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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. Φάρμακα διαθέσιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη Βόρεια 
Ιρλανδία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα ***I

Πρόταση οδηγίας (COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Σύνολο του κειμένου 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE,
The Left

+

Πρόταση της Επιτροπής OK + 547, 0, 4

Σχέδιο νομοθετικού 
ψηφίσματος

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

2. Υπό έρευνα φάρμακα που διατίθενται στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με 
τη Βόρεια Ιρλανδία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα ***I

Πρόταση κανονισμού (COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Σύνολο του κειμένου 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE, 
The Left

+

Πρόταση της Επιτροπής OK + 555, 0, 3

Σχέδιο νομοθετικού 
ψηφίσματος

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

3. Αυξημένη προχρηματοδότηση από τη REACT-EU ***I

Πρόταση κανονισμού (COM(2022)0145 - C9-0132/2022 - 2022/0096(COD))

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

Πρόταση της 
Επιτροπής

OK + 549, 1, 8
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4. Εφοδιασμός με φυσικό αέριο ***I

Πρόταση κανονισμού (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD))

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

Πρόταση της 
Επιτροπής

OK + 516, 25, 15

5. Ενωσιακή προστασία για παιδιά και νέους που αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν την Ουκρανία λόγω του πολέμου

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0207/2022, B9-0212/2022, B9-0213/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0207/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

OK + 494, 31, 29

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

OK + 474, 34, 7

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

OK + 522, 30, 3

Μετά την § 12 2 Verts/ALE,
The Left

OK + 326, 202, 20

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

OK + 494, 46, 18

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 457, 64, 34

Μετά την § 20 1 S&D,
Verts/ALE,
The Left

2/ΟΚ + 406, 105, 43

§ 23 § αρχικό 
κείμενο

OK + 500, 38, 20

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

OK + 428, 85, 41

§ 31 § αρχικό 
κείμενο

OK + 492, 41, 25

§ 38 § αρχικό 
κείμενο

OK + 504, 48, 6
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 42 § αρχικό 
κείμενο

OK + 453, 101, 7

§ 43 § αρχικό 
κείμενο

OK + 464, 51, 44

§ 44 § αρχικό 
κείμενο

OK + 471, 48, 39

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 509, 3, 47

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0212/2022 ID ↓

B9-0213/2022 ECR ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
S&D: τροπολογία 1· κοινή πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου)
The Left τροπολογίες 1, 2· κοινή πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου)

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: § 26
ECR: §§ 1, 8, 9, 20, 23, 26, 31, 38, 42, 43, 44

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
τροπολογία 1
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ξεπεραστούν οι σοβαροί 

περιορισμοί στα κράτη μέλη διέλευσης και σε όσους φιλοξενούν πρόσφυγες και 
να"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Διάφορα
Οι Nathalie Colin-Oesterlé, Nuno Melo, Moritz Körner και Isabel Wiseler-Lima υποστήριξαν 
επίσης την πρόταση ψηφίσματος B9-0207/2022.

6. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 
25ης Μαρτίου 2022, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων εξελίξεων από 
τον πόλεμο στην Ουκρανία και των κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας 
και της υλοποίησης αυτών

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0201/2022, B9-0203/2022, B9-
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0210/2022, B9-0211/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0197/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, βουλευτές)

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

OK + 547, 3, 5

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

OK + 547, 1, 8

Μετά την § 2 31 The Left OK - 142, 381, 36

2 ECR +§ 3

§ αρχικό 
κείμενο

OK ↓

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 489, 37, 27

2/ΟΚ + 456, 44, 51

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

3 +

§ 5 11 S&D +

14 The Left OK - 197, 327, 30Μετά την § 5

15 The Left OK - 83, 442, 31

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 535, 7, 15

2/ΟΚ + 496, 36, 21

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 521, 12, 21

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

OK + 545, 2, 5

32 The Left -

ψ.τμ.

1 +

2/ΟΚ + 512, 26, 17

3/ΟΚ + 518, 9, 21

4/ΟΚ + 494, 35, 22

§ 9

§ αρχικό 
κείμενο

5 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Μετά την § 9 16 The Left OK + 404, 144, 8

Μετά την § 10 27 The Left OK - 33, 514, 11

ψ.τμ.

1 +

Μετά την § 13 3 ECR

2/ΗΨ + 420, 116, 18

ψ.τμ.

