2 ↓

Μετά την § 36 22 The Left ΟΚ + 348, 204, 37

ψ.τμ.

1 +

§ 37 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 39 28 The Left ΟΚ - 138, 432, 19

23 The Left ΟΚ - 140, 435, 10

24 The Left ΟΚ - 146, 375, 66

30 The Left ΟΚ - 139, 426, 15

Μετά την § 39

31 The Left ΟΚ - 165, 406, 13

56 Renew +

ψ.τμ.

1 ↓

2/ΟΚ ↓

3/ΟΚ ↓

4 ↓

§ 40

§ αρχικό 
κείμενο

5 ↓

§ 41 57 Renew +

Μετά την § 42 7 ID ΟΚ - 273, 295, 15

ψ.τμ.

1 +

§ 43 § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

§ 44 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 46 46 Renew ΗΨ + 307, 267, 12

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 562, 21, 6

2/ΟΚ + 464, 114, 7

§ 47 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 551, 12, 15

8 PPE ΟΚ - 274, 289, 20

9 PPE ΟΚ - 254, 306, 21

Μετά την § 47

10 PPE ΟΚ + 298, 276, 7

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 270, 241, 75

45 ECR

2/ΟΚ - 259, 314, 10

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

§ 48

§ αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ ↓

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 447, 75, 54

2/ΟΚ + 444, 68, 71

3/ΟΚ + 429, 120, 34

§ 49 § αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ + 493, 56, 35

Μετά την § 49 11 PPE ΟΚ + 284, 278, 25

ψ.τμ.

1 +

§ 50 § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 53 32/rev PPE ΟΚ + 465, 100, 21

Μετά την § 53 33/rev PPE ΟΚ + 429, 127, 26

ψ.τμ.

1 +

§ 54 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 469, 88, 28

Μετά την § 55 25 The Left ΟΚ - 209, 349, 29

Μετά την § 57 26 The Left ΟΚ - 193, 326, 69

ψ.τμ.

1 +

§ 58 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την αιτ. σκ. ΙΒ 34 Verts/ALE -

ψ.τμ.

1 +

2/ΟΚ + 552, 27, 6

Αιτ. σκ. ΙΓ § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 353, 200, 26

Αιτ. σκ. ΚΓ 47 Renew ΗΨ + 303, 232, 49

Αιτ. σκ. ΚΣΤ 48 Renew +

ψ.τμ.

1 +

Αιτ. σκ. ΛΑ § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 479, 105, 2

ψ.τμ.

1 +

Αιτ. σκ. ΛΔ § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

2/ΟΚ + 544, 13, 27

Αιτ. σκ. ΛΖ § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 479, 58, 46
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Αιτ. σκ. ΚΗ 35 Verts/ALE -

Αιτ. σκ. ΛΑ 49 Renew +

Αιτ. σκ. ΛΗ 50 Renew +

36 Verts/ALE -Μετά την αιτ. σκ. ΛΗ

37 Verts/ALE -

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 413, 120, 49

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0160/2022 S&D ↓

B9-0162/2022 PPE ↓

B9-0163/2022 Renew ↓

B9-0164/2022 The Left ↓

B9-0165/2022 ID ↓

B9-0166/2022 ECR ↓

B9-0167/2022 Verts/ALE ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ECR: τροπολογίες 41, 42, 43, 44, 45; §§ 27, 47
PPE: τροπολογίες 8, 9, 10, 11, 12, 32/rev, 33/rev
The Left: τροπολογίες 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31; §§ 26, 27, 49
ID: τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; §§ 24 (2ο μέρος), 25 (2ο μέρος), 40 (2ο και 

3ο μέρος), 47 (2ο μέρος), 48, 54 (2ο μέρος); αιτ. σκ. ΙΓ (2ο και 3ο μέρος), ΛΑ (2ο 
μέρος), ΛΖ (2ο και 3ο μέρος),

