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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

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

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

αποχές)
ψ.τμ. ψηφοφορία κατά τμήματα
χ.ψ. χωριστή ψηφοφορία
τροπ. τροπολογία
ΣΤ συμβιβαστική τροπολογία
ΑΤ αντίστοιχο τμήμα
Δ τροπολογία που διαγράφει
= ταυτόσημες τροπολογίες
§ παράγραφος
αιτ. σκ. αιτιολογική σκέψη
ΠΨ πρόταση ψηφίσματος
ΚΠΨ κοινή πρόταση ψηφίσματος
1/20 χαμηλό ελάχιστο όριο (1/20 των βουλευτών)
1/10 μέσο ελάχιστο όριο (1/10 των βουλευτών)
1/5 υψηλό ελάχιστο όριο (1/5 των βουλευτών)
ΜΨ μυστική ψηφοφορία
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1. Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων ***I

Έκθεση: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Προσωρινή συμφωνία

Προσωρινή συμφωνία 248 επιτροπή OK + 501, 12, 40

2. Παγκόσμια προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία: Η στρατηγική 
της Ευρώπης για τη διεθνή συνεργασία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0174/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0174/2022 (επιτροπή ITRE)

§ 22 2 ID -

Αιτιολογική σκέψη Δ 1 ID -

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) +

3. Εφαρμογή της πολιτικής συνοχής 2021-2027

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0173/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0173/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

§ 9 3 ECR -

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 
κείμενο

2 +

1 ECR -Μετά την αιτιολογική  
σκέψη Ζ

2 ECR -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) +

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
αιτιολογική σκέψη Δ
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "το κράτος δικαίου"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

4. Εφαρμογή δράσεων για την αγωγή του πολίτη

Έκθεση: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

4 ECR -

5 ECR -

Πριν την § 1

6 ECR -

§ 3 2 ID -

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

OK + 471, 107, 37

§ 23 § αρχικό 
κείμενο

OK + 475, 112, 31

§ 25 § αρχικό 
κείμενο

OK + 482, 116, 23

§ 36 § αρχικό 
κείμενο

OK + 534, 73, 14

§ 38 § αρχικό 
κείμενο

OK + 473, 123, 22

ψ.τμ.

1 +

§ 40 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 48 § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 51 3 ID -

§ 52 § αρχικό 
κείμενο

OK + 465, 144, 23

§ 53 § αρχικό 
κείμενο

OK + 463, 147, 18

§ 57 § αρχικό 
κείμενο

OK + 493, 99, 36

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 503, 107, 17

2/ΟΚ + 475, 126, 14

§ 59 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 422, 175, 30

§ 60 § αρχικό 
κείμενο

OK + 425, 179, 25

Αιτιολογική σκέψη Ε § αρχικό 
κείμενο

OK + 474, 115, 30

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ § αρχικό 
κείμενο

2 +

Αιτιολογική σκέψη Ζ 1 ID -

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 460, 130, 37

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: §§ 16, 23, 25, 36, 38, 52, 53, 57, 60· αιτιολογική σκέψη Ε

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
§ 40
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να προωθήσει με περισσότερο ενεργό τρόπο την αγωγή του 

πολίτη για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων, και να 
συμπεριλάβει το στοιχείο αυτό στα σχετικά προγράμματα χρηματοδότησης και 
στις ομάδες εργασίας·"

2ο μέρος "ζητεί από την Επιτροπή να συνδέσει τις πρωτοβουλίες του ευρωπαϊκού 
θεματολογίου δεξιοτήτων με τις ικανότητες που συνδέονται με την ιδιότητα του 
πολίτη και να συμπεριλάβει την ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη στην κατάρτιση του 
ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων·"



P9_PV(2022)04-06(VOT)_EL.docx 6 PE 730.834

§ 48
1ο μέρος "θεωρεί ότι η εν στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει συνέργειες με τις 

συναφείς δράσεις της ΕΕ στο πεδίο των πολιτικών της ΕΕ για τη νεολαία και την 
καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας σε όλες τους τις μορφές,"

2ο μέρος "του μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ και των διακρίσεων κατά των γυναικών και των 
μειονοτήτων, δημιουργώντας συνδέσεις με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την 
καταπολέμηση του ρατσισμού και χρηματοδοτώντας μέσα, όπως το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»·"

αιτιολογική σκέψη ΣΤ
1ο μέρος "πολιτική στήριξη προς την Ένωση τείνει να εκφράζεται ως συναίσθημα, στάση 

και αξίες και όχι ως συγκεκριμένος αντίκτυπος στην καθημερινή ζωή των 
πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη εγγύτητας και κατανόησης 
των δημοκρατικών διαδικασιών και μηχανισμών συμμετοχής μεταξύ των 
πολιτών, ιδίως των νέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανανεωμένη ευρωπαϊκή 
δυναμική για την αγωγή του πολίτη μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο 
ενθάρρυνσης των νέων να συμμετέχουν στις εκλογές,"

2ο μέρος "περιορίζοντας την έλξη του εξτρεμιστικού και λαϊκιστικού λόγου, ενισχύοντας 
έτσι και την κοινωνική συνοχή·"

ID, ECR:
§ 59
1ο μέρος «θεωρεί ότι η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μια κατάλληλη 

ευκαιρία για τη διεξαγωγή πολυεπίπεδης συζήτησης σχετικά με την ανάπτυξη 
πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του πολιτισμού·"

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αποδεχτούν και να προωθήσουν τις 
τελικές εκθέσεις της ομάδας εργασίας της Διάσκεψης για την εκπαίδευση, τον 
πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό·"

3ο μέρος "θεωρεί, επομένως, ότι θα πρέπει να καθιερωθούν συντρέχουσες αρμοδιότητες 
στο πεδίο της εκπαίδευσης, τουλάχιστον στον τομέα της αγωγής του πολίτη, και 
ότι η άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας από την ΕΕ δεν θα πρέπει να αποκλείει 
τα κράτη μέλη από την άσκηση των δικών τους αρμοδιοτήτων·»

Διάφορα
Διορθωτικό: Όλες οι γλωσσικές εκδόσεις 

5. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του 
Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87769 × MON 89788

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0178/2022

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

Πρόταση ψηφίσματος B9-0178/2022
(επιτροπή ENVI)

Πρόταση ψηφίσματος OK + 420, 189, 16

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: πρόταση ψηφίσματος 