1 +

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

2 +

6=
7=

10=

Verts/ALE
βουλευτές

Renew

OK + 413, 93, 46

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

2/ΟΚ ↓

3/ΟΚ ↓

4/ΟΚ ↓

5/ΟΚ ↓

6/ΟΚ ↓

§ 15

§ αρχικό 
κείμενο

7/ΟΚ ↓

9 Verts/ALE -

33 The Left -

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 547, 2, 5

§ 16

§ αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.Μετά την § 17 17 The Left

1/ΟΚ - 119, 422, 16
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

2/ΟΚ ↓

§ 20 22 The Left OK - 200, 314, 41

18 The Left OK - 240, 294, 22

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 418, 61, 76

19 The Left

2/ΟΚ + 412, 70, 71

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 214, 320, 25

20 The Left

2/ΟΚ - 156, 311, 89

Μετά την § 20

21 The Left OK - 124, 395, 38

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 504, 49, 5

§ 21 12 S&D

2/ΟΚ + 337, 199, 20

4 ECR +

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 213, 273, 67

28 The Left

2/ΟΚ ↓

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 133, 411, 13

Μετά την § 21

29 The Left

2/ΟΚ ↓

Μετά την § 22 23 The Left OK - 209, 250, 101

Μετά την § 24 24 The Left OK + 323, 224, 12

§ 25 5 Verts/ALE OK - 258, 275, 22

§ 27 8 Renew +

13 The Left OK - 47, 397, 115

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 147, 407, 7

Μετά την αιτ. σκ. ΣΤ

25 The Left

2/ΟΚ - 59, 460, 38
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

26 The Left OK - 196, 307, 57

1 ECR +Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Η

30 The Left OK - 224, 305, 31

Αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 513, 22, 19

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0197/2022 Verts/ALE ↓

B9-0200/2022 PPE ↓

B9-0201/2022 The Left ↓

B9-0203/2022 Renew ↓

B9-0210/2022 S&D ↓

B9-0211/2022 ECR ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE: τελική ψηφοφορία
ECR: τροπολογίες 6, 7, 10
The Left: §§ 1, 2· τροπολογίες 5, 6, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31
ID: §§ 1, 3, 8· τροπολογίες 6, 7, 10

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
S&D: αιτιολογική σκέψη Θ
ID: §§ 4, 7

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
The Left:
§ 4
1ο μέρος "επαναλαμβάνει ότι οι παραδόσεις όπλων πρέπει να συνεχιστούν και να ενταθούν 

ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να αμυνθεί αποτελεσματικά·" εκτός από τις λέξεις 
"και να ενταθούν"

2ο μέρος "και να ενταθούν"
3ο μέρος "επαναλαμβάνει τη στήριξή του σε όλη την αμυντική βοήθεια που παρέχεται στις 

ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, η οποία προσφέρεται μεμονωμένα από τα κράτη 
μέλη και συλλογικά μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (ΕΜΕ)· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση να αυξηθεί η βοήθεια προς την 
Ουκρανία μέσω του ΕΜΕ κατά επιπλέον 500 εκατομμύρια EUR και ζητεί 
περαιτέρω αύξηση των συγκεκριμένων συνεισφορών για την επείγουσα ενίσχυση 
των αμυντικών ικανοτήτων της Ουκρανίας, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο 
πλαίσιο του ΕΜΕ·"

§ 7
1ο μέρος "εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του προς τον λαό της Ουκρανίας και τις 

ισχυρές προσδοκίες του να μετατρέψει τη χώρα του σε ένα ευρωπαϊκό κράτος 
δημοκρατίας και ευημερίας· αναγνωρίζει τη βούληση της Ουκρανίας να 
συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, όπως εκφράστηκε μέσω της αίτησής της 
για ένταξη στην ΕΕ που υποβλήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2022·"
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2ο μέρος "καλεί εκ νέου τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εργαστούν για τη χορήγηση 
καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία, δίνοντας έτσι ένα σαφές σημάδι 
της δέσμευσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και με βάση τα επιτεύγματα της χώρας αυτής, και, εν τω μεταξύ, να 
συνεχίσουν να εργάζονται για την ένταξή της στην ενιαία αγορά της ΕΕ σύμφωνα 
με το πρότυπο της συμφωνίας σύνδεσης·"