Verts/ALE: τροπολογίες 9, 10, 12; § 27

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Renew: §§ 26, 32, 36
PPE: § 48
The Left: §§ 28, 32, 36
S&D: §§ 32, 37, 49

Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
The Left:
§ 18
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να προβλέψει πιθανές ρωσικές αντικυρώσεις που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν τον τομέα των γεωργικών και θαλάσσιων τροφίμων, 
όπως εκείνες που επιβλήθηκαν το 2014,"

2ο μέρος "και να εντοπίσει και να ανοίξει νέες αγορές για τον αναπροσανατολισμό των 
εξαγωγών τροφίμων·"
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§ 43
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει έκτακτα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των 

ενισχύσεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση, για τα γεωργικά προϊόντα που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα αγοράς· σημειώνει την πρόθεσή του να διαθέσει τις 
ενισχύσεις αυτές στον τομέα του χοιρείου κρέατος· "

2ο μέρος "παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν μηχανισμό που θα επιτρέπει την 
πρόσβαση σε προϊόντα ιδιωτικής αποθήκευσης από μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και άλλους φορείς, προκειμένου να συμβάλει στη διασφάλιση της επισιτιστικής 
ασφάλειας στην Ουκρανία· πιστεύει ότι ο μηχανισμός αυτός θα μπορούσε επίσης 
να χρησιμοποιηθεί μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
στα κράτη μέλη που φιλοξενούν πρόσφυγες, προκειμένου να καλυφθεί η επείγουσα 
ανάγκη παροχής πρόσθετης τροφής· πιστεύει, επιπλέον, ότι το ταμείο μπορεί να 
διασφαλίσει ότι τα ευάλωτα άτομα δεν θα υποφέρουν δυσανάλογα από την 
κρίση·"

§ 58
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εναλλακτικές αγορές για εξαγωγές"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ID:
§ 24
1ο μέρος "σημειώνει ότι, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τα χημικά λιπάσματα, θα 

πρέπει να αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι εναλλακτικές οργανικές 
πηγές θρεπτικών συστατικών και η ανακύκλωση των θρεπτικών παραγόντων· 
καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα νομοθετικά και πρακτικά εμπόδια στην 
υλοποίηση αυτής της λύσης, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τις 
εισαγωγές λιπασμάτων, πρώτον μέσω της μετάβασης σε οργανικά λιπάσματα και, 
στη συνέχεια, μέσω της περαιτέρω στήριξης της έρευνας και των νέων 
καινοτομιών σε επίπεδο ΕΕ· καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών, για την ενίσχυση της 
χρήσης βιολογικών προϊόντων λίπανσης που προέρχονται από ιλύ επεξεργασίας 
λυμάτων και μεταποιημένη κοπριά προκειμένου να υποκατασταθούν χημικά 
λιπάσματα, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο»·"

2ο μέρος "σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»·"

§ 25
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και τη μετάβαση προς πιο πράσινες, 

ανανεώσιμες εναλλακτικές λύσεις"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 44
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αποφευχθούν εμπόδια στην 

ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη 
κυκλοφορία βασικών προϊόντων όπως τα σιτηρά· επιμένει ότι πρέπει να 
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς όσον αφορά τα γεωργικά 
προϊόντα, και ότι πρέπει να αποφεύγονται οι απαγορεύσεις εξαγωγών σε άλλα 
κράτη μέλη· "

2ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να επαγρυπνεί ιδιαίτερα εν προκειμένω και να λάβει 
άμεσα μέτρα ενάντια στην επιβολή, από την Ουγγαρία, απαγόρευσης των 
εξαγωγών σιτηρών·"
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§ 48
1ο μέρος "επιμένει επίσης ότι οι σκοποί και οι στόχοι της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα 

στο πιάτο» και της ευρύτερης Πράσινης Συμφωνίας δεν θα πρέπει να 
υπονομευθούν κατά τις άμεσες κινήσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας και 
την οικοδόμηση αυτάρκειας σε σχέση με τις εισροές· "

2ο μέρος "επισημαίνει ότι τα μέτρα για την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης 
εισροών και της διαθεσιμότητας πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων και 
πρακτικών και μέτρων για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων, όπως 
ορίζονται στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και στην Πράσινη 
Συμφωνία, με αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από εισροές όπως τα 
επιβλαβή φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα χημικά λιπάσματα, αποτελούν τα 
δομικά στοιχεία για τη διασφάλιση ενός ισχυρού τομέα γεωργίας, αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής 
στην ΕΕ μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·"

§ 54
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να 

συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της μετάβασης της ΕΕ 
στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· "

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

αιτ. σκ. ΙΓ
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "εν μέρει λόγω των επιπτώσεων της 

κλιματικής κρίσης και του αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19"
2ο μέρος "εν μέρει λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και του αντίκτυπου της 

πανδημίας COVID-19" εκτός από τις λέξεις: "των επιπτώσεων της κλιματικής 
κρίσης και "

3ο μέρος "των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και "

αιτ. σκ. ΛΑ
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σύμφωνα με τους στόχους της 

Πράσινης Συμφωνίας·"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

αιτ. σκ. ΛΔ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή λειτουργία της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς 

αποτελεί προϋπόθεση για την κατοχύρωση της επισιτιστικής ασφάλειας· "
2ο μέρος "ότι η ουγγρική κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα να απαγορεύσει όλες τις 

εξαγωγές σιτηρών, ως συνέπεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, κατά 
παράβαση τόσο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη Συνθήκη όσο και 
της ενωσιακής αλληλεγγύης·"



P9_PV(2022)03-24(VOT)_EL.docx 17 PE 730.300

αιτ. σκ. ΛΖ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές συνέργειες που πρέπει να 

επιτευχθούν και να διατηρηθούν, πέρα από την τρέχουσα κρίση, όπως βιώσιμες 
γεωργικές πρακτικές που ενισχύουν την ποιότητα του εδάφους, βελτιώνοντας 
έτσι την παραγωγικότητα και άλλες λειτουργίες και υπηρεσίες οικοσυστήματος, 
μεταξύ των οποίων η παγίδευση του άνθρακα και η ρύθμιση της ποιότητας των 
υδάτων· " εκτός από τις λέξεις: "η παγίδευση του άνθρακα και "

2ο μέρος "η παγίδευση του άνθρακα και "
3ο μέρος "ότι ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ παράγει και καταναλώνει τρόφιμα, ποτά και άλλα 

γεωργικά προϊόντα θα πρέπει να συνάδει με τις πολιτικές και τις δεσμεύσεις της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών και της συμφωνίας του Παρισιού, προκειμένου να διασφαλίζεται σταθερή 
ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων της βιωσιμότητας·"

S&D:
τροπολογία 19
1ο μέρος "τονίζει ότι ένας ισχυρός και βιώσιμος γεωργικός τομέας στην ΕΕ καθώς και μια 

ακμαία και βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, που υποστηρίζεται από μια ισχυρή Κοινή 
Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), είναι βασικές συνιστώσες για την αντιμετώπιση της 
πρόκλησης που αποτελεί η επισιτιστική ασφάλεια· "

2ο μέρος "τονίζει ότι η ισχύουσα ΚΓΠ, η οποία προσανατολίζεται στις εξαγωγές και στην 
οποία κυριαρχούν μοντέλα εντατικής γεωργίας, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα 
των μικρομεσαίων γεωργών, βλάπτει το περιβάλλον και συντελεί στην κλιματική 
αλλαγή, την απώλεια βιοποικιλότητας, την αποψίλωση των δασών, τη διάβρωση 
του εδάφους, τη λειψυδρία, καθώς και στη ρύπανση των υδάτων και του αέρα· "