3ο μέρος "χαιρετίζει τη Δήλωση των Βερσαλλιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία 
αναφέρεται ότι η Ουκρανία είναι μέλος της ευρωπαϊκής μας οικογένειας·"

§ 9
1ο μέρος "χαιρετίζει την ταχεία έγκριση των κυρώσεων από το Συμβούλιο και εξαίρει την 

ενότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών ως απάντηση 
στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και το υψηλό επίπεδο 
συντονισμού μεταξύ της G7·"

2ο μέρος "καλεί όλους τους εταίρους, ιδίως τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ και τις 
δυνάμει υποψήφιες χώρες, να ευθυγραμμιστούν με τις δέσμες κυρώσεων·"

3ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νεοσυσταθείσα ειδική ομάδα «Ελίτ, 
Εκπρόσωποι και Ολιγάρχες της Ρωσίας» με στόχο τον συντονισμό του έργου της 
ΕΕ, της G7 και της Αυστραλίας σχετικά με τις κυρώσεις κατά Ρώσων και 
Λευκορώσων ολιγαρχών·

4ο μέρος "καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή να 
εντείνουν την απήχησή τους στις χώρες που δεν έχουν ακόμη προσχωρήσει στην 
ΕΕ όσον αφορά τη θέσπιση κυρώσεων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 
χρησιμοποιώντας την επιρροή της ΕΕ και το πλήρες φάσμα των διαθέσιμων 
εργαλείων τους για τον σκοπό αυτό, και παρέχοντας συνδρομή εφόσον 
χρειάζεται· εκφράζει τη λύπη του για τη μη ευθυγράμμιση ορισμένων υποψήφιων 
προς ένταξη στην ΕΕ χωρών με τις κυρώσεις της ΕΕ· ζητεί την κατάρτιση 
σαφούς σχεδίου δράσης έναντι των τρίτων χωρών που διευκολύνουν την αποφυγή 
των κυρώσεων από τη Ρωσική Ομοσπονδία·"

5ο μέρος "παροτρύνει το Συμβούλιο να εγκρίνει περαιτέρω αυστηρές κυρώσεις που 
αντικατοπτρίζουν την αμείωτη κλιμάκωση της ρωσικής επίθεσης και τις 
αποτροπιαστικές θηριωδίες που διαπράττουν οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, 
οι οποίες αναμφισβήτητα ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου·"

PPE:
τροπολογία 12
1ο μέρος "ζητεί τη δημιουργία ενός μηχανισμού αλληλεγγύης της ΕΕ για την αντιμετώπιση 

των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών του πολέμου της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν· αναγνωρίζει ότι οι 
αποτελεσματικές κυρώσεις κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και η ροή 
εκατομμυρίων προσφύγων που εγκαταλείπουν την Ουκρανία ως αποτέλεσμα της 
ρωσικής επίθεσης και εισβολής δημιουργούν αναπόφευκτες οικονομικές και 
κοινωνικές προκλήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ και τα κράτη μέλη της·"

2ο μέρος "ζητεί αντισταθμιστικά μέτρα και εναλλακτικές προμήθειες αγαθών και πηγών 
ενέργειας προκειμένου να μειωθούν αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις, καθώς και 
αποτελεσματικά μέτρα κατά της απαράδεκτης κερδοσκοπίας που τις επιδεινώνει 
περαιτέρω, μεταξύ άλλων αντλώντας διδάγματα από τα επιτυχημένα μέτρα που 
εφαρμόζει η ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19·"

ID:
§ 14
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μεταξύ άλλων με τον αποκλεισμό, 

σε συντονισμό με τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ που συμμερίζονται τις ίδιες 
απόψεις, από το σύστημα SWIFT των τραπεζών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 16
1ο μέρος "τονίζει, για μια ακόμη φορά, τη σημασία της διαφοροποίησης των ενεργειακών 

πόρων, των τεχνολογιών και των οδών εφοδιασμού, παράλληλα με τις περαιτέρω 
επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση,"