3ο μέρος "υπογραμμίζει ότι η γεωργία έχει σημαντική αξία για την ΕΕ και την πολιτική και 
οικονομική της ανάπτυξη και τεράστιο αντίκτυπο στην κοινωνία μέσω της 
παραγωγής τροφίμων, της απασχόλησης στην ύπαιθρο, της οικονομικής 
βιωσιμότητας και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ευρύτερα 
στην αγροτική ανάπτυξη·"

Verts/ALE:
§ 29
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και ζωοτροφών"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 36
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μεγαλύτερη ευελιξία στις"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 37
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ιδίως για το ζωικό κεφάλαιο"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 50
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μακροπρόθεσμα"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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τροπολογία 40
1ο μέρος "αναγνωρίζει, μπροστά στις εξαιρετικές περιστάσεις, την επείγουσα ανάγκη για 

προσωρινά και αναστρέψιμα μέτρα για την ενίσχυση της παραγωγής της ΕΕ για 
την περίοδο συγκομιδής 2022, προκειμένου να υπάρξει συμβολή στην επισιτιστική 
ασφάλεια της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή, υπό το πρίσμα της ανάγκης να ξεπεραστεί 
η άμεση έλλειψη πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, να επιταχύνει τις διοικητικές 
διαδικασίες ώστε να καταστεί δυνατή, κατά τη διάρκεια αυτού του μεταβατικού 
έτους της ΚΓΠ, η χρήση εκτάσεων υπό αγρανάπαυση για την παραγωγή των εν 
λόγω καλλιεργειών για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, να δοθεί προτεραιότητα σε πρωτεϊνούχες καλλιέργειες· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση εγκαίρως και να προτείνει 
περαιτέρω κατάλληλα μέτρα, εάν χρειαστεί, για το 2023·"

2ο μέρος "σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των περιοχών οικολογικής εστίασης στην 
ενίσχυση της λειτουργικής βιοποικιλότητας και των αποδόσεων των γύρω 
αροτραίων περιοχών έως και 36 %· προειδοποιεί έντονα κατά της χρήσης 
φυτοφαρμάκων στις περιοχές οικολογικής εστίασης, καθώς η συσσωρευμένη 
αύξηση της παραγωγικότητας θα χαθεί από τη θανάτωση θηρευτών επιβλαβών 
οργανισμών και επικονιαστών που προσελκύονται από τις ταινίες, καθώς και από 
το όργωμα, γεγονός που προκαλεί την απώλεια του συσσωρευμένου άνθρακα·"
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τροπολογία 45
1ο μέρος "επιμένει επίσης ότι, ως πρώτη προτεραιότητα, πρέπει να καταβληθούν 

προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν ελλείψεις τροφίμων, ιδίως 
σε ευάλωτες περιοχές, προκειμένου να αποφευχθεί η εκτεταμένη γεωπολιτική 
αστάθεια, και θεωρεί ότι η συμβολή στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια επί 
του παρόντος αποτελεί ηθική υποχρέωση και δεν πρέπει να θεωρείται απειλή για 
τους μακροπρόθεσμους σκοπούς και στόχους της στρατηγικής «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο» και της ευρύτερης Πράσινης Συμφωνίας κατά τις άμεσες 
κινήσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας και την οικοδόμηση αυτάρκειας σε 
σχέση με τις εισροές·"

2ο μέρος "επισημαίνει ότι τα μέτρα για την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης 
εισροών και της διαθεσιμότητας πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων και 
πρακτικών και μέτρων για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων, με 
αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από εισροές, αποτελούν τα δομικά 
στοιχεία για τη διασφάλιση ενός ισχυρού τομέα γεωργίας, αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής 
στην ΕΕ μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· "

Renew, The Left, S&D:
§ 17
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "επισημαίνει ότι στις βραχυπρόθεσμες 