2ο μέρος "τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις λύσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και τις βιώσιμες μακροπρόθεσμες επενδύσεις σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης 
ενεργειακού εφοδιασμού από τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ μέσω 
υφιστάμενων και μελλοντικών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, ώστε να 
μειωθεί περαιτέρω η εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τις 
πρώτες ύλες· ζητεί, επιπλέον, τη δημιουργία κοινών στρατηγικών αποθεμάτων 
ενέργειας και μηχανισμών αγοράς ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ με στόχο την αύξηση 
της ενεργειακής ασφάλειας και τη μείωση της εξωτερικής ενεργειακής 
εξάρτησης και της αστάθειας των τιμών· ζητεί να ξεκινήσουν εργασίες για τη 
δημιουργία μιας ένωσης φυσικού αερίου, η οποία θα βασίζεται σε κοινές αγορές 
φυσικού αερίου από τα κράτη μέλη·"

§ 17
1ο μέρος "παροτρύνει τα κράτη μέλη να τερματίσουν τη συνεργασία με ρωσικές εταιρείες 

για υφιστάμενα και νέα πυρηνικά έργα, μεταξύ άλλων στη Φινλανδία, την 
Ουγγαρία και τη Βουλγαρία, όπου οι Ρώσοι εμπειρογνώμονες μπορούν να 
αντικατασταθούν από δυτικούς εμπειρογνώμονες, και να καταργήσουν σταδιακά 
τη χρήση των υπηρεσιών της Rosatom· ζητεί να τερματιστεί η επιστημονική 
συνεργασία με ρωσικές εταιρείες ενέργειας, όπως η Rosatom, και άλλες σχετικές 
ρωσικές επιστημονικές οντότητες·"

2ο μέρος "απαιτεί οι κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας να αντικατοπτρίζουν εκείνες που 
επιβλήθηκαν στη Ρωσία, προκειμένου να καλυφθούν τυχόν κενά που θα επέτρεπαν 
στον Πούτιν να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια του Λουκασένκο για να παρακάμψει 
τις κυρώσεις·"

Verts/ALE:
τροπολογία 3
1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι τα φορολογικά έσοδα από τις μεγαλύτερες ξένες εταιρείες της 

Ρωσίας αποτελούν σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της Ρωσίας και 
εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των στρατιωτικών δαπανών της· 
χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις αποφάσεις πολλών δυτικών εταιρειών να 
αρνηθούν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στη Ρωσία ή να 
προμηθεύσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους εκεί· καλεί τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις να αποσύρουν τις επενδύσεις τους, να μεταφέρουν από τη Ρωσία τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής τους και να διακόψουν τις τρέχουσες συμβάσεις·"

2ο μέρος "καλεί τις μεγάλες εταιρείες ΤΠ να περιορίσουν σημαντικά ή πλήρως τους 
χρήστες στη Ρωσία από την πρόσβαση στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα 
λειτουργικά τους συστήματα"

τροπολογία 17
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "το άμεσο πάγωμα των τιμών του 

φυσικού αερίου, του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, προκειμένου"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

τροπολογία 19
1ο μέρος "καλεί την ΕΕ να αυξήσει ταχέως τη χρηματοοικονομική διαφάνεια, να καλύψει 

όλα τα κενά που αποσκοπούν στην απόκρυψη των πραγματικών δικαιούχων στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη νομοθετική δέσμη για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να διασφαλίσει τη δήμευση όλων των 
χρημάτων που έχουν συσσωρευτεί από Ρώσους ολιγάρχες στην Ένωση"

2ο μέρος "ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να συμπεριληφθούν σε μαύρη λίστα όλα τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων χωρών που συμμετέχουν ή καθιστούν δυνατή 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες"

τροπολογία 20
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1ο μέρος "ζητεί τη δημιουργία ενός παγκόσμιου χρηματοοικονομικού μητρώου (ΠΧΜ) που 
θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον πλούτο, τα ακίνητα, τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τον τελικό ιδιοκτήτη των 
περιουσιακών στοιχείων·"

2ο μέρος "ζητεί την πλήρη συνεργασία των ευρωπαϊκών φορολογικών παραδείσων για τη 
δημιουργία του ΠΧΜ και την επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ στους φορολογικούς 
παραδείσους της ΕΕ που αρνούνται να συνεργαστούν·"

τροπολογία 25
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανισότητα πλούτου 

στην Ευρώπη, με το πλουσιότερο 10 % των κατοίκων της Ρωσίας να κατέχει 
περίπου το 74 % του συνολικού πλούτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο μέρος 
του πλούτου βρίσκεται σε υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους"

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία δεν στρέφονται 
μόνο εναντίον εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τον πόλεμο αλλά κατά πάσα 
πιθανότητα θα επηρεάσουν δυσανάλογα τους αποταμιευτές, τους μισθωτούς και 
τους συνταξιούχους στη Ρωσία και θα οδηγήσουν σε μείωση του επιπέδου 
διαβίωσης και σε οικονομικές δυσχέρειες για τον γενικό ρωσικό πληθυσμό·"

τροπολογία 28
1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη βρίσκονταν ήδη σε επισφαλείς και 

ευπαθείς καταστάσεις πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και προειδοποιεί ότι ο 
πληθωρισμός που συνδέεται με τον πόλεμο και τις κυρώσεις, ιδίως η αύξηση των 
τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, θα καταστήσει την κατάσταση αφόρητη 
για αυτά τα μέλη της κοινωνίας· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να παράσχουν 
επαρκή οικονομική στήριξη στους πληγέντες για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχειας (φυσικό αέριο, πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια), της 
έλλειψης τροφίμων και της αύξησης των τιμών των κατοικιών"

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν τα μέτρα αυτά μέσω φιλόδοξης 
φορολόγησης των απροσδόκητων κερδών των εταιρειών ενέργειας·"

τροπολογία 29
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "πλήρη"
2ο μέρος η λέξη αυτή

ECR, The Left, ID:
§ 15
1ο μέρος "ζητεί να επιβληθεί το ταχύτερο δυνατό άμεσο πλήρες εμπάργκο στις ρωσικές 

εισαγωγές πετρελαίου, άνθρακα, πυρηνικών καυσίμων και φυσικού αερίου, να 
εγκαταλειφθούν πλήρως τα έργα Nordstream 1 και 2 και να παρουσιαστεί ένα 
σχέδιο για τη διασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ 
βραχυπρόθεσμα· εκτός από τις λέξεις "να επιβληθεί το ταχύτερο δυνατό άμεσο 
πλήρες εμπάργκο στις ρωσικές εισαγωγές πετρελαίου, άνθρακα, πυρηνικών 
καυσίμων και φυσικού αερίου", "το ταχύτερο δυνατό άμεσο", "να εγκαταλειφθούν 
πλήρως τα έργα Nordstream 1 και 2"

2ο μέρος "να επιβληθεί το ταχύτερο δυνατό άμεσο πλήρες εμπάργκο στις ρωσικές 
εισαγωγές πετρελαίου, άνθρακα, πυρηνικών καυσίμων και φυσικού αερίου"

3ο μέρος "το ταχύτερο δυνατό άμεσο"
4ο μέρος "να εγκαταλειφθούν πλήρως τα έργα Nordstream 1 και 2" εκτός από τις λέξεις "1 

και"
5ο μέρος "1 και"
6ο μέρος "καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη 

μέλη να καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ΕΕ σχετικά με 
περαιτέρω κυρώσεις και να κοινοποιήσουν με σαφήνεια τις κόκκινες γραμμές και 
τα αναλυτικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την άρση των κυρώσεων 
σε περίπτωση που η Ρωσία λάβει μέτρα για την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας, 
της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας εντός των 
διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και αποσύρει τα στρατεύματά της από το 
έδαφος της Ουκρανίας·" εκτός από τις λέξεις "να καταρτίσουν ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ΕΕ σχετικά με περαιτέρω κυρώσεις και"

7ο μέρος "να καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ΕΕ σχετικά με 
περαιτέρω κυρώσεις και"
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7. Μηχανισμός αξιολόγησης Σένγκεν *

Έκθεση: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 
ψηφοφορία εν συνόλω