και μεσοπρόθεσμες λύσεις για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας 
συγκαταλέγεται η διαφοροποίηση του εφοδιασμού από τρίτες χώρες, και" και "και 
είτε να συνάψει νέες διμερείς συμφωνίες είτε να ενισχύσει υφιστάμενες 
συμφωνίες·"

2ο μέρος "επισημαίνει ότι στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες λύσεις για τη 
διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας συγκαταλέγεται η διαφοροποίηση του 
εφοδιασμού από τρίτες χώρες, και"

3ο μέρος "και είτε να συνάψει νέες διμερείς συμφωνίες είτε να ενισχύσει υφιστάμενες 
συμφωνίες·"

Renew, The Left, S&D, Verts/ALE:
§ 21
1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η δραματική αύξηση των τιμών των λιπασμάτων, η οποία έχει 

σημαντικό αντίκτυπο στον αγροδιατροφικό τομέα στο σύνολό του, προηγείται 
χρονικά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία· τονίζει ότι οι τιμές αυτές θα 
συνεχίσουν να αυξάνονται, καθώς συνδέονται με τις τιμές του φυσικού αερίου·"

2ο μέρος "καλεί, επομένως, επιτακτικά την Επιτροπή να αρχίσει να αίρει τους δασμούς 
αντιντάμπινγκ οι οποίοι επιβάλλονται στα λιπάσματα που παράγονται σε τρίτες 
χώρες·"

3ο μέρος "εκφράζει ακόμη τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ανέφερε την 
ειδική περίπτωση των λιπασμάτων στην ανακοίνωσή της, της 8ης Μαρτίου 2022, 
με τίτλο «REPowerEU: Κοινή ευρωπαϊκή δράση για πιο προσιτή οικονομικά, 
εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια»"

S&D, Verts/ALE:
§ 26
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τα όρια για τη χρήση αζώτου από ζωική κόπρο, 

όπως το ανακτηθέν από κόπρο άζωτο (RENURE), ως εναλλακτική λύση στη χρήση 
χημικών λιπασμάτων, σύμφωνα με τα όρια λιπασμάτων·" εκτός από τις λέξεις: 
"την Επιτροπή να αυξήσει τα όρια"

2ο μέρος "την Επιτροπή να αυξήσει τα όρια"
3ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο προσωρινής παρέκκλισης ώστε 

να μειωθεί ταχέως το κόστος των λιπασμάτων, και να επιδιώξει τη δημιουργία 
ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου προκειμένου να ενισχυθεί η κυκλικότητα στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να μειωθεί η εξάρτηση από πόρους τρίτων 
χωρών·"

ECR, Renew, Verts/ALE:
§ 27
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1ο μέρος "αναγνωρίζει, μπροστά στις εξαιρετικές περιστάσεις, την επείγουσα ανάγκη για 
προσωρινά και αναστρέψιμα μέτρα για την ενίσχυση της παραγωγής της ΕΕ για 
την περίοδο συγκομιδής 2022, προκειμένου να υπάρξει συμβολή στην επισιτιστική 
ασφάλεια της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή, υπό το πρίσμα της ανάγκης να ξεπεραστεί 
η άμεση έλλειψη πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, να επιταχύνει τις διοικητικές 
διαδικασίες ώστε να καταστεί δυνατή, κατά τη διάρκεια αυτού του μεταβατικού 
έτους της ΚΓΠ, η χρήση εκτάσεων υπό αγρανάπαυση για την παραγωγή των εν 
λόγω καλλιεργειών για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα· " εκτός από τη 
λέξη "πρωτεϊνούχων" (πρώτη εμφάνιση)

2ο μέρος "πρωτεϊνούχων" (πρώτη εμφάνιση)
3ο μέρος "ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να δοθεί προτεραιότητα σε πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 

και άλλες καλλιέργειες που απαιτούν καθόλου ή πολύ χαμηλές εισροές "
4ο μέρος "και άλλες καλλιέργειες"
5ο μέρος "ή πολύ χαμηλές εισροές "
6ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση εγκαίρως και να 

προτείνει περαιτέρω κατάλληλα μέτρα, εάν χρειαστεί, για το 2023·"

The Left, ID, Verts/ALE:
§ 40
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "της μετάβασης προς", "της 

ανάπτυξης και της ταχείας πρόσβασης στις αγορές εναλλακτικών πρωτεϊνών, 
οργανικών λιπασμάτων, μικροβιακής προστασίας των καλλιεργειών και της 
αγροοικολογίας", "σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας" και "η 
δυνατότητα, κατά τη διάρκεια αυτού του μεταβατικού έτους της ΚΓΠ, να 
εξεταστούν προσωρινές και βραχυπρόθεσμες δυνατότητες ευελιξίας με όρους και 
παρεκκλίσεις και να επιταχυνθούν οι διοικητικές διαδικασίες για την επίτευξη 
αυτών των δυνατοτήτων ευελιξίας"

2ο μέρος "της μετάβασης προς" και "της ανάπτυξης και της ταχείας πρόσβασης στις 
αγορές εναλλακτικών πρωτεϊνών, οργανικών λιπασμάτων, μικροβιακής 
προστασίας των καλλιεργειών και της αγροοικολογίας"

3ο μέρος "σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας"

4ο μέρος "η δυνατότητα, κατά τη διάρκεια αυτού του μεταβατικού έτους της ΚΓΠ, να 
εξεταστούν προσωρινές και βραχυπρόθεσμες δυνατότητες ευελιξίας με όρους και 
παρεκκλίσεις και να επιταχυνθούν οι διοικητικές διαδικασίες για την επίτευξη 
αυτών των δυνατοτήτων ευελιξίας " εκτός από τις λέξεις: "και παρεκκλίσεις"

5ο μέρος "και παρεκκλίσεις"

ECR, ID:
§ 47
1ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία στον τομέα των 

τροφίμων, των ζωοτροφών και του γεωργικού τομέα συνολικά"
2ο μέρος "σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί 

για"
3ο μέρος "έχουν σχεδιαστεί για την προστασία του περιβάλλοντος της ΕΕ και των 

περιοχών γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·"

Renew, ID:
§ 49
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 

πιθανές συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία για την ευρωπαϊκή και 
παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια", "παράλληλα με την εφαρμογή των χαρτών 
πορείας που οδηγούν στους στόχους «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»" και "ή οι 
διαρροές εκπομπών"

2ο μέρος "λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις πιθανές συνέπειες της ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια"

3ο μέρος "παράλληλα με την εφαρμογή των χαρτών πορείας που οδηγούν στους στόχους 
«Από το αγρόκτημα στο πιάτο»"

4ο μέρος "ή οι διαρροές εκπομπών"
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20. ΠΔΠ 2021-2027: καταπολέμηση των ολιγαρχικών δομών, προστασία των 
κονδυλίων της ΕΕ από την απάτη και τη σύγκρουση συμφερόντων

Έκθεση: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

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

§ 28 + Τροποποιήθηκε 
προφορικά

Πρόταση ψηφίσματος 
(σύνολο του κειμένου)

ΟΚ + 409, 61, 42

Διάφορα
Η Monika Hohlmeier προτείνει την ακόλουθη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 28:

«Επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το παράρτημα Ι των Annual Reports on the Protection of the 
European Union's financial interests (PIF reports) [Ετήσιων εκθέσεων για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης] για το 2018 και το 2019, η Ρουμανία, 
μέσω ενεργού έρευνας κατά της απάτης, έχει καταφέρει να ανακαλύψει και να αναφέρει 
μακράν τις περισσότερες δόλιες παρατυπίες που καταγράφηκαν μεταξύ των κρατών μελών 
της ΕΕ για τα αντίστοιχα έτη·»