1-21, 
23-32, 
35-44, 
46-77, 
79-85

επιτροπή +

Άρθρο1 § 2, στοιχείο 
β α

89 ID OK - 101, 428, 12

92 ECR OK - 102, 445, 8

22 επιτροπή +

Άρθρο 1 § 3

90 ID OK ↓

Άρθρο 3 § 2 93 ECR OK - 97, 457, 5

Άρθρο 4 § 2 
εισαγωγικό μέρος

94 ECR OK - 88, 460, 5

Άρθρο 1 § 2, στοιχείο 
α α

91 ID OK - 106, 443, 4

95Δ ECR OK - 91, 461, 5Άρθρο 4 § 2 στοιχείο 
β

33 επιτροπή +

Άρθρο 4, εδάφιο 2, 
στοιχεί γ

96Δ ECR OK - 93, 450, 11

Άρθρο 4 § 2 στοιχείο 
γ

34 επιτροπή +

97 ECR OK - 95, 451, 5Άρθρο 12 § 1 εδάφιο 2

45 επιτροπή +

Άρθρο 16 § 1 εδάφιο 1 98 ECR OK - 96, 452, 7

86 The Left OK - 103, 443, 3Άρθρο 23 § 7 πρώτο 
εδάφιο

78 επιτροπή +

87 ID OK - 89, 448, 14Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 1

88 ID OK - 98, 449, 5

Πρόταση της Επιτροπής OK + 427, 102, 24
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: τροπολογίες 87 - 89
ECR: τροπολογίες 86 - 98

8. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα, 
συμπεριλαμβανομένης της δίωξης θρησκευτικών μειονοτήτων

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022, B9-
0195/2022, B9-0196/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0183/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, βουλευτές)

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

3 +

ψ.τμ.

1 +

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0183/2022 The Left ↓

B9-0184/2022 Verts/ALE ↓

B9-0193/2022 Renew ↓

B9-0194/2022 S&D ↓

B9-0195/2022 PPE ↓

B9-0196/2022 ECR ↓
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
The Left:
§ 9
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί όλα τα μέλη του ΟΗΕ να 

αναλάβουν δράση για την πλήρη εφαρμογή των υφιστάμενων κυρώσεων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ" και "επιμένει ότι το Συμβούλιο πρέπει να 
εγκρίνει αυστηρές πρόσθετες κυρώσεις για τις περιπτώσεις παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στοχεύοντας τα άτομα που έχουν 
αναγνωριστεί ως υπεύθυνα για τις εν λόγω παραβιάσεις·"

2ο μέρος "καλεί όλα τα μέλη του ΟΗΕ να αναλάβουν δράση για την πλήρη εφαρμογή των 
υφιστάμενων κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ"

3ο μέρος "επιμένει ότι το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει αυστηρές πρόσθετες κυρώσεις για 
τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του 
παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
στοχεύοντας τα άτομα που έχουν αναγνωριστεί ως υπεύθυνα για τις εν λόγω 
παραβιάσεις·"

§ 15
1ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ, καθώς και για 

την εκπεφρασμένη προθυμία της ΕΕ να στηρίξει κάθε ουσιαστική διπλωματική 
διαδικασία· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια στρατηγική 
που θα συμπληρώνει το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ, σύμφωνα με τη συνολική 
στρατηγική της ΕΕ"

2ο μέρος "και λαμβάνοντας υπόψη την επανέναρξη του πολιτικού διαλόγου με τη Βόρεια 
Κορέα όταν είναι ώριμη, με στόχο την ενσωμάτωση πρωτοβουλιών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την αποπυρηνικοποίηση και την ειρήνη στη συνεργασία 
της με τη ΛΔΚ"

Διάφορα
Η Esther de Lange υποστήριξε επίσης την πρόταση ψηφίσματος B9-0195/2022.
Ο Andrey Kovatchev υποστήριξε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0183/2022.

9. Η κατάσταση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 
Δημοκρατία της Γουατεμάλας

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0179/2022, B9-0180/2022, B9-0182/2022, B9-0187/2022, B9-
0190/2022, B9-0191/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0179/2022 PPE ΗΨ - 190, 309, 46

B9-0180/2022 The Left -

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0182/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, βουλευτές)

1 The Left -Μετά την § 8

2 The Left -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Μετά την § 12 3 The Left -

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0182/2022 Verts/ALE ↓

B9-0187/2022 Renew ↓

B9-0190/2022 S&D ↓

B9-0191/2022 ECR ↓

Διάφορα
Ο Andrey Kovatchev υποστήριξε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0182/2022.

10. Αυξανόμενη καταστολή στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης 
Alexey Navalny

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022, B9-
0192/2022, B9-0214/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0181/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, βουλευτές)

§ 1 3 The Left -

Μετά την § 5 § αρχικό 
κείμενο

+ προφορική 
τροπολογία

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

+

ψ.τμ.

1 +

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 524, 4, 5

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 422, 80, 27
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

+

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

OK + 497, 11, 24

1 The Left -§ 18

8 ECR -

§ 19 4 The Left ΗΨ - 239, 279, 16

5 The Left -§ 20

9 ECR -

§ 23 § αρχικό 
κείμενο

OK + 347, 152, 24

§ 24 § αρχικό 
κείμενο

OK + 357, 107, 56

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 265, 237, 25

7 ECR

2/ΟΚ - 76, 426, 24

ψ.τμ.

1 ↓

§ 26

§ αρχικό 
κείμενο

2 ↓

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Α

6 ECR OK - 249, 269, 8

Αιτιολογική σκέψη Δ 2 The Left -

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0181/2022 The Left ↓

B9-0185/2022 Verts/ALE ↓

B9-0186/2022 Renew ↓

B9-0188/2022 S&D ↓

B9-0192/2022 ECR ↓

B9-0214/2022 PPE ↓
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Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ECR: τροπολογίες 6, 7
The Left: §§ 15, 23, 24

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
The Left: §§ 7, 14

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Verts/ALE:
τροπολογία 7
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί τα κράτη μέλη να κλείσουν 

και να απαγορεύσουν τα κρατικά συνδεδεμένα ιδρύματα, όπως το δίκτυο των 
ρωσικών κέντρων επιστήμης και πολιτισμού και των ρωσικών οργανώσεων και 
ενώσεων της διασποράς που λειτουργούν υπό την αιγίδα και την ηγεσία ρωσικών 
διπλωματικών αποστολών και προωθούν τη ρωσική προπαγάνδα διαδίδοντας 
παραπληροφόρηση·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR:
§ 10
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "των ακτιβιστών για τη σεξουαλική 

και αναπαραγωγική υγεία"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

The Left:
§ 8
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "του σοβιετικού καθεστώτος και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 26
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τις επικριτικές φωνές εντός"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Διάφορα
Ο Andrey Kovatchev υποστήριξε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0181/2022.
Ο Petras Auštrevičius πρότεινε την ακόλουθη προφορική τροπολογία με στόχο την προσθήκη 
νέας παραγράφου μετά την παράγραφος 5:
"καταδικάζει τον ρόλο του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου, επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, για την παροχή θεολογικής κάλυψης της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας· 
επαινεί το θάρρος των 300 ιερέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας που υπέγραψαν 
επιστολή με την οποία καταδικάζουν την επίθεση, θρηνώντας για το μαρτύριο του λαού της 
Ουκρανίας και ζητώντας να «σταματήσει ο πόλεμος»·"

11. Δικαίωμα επισκευής

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0175/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0175/2022
(επιτροπή IMCO)

ψ.τμ.

1 +

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Μετά την § 3 1 ECR OK - 232, 265, 26

ψ.τμ.

1 +

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

3 +

§ 20 2 ECR OK - 210, 289, 23

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη Α § αρχικό 
κείμενο

2 +

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 509, 3, 13

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
S&D: τροπολογίες 1, 2· πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου)

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
§ 2
1ο μέρος "τονίζει ότι η πρωτοβουλία για το δικαίωμα επισκευής πρέπει να είναι αναλογική, 

τεκμηριωμένη και οικονομικά αποδοτική, και να εξισορροπεί τις αρχές της 
βιωσιμότητας και της προστασίας των καταναλωτών με μια άκρως 
ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, προκειμένου να αξιοποιήσουν 
όλοι οι συμφεροντούχοι τις ευκαιρίες"

2ο μέρος "που συνεπάγεται η πράσινη μετάβαση·"

§ 11
1ο μέρος "είναι της άποψης ότι η βελτίωση της πληροφόρησης των καταναλωτών όσον 

αφορά τη δυνατότητα επισκευής των προϊόντων είναι καίριας σημασίας ώστε να 
είναι σε θέση οι καταναλωτές να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην κυκλική 
οικονομία· θεωρεί ότι, χάρη στη βελτίωση της πληροφόρησής τους, οι 
καταναλωτές θα είναι σε θέση να λαμβάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις 
αγοράς, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει την αγορά προς περισσότερα 
επισκευάσιμα προϊόντα· επικροτεί, επομένως, την ανακοινωθείσα πρωτοβουλία 
της Επιτροπής για την ενδυνάμωση των καταναλωτών"

2ο μέρος "στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης·"
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§ 17
1ο μέρος "καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση ώστε να 

ενθαρρύνει την υιοθέτηση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων·"
2ο μέρος "θεωρεί ότι τα επαναχρησιμοποιημένα, επισκευασμένα, ανακατασκευασμένα και 

ανακαινισμένα προϊόντα και άλλα αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας 
και πόρων προϊόντα, καθώς και οι λύσεις που ελαχιστοποιούν τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων και λύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους, αποτελούν την εξ ορισμού επιλογή σε όλες τις δημόσιες 
συμβάσεις, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και 
ότι, όταν δεν προτιμώνται, θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή «συμμόρφωση ή 
αιτιολόγηση»· εκτός από τις λέξεις "σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας"

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

αιτιολογική σκέψη A
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "του θεματολογίου" και "στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

12. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2023

Έκθεση: Niclas Herbst (A9-0087/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 2 2 ID -

Μετά την § 2 3 ID OK - 81, 395, 35

§ 13 4 ID OK - 76, 407, 32

Μετά την § 13 5 ID -

§ 16 6 ID -

ψ.τμ.

1 +

§ 28 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 30 1 The Left ΗΨ - 144, 268, 96

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 337, 119, 38

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: τροπολογίες 3, 4
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Renew, PPE:
§ 28
1ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η πλειοψηφία των βουλευτών τάσσεται υπέρ της ενιαίας έδρας·"
2ο μέρος "υπενθυμίζει την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι 

κοινοβουλευτικές θεσμικές εργασίες, το οικονομικό κόστος και το αποτύπωμα 
άνθρακα· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την έδρα του στο Στρασβούργο· σημειώνει ότι οι 
μόνιμες αλλαγές θα απαιτήσουν τροποποίηση της Συνθήκης·"

13. Η κατάσταση στο Αφγανιστάν, και ιδίως η κατάσταση των δικαιωμάτων 
των γυναικών

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0198/2022, B9-0199/2022, B9-0202/2022, B9-0204/2022, B9-
0205/2022, B9-0206/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0198/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, βουλευτές)

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 488, 1, 2

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 390, 50, 46

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 375, 99, 22

§ 13 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 274, 200, 20

Μετά την § 13 6 The Left -

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

OK + 374, 45, 75

§ 16 7 ECR -

Μετά την § 16 8 ECR -

§ 17 2 ID OK - 175, 302, 11

ψ.τμ.

1 +

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 258, 221, 10

§ 23 § αρχικό 
κείμενο

OK + 452, 8, 32

Αιτιολογική σκέψη Ι 3 The Left -

Μετά την αιτ. σκ. ΙΑ 4 The Left -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη ΙΣΤ

5 The Left OK - 31, 455, 8

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ § αρχικό 
κείμενο

OK + 483, 4, 5

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη ΙΘ

1 ID OK - 70, 385, 31

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0198/2022 The Left ↓

B9-0199/2022 PPE ↓

B9-0202/2022 Verts/ALE ↓

B9-0204/2022 Renew ↓

B9-0205/2022 S&D ↓

B9-0206/2022 ECR ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
The Left: τροπολογία 5· §§ 13, 23; αιτιολογική σκέψη ΙΖ
ID: τροπολογίες 1, 2· § 15

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: §§ 7, 13
ECR: §§ 13, 15

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
§ 7
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αναπαραγωγικής υγείας"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ID:
§ 13
1ο μέρος "καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν και να προστατεύσουν 

όσους εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν· επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλιστεί 
το καθεστώς των Αφγανών γυναικών δικηγόρων, ηγέτιδων της κοινωνίας των 
πολιτών, καλλιτέχνιδων, αθλητριών και άλλων ευάλωτων ατόμων, και ιδίως 
εκείνων των οποίων η ζωή κινδυνεύει, όπως τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+·"

2ο μέρος "επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ένα ειδικό πρόγραμμα θεωρήσεων, 
ενισχυμένα συστήματα επανεγκατάστασης και αποτελεσματική εγγυημένη 
προστασία για τους Αφγανούς πρόσφυγες·"

PPE, ID:
§ 20
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αποδέσμευση των περιουσιακών 

στοιχείων του Αφγανιστάν και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές


