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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



P9_PV(2022)05-19(VOT)_EL.docx 2 PE 732.477

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Προσωρινή ελευθέρωση του εμπορίου που συμπληρώνει τις εμπορικές παραχωρήσεις 
που ισχύουν για τα ουκρανικά προϊόντα στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας ***I ........................................................3

2. Συλλογή, διατήρηση και ανάλυση, στη Eurojust, αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με 
γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου ***I .........3

3. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628: Παράταση της εξουσιοδότησης για έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ***I........................................................................................3

4. Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας ...................................4
5. Έκθεση της Επιτροπής του 2021 για το κράτος δικαίου .............................................4
6. Έκθεση της Επιτροπής του 2021 για τη Βόρεια Μακεδονία ........................................6
7. Έκθεση της Επιτροπής του 2021 για την Αλβανία.......................................................7
8. Δίωξη της αντιπολίτευσης και κράτηση επικεφαλής συνδικαλιστικών οργανώσεων 

στη Λευκορωσία ...........................................................................................................7
9. Ελάχιστο επίπεδο φορολογίας για τους πολυεθνικούς ομίλους * .................................8
10. Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025 – 

μικροδιαπιστευτήρια, ατομικοί λογαριασμοί μάθησης και μάθηση με στόχο ένα 
βιώσιμο περιβάλλον................................................................................................10

11. Καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.............10
12. Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία 

για την ΕΕ - ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ για δράση .......................................12



P9_PV(2022)05-19(VOT)_EL.docx 3 PE 732.477

1. Προσωρινή ελευθέρωση του εμπορίου που συμπληρώνει τις εμπορικές 
παραχωρήσεις που ισχύουν για τα ουκρανικά προϊόντα στο πλαίσιο της 
συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας 
***I

Έκθεση: Sandra Kalniete (A9-0146/2022)

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

Πρόταση της 
Επιτροπής και 
τροπολογίες

OK + 515, 32, 11

2. Συλλογή, διατήρηση και ανάλυση, στη Eurojust, αποδεικτικών στοιχείων 
σχετικά με γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και 
εγκλήματα πολέμου ***I

Πρόταση κανονισμού (COM(2022)0187 - C9-0155/2022 - 2022/0130(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

1 επιτροπή +Σύνολο του κειμένου

2-11 ECR OK - 109, 329, 150

Πρόταση της Επιτροπής OK + 560, 17, 18

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ECR: τροπολογίες 2-11

3. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628: Παράταση της εξουσιοδότησης για έκδοση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ***I

Πρόταση κανονισμού (COM(2022)0113 - C9-0119/2022 - 2022/0080(COD))

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

Πρόταση της 
Επιτροπής

OK + 555, 26, 21
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4. Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

Έκθεση: Dragoş Tudorache (A9-0143/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

3 Renew +§ 2

§ αρχικό 
κείμενο

OK ↓

Μετά την § 27 4 Renew +

1 Renew +Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Α

2 Renew +

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 512, 43, 39

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: § 2

5. Έκθεση της Επιτροπής του 2021 για το κράτος δικαίου

Έκθεση: Terry Reintke (A9-0139/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Εναλλακτική πρόταση 
ψηφίσματος

1 ID OK - 120, 462, 14

ψ.τμ.

1 +

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 38 § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 323, 267, 9

ψ.τμ.

1 +

§ 39 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.§ 40 § αρχικό 
κείμενο

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 42 § αρχικό 
κείμενο

2 +

2 εισηγητής +

ψ.τμ.

1 ↓

§ 57

§ αρχικό 
κείμενο

2 ↓

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 429, 131, 34

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: τροπολογία 1

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
βουλευτές:
§ 6
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «στην Ουγγαρία, την Πολωνία και 

τη Σλοβενία»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 38
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «όπως η χρήση υπερβολικής βίας 

από τις αρχές επιβολής του νόμου κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων και στα 
σύνορα της Ένωσης»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 39
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «μεταξύ άλλων και στον τομέα των 

πολιτικών κατά της τρομοκρατίας και της ασφάλειας»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 40
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και των συναφών δικαιωμάτων» 

και «συμπεριλαμβανομένης της επιβολής εξαιρετικά περιοριστικών νόμων για 
την άμβλωση»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 42
1ο μέρος «σημειώνει με ανησυχία τις πολυάριθμες αναφορές σημαντικών και 

συστηματικών παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και 
των αιτούντων άσυλο σε ολόκληρη την Ένωση και ιδιαίτερα στα εξωτερικά 
σύνορά της· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη έχουν 
θεσπίσει εθνική νομοθεσία που περιορίζει σοβαρά τα δικαιώματα των αιτούντων 
άσυλο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απειλεί μάλιστα και την αρχή της μη 
επαναπροώθησης και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι, παρά τις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή δεν 
ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της σχετικά με τη συμβατότητα πολλών εθνικών 
νομοθετικών μέτρων στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης με το δίκαιο 
της Ένωσης·»

2ο μέρος «επαναλαμβάνει ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως του 
δικαιώματος στο άσυλο και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής, αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος ενός πλήρως λειτουργικού κράτους δικαίου·»

§ 57
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «παροτρύνει την Επιτροπή να 

κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του 
κανονισμού τουλάχιστον στις περιπτώσεις της Πολωνίας και της Ουγγαρίας· 
υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα εφαρμογής, ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού ορίζονται σαφώς και δεν χρειάζεται να υποστηριχτούν με περαιτέρω 
εξηγήσεις· καταδικάζει την απόφαση της Επιτροπής να συνεχίσει να συντάσσει 
κατευθυντήριες γραμμές ακόμη και μετά την απόφαση του ΔΕΕ που επιβεβαιώνει 
τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του κανονισμού·»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

6. Έκθεση της Επιτροπής του 2021 για τη Βόρεια Μακεδονία

Έκθεση: Ilhan Kyuchyuk (A9-0133/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

3 Verts/ALE OK + 368, 178, 50§ 2

§ αρχικό 
κείμενο

OK ↓

ψ.τμ.

1 +

§ 28 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 39 § αρχικό 
κείμενο

OK + 530, 16, 56

Μετά την § 75 2 PPE OK + 382, 190, 25

§ 79 § αρχικό 
κείμενο

OK + 358, 219, 26

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 406, 180, 17

§ 80 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 358, 196, 37
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 508, 56, 35

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
S&D: §§ 79, 80
Verts/ALE: §§ 79, 80; τροπολογίες 1, 2, 3
ID: §§ 2, 39, 80 (1ο μέρος)

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
S&D: § 39

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
§ 80
1ο μέρος «καταδικάζει κάθε απόπειρα αντικατάστασης ιστορικών μνημείων και/ή 

τεχνουργημάτων, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής γνήσιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς και κάθε απόπειρα να ξαναγραφτεί η Ιστορία·»

2ο μέρος «τονίζει ότι τα περιστατικά αυτά εγείρουν σοβαρές ανησυχίες, μεταξύ άλλων και 
επειδή δεν εφαρμόζεται η Συνθήκη φιλίας, καλής γειτονίας και συνεργασίας του 
2017·»

S&D:
§ 28
1ο μέρος «ενθαρρύνει τα εν εξελίξει βήματα για την περαιτέρω οικοδόμηση εμπιστοσύνης 

μεταξύ κοινοτήτων και τη λειτουργία μιας πολυεθνικής κοινωνίας και της 
δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη σημασία του σεβασμού των 
δικαιωμάτων όλων των κοινοτήτων και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
όλων των περιπτώσεων διακρίσεων·»

2ο μέρος «ενθαρρύνει την κυβέρνηση να διασφαλίσει την ισότιμη συνταγματική προστασία 
των δικαιωμάτων όλων των εθνοτικών κοινοτήτων, κατά περίπτωση μέσω 
νομοθετικών τροποποιήσεων, και να προστατεύσει και να προωθήσει την 
πολιτιστική κληρονομιά, τις γλώσσες και τις παραδόσεις τους μέσω της 
ισότιμης, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στην εκπαίδευση 
και στα μέσα ενημέρωσης·»

Διάφορα
Η τροπολογία 1 αποσύρεται.

7. Έκθεση της Επιτροπής του 2021 για την Αλβανία

Έκθεση: Isabel Santos (A9-0131/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

OK + 389, 57, 151

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

OK + 409, 57, 129

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) OK + 519, 52, 28

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: §§ 2, 3
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8. Δίωξη της αντιπολίτευσης και κράτηση επικεφαλής συνδικαλιστικών 
οργανώσεων στη Λευκορωσία

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0269/2022, B9-0270/2022, B9-0274/2022, B9-0275/2022, B9-
0276/2022, B9-0277/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0270/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, βουλευτές)

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Δ

3 Renew +

Μετά την αιτ. σκ. ΙΑ 1 S&D +

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ 2 S&D +

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0269/2022 The Left ↓

B9-0270/2022 PPE ↓

B9-0274/2022 Verts/ALE ↓

B9-0275/2022 Renew ↓

B9-0276/2022 S&D ↓

B9-0277/2022 ECR ↓

Διάφορα
Η Sara Matthieu υποστήριξε επίσης την πρόταση ψηφίσματος B9-0274/2022.
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9. Ελάχιστο επίπεδο φορολογίας για τους πολυεθνικούς ομίλους *

Έκθεση: Aurore Lalucq (A9-0140/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Τροπολογίες της 
αρμόδιας επιτροπής - 
ψηφοφορία εν συνόλω

1-23, 
26-29, 
35-43

επιτροπή +

Άρθρο 2, § 1 47 The Left OK - 118, 364, 113

Άρθρο 2, § 3, στοιχείο 
α

48 The Left OK - 129, 341, 122

49 The Left OK - 116, 354, 126Άρθρο 3, § 1, σημείο 
12

56 Verts/ALE OK - 171, 318, 110

Άρθρο 16 57Δ Verts/ALE,
The Left

OK - 117, 356, 126

50Δ The Left OK - 47, 358, 194Άρθρο 27

24 επιτροπή +

51Δ The Left OK - 53, 345, 201Άρθρο 29

25 επιτροπή +

Άρθρο 46 52Δ The Left OK - 116, 360, 120

58Δ Verts/ALE,
The Left

OK - 118, 346, 131Άρθρο 47

30-34 επιτροπή +

Μετά το άρθρο 53 45 ECR -

Άρθρο 55, § 1 44 ECR -

Αιτιολογική σκέψη 3 53 Verts/ALE OK - 130, 328, 140

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 3

54 Verts/ALE OK - 109, 325, 162

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη 9

46 The Left OK - 106, 328, 161

Αιτιολογική σκέψη 12 55 Verts/ALE OK - 162, 323, 111

Πρόταση της Επιτροπής OK + 503, 46, 48

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
The Left: τροπολογίες 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Verts/ALE: τροπολογίες 53, 54, 55, 56, 57, 58
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10. Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025 – 
μικροδιαπιστευτήρια, ατομικοί λογαριασμοί μάθησης και μάθηση με 
στόχο ένα βιώσιμο περιβάλλον

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0266/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος B9-0266/2022 
(επιτροπή CULT)

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

OK + 519, 59, 21

ψ.τμ.

1 +

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

OK + 457, 82, 61

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) +

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: §§ 9, 17

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
§ 10
1ο μέρος «υπενθυμίζει στις δημόσιες αρχές τον ουσιαστικό ρόλο τους στην εξασφάλιση 

ισορροπίας στην κατάρτιση σε δεξιότητες που παρέχεται στους ενήλικες»
2ο μέρος «και επισημαίνει, ειδικότερα, ότι οι βασικές, εγκάρσιες, ψυχοκοινωνικές και μη 

τεχνικές δεξιότητες είναι εξίσου σημαντικές για την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση με τις τεχνικές δεξιότητες·»
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11. Καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0272/2022, B9-0281/2022, B9-0282/2022, B9-0283/2022, B9-
0284/2022, B9-0285/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0281/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, βουλευτές)

Μετά την § 1 3 The Left OK - 118, 443, 25

§ 4 11 PPE +

Μετά την § 10 4 The Left OK - 270, 295, 31

Μετά την § 17 5 The Left OK - 101, 443, 48

§ 19 6 The Left OK + 431, 81, 75

§ 22 7 The Left -

ψ.τμ.

1 +

2 -

3 +

§ 25 § αρχικό 
κείμενο

4/ΗΨ - 252, 290, 48

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 175, 407, 14

Μετά την § 25 8 The Left

2/ΟΚ ↓

9 The Left OK - 95, 402, 99Μετά την § 27

10 The Left OK - 169, 362, 60

1 The Left OK - 69, 459, 57Μετά την αιτ. σκ. ΣΤ

2 The Left OK - 61, 452, 52
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0272/2022 The Left ↓

B9-0281/2022 PPE ↓

B9-0282/2022 Renew ↓

B9-0283/2022 Verts/ALE ↓

B9-0284/2022 S&D ↓

B9-0285/2022 ECR ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
The Left: τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Verts/ALE:
τροπολογία 8
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «συμπεριλαμβανομένης της 

πληθώρας των εγκλημάτων πολέμου που διαπράττονται σε χώρες όπως η Συρία, 
η Βιρμανία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, η Παλαιστίνη και η Υεμένη»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

ECR, PPE:
§ 25
1ο μέρος «εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση από το κοινοβούλιο της 

Ουκρανίας (Verkhovna Rada) του νομοσχεδίου #7304, το οποίο προβλέπει ότι το 
ΔΠΔ θα γίνει δεκτό για να επιτελέσει εργασίες εντός της Ουκρανίας και καλεί τις 
ουκρανικές αρχές να στηρίξουν τις προσπάθειες για λογοδοσία, για σοβαρά 
διεθνή εγκλήματα κυρώνοντας επειγόντως το Καταστατικό της Ρώμης του ΔΠΔ 
και προσχωρώντας επισήμως στο ΔΠΔ· καλεί τις ουκρανικές αρχές να 
ευθυγραμμίσουν την εθνική νομοθεσία και τις διαδικασίες της Ουκρανίας με το 
διεθνές δίκαιο, ενισχύοντας έτσι τους εγχώριους νομικούς μηχανισμούς για την 
αντιμετώπιση της ατιμωρησίας για εγκλήματα, να εναρμονίσουν την εγχώρια 
νομοθεσία, ιδίως τον ποινικό κώδικα, με το διεθνές ποινικό δίκαιο και το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο, και να εγκρίνουν ένα σαφές και πρακτικό πλαίσιο για τη 
συνεργασία με το ΔΠΔ και άλλους φορείς που διερευνούν εγκλήματα που 
διαπράχθηκαν στην Ουκρανία,»

2ο μέρος «μεταξύ άλλων υπογράφοντας το νομοσχέδιο 2689 σχετικά με τροποποιήσεις 
ορισμένων νομοθετικών πράξεων για την επιβολή του διεθνούς ποινικού και 
ανθρωπιστικού δικαίου, που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας τον 
Μάιο του 2021·»

3ο μέρος «υπενθυμίζει την ανάγκη όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να τηρούν αυστηρά το 
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·»

4ο μέρος «καλεί την Ουκρανία να διασφαλίσει την αποτελεσματική διερεύνηση των 
εικαζόμενων παραβιάσεων από Ουκρανούς μαχητές εις βάρος Ρώσων 
αιχμαλώτων πολέμου·»
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12. Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του ρωσικού πολέμου στην 
Ουκρανία για την ΕΕ - ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ για δράση

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0267/2022, B9-0271/2022, B9-0273/2022, B9-0278/2022, B9-
0279/2022, B9-0280/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0267/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, βουλευτές)

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

OK + 575, 8, 9

1 The Left OK - 48, 461, 91

ψ.τμ.

1 +

§ 4

§ αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 7 2 The Left OK - 118, 408, 74

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

3 +

Μετά την § 10 3 The Left -

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 11 § αρχικό 
κείμενο

3 +

4 The Left OK - 133, 438, 25

ψ.τμ.

1/ΟΚ - 265, 312, 19

Μετά την § 11

5 The Left

2/ΟΚ ↓

ψ.τμ.§ 13 § αρχικό 
κείμενο

1/ΗΨ + 382, 158, 49
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

2 +

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

OK + 542, 15, 24

ψ.τμ.

1 +

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 24 § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 349, 221, 20

ψ.τμ.

1 +

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 337, 233, 23

ψ.τμ.

1 +

§ 30, στοιχείο β § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 30, στοιχείο δ § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 31 § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 33 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 34 § αρχικό 
κείμενο

3 +

ψ.τμ.

1 +

§ 35 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 39 6 The Left OK - 143, 434, 17

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 41 § αρχικό 
κείμενο

3 +

ψ.τμ.

1 +

§ 42 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

2 +

3/ΗΨ + 332, 248, 9

§ 44 § αρχικό 
κείμενο

4/ΗΨ + 300, 266, 15

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 45 § αρχικό 
κείμενο

3 +

ψ.τμ.§ 46 7 The Left

1/ΟΚ - 162, 369, 61
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

2/ΟΚ - 108, 364, 112

ψ.τμ.

1 +

§ αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 49 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Μετά την § 50 8 The Left OK - 156, 323, 107

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ § αρχικό 
κείμενο

2 +

Αιτιολογική σκέψη KB § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0267/2022 Renew ↓

B9-0271/2022 PPE ↓

B9-0273/2022 The Left ↓

B9-0278/2022 S&D ↓

B9-0279/2022 ECR ↓

B9-0280/2022 Verts/ALE ↓

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ID: §§ 1, 14
The Left: τροπολογίες 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Renew: §§ 24, 44
The Left: § 33
PPE: §§ 13, 49; Αιτιολογική σκέψη KB
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Renew:
§ 34
1ο μέρος «επισημαίνει ότι στην ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση COVID, οι Ευρωπαίοι 

πολίτες θεώρησαν ότι η ΕΕ τους προστατεύει και δημιουργεί προοπτικές, ιδίως 
μέσω της δημιουργίας του προγράμματος SURE και του NextGenerationEU 
(NGEU)·»

2ο μέρος «τονίζει ότι ούτε το ταμείο NextGenerationEU, με τη συνιστώσα του μηχανισμού 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ούτε η ευελιξία στο πλαίσιο του τρέχοντος 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 επαρκούν για την πλήρη 
κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών που έχουν προκύψει λόγω του πολέμου 
στην Ουκρανία·»

3ο μέρος «υπενθυμίζει ότι τα μέσα αυτά δεν έχουν σχεδιαστεί, από άποψη μεγέθους, για 
την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που προκύπτουν από τη ρωσική επίθεση 
και εισβολή και για την ταυτόχρονη διατήρηση των επενδύσεων σε προγράμματα 
και πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών προτεραιοτήτων όπως η 
δίκαιη, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση·»

§ 35
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και να υποβάλει το συντομότερο 

δυνατόν και το αργότερο έως το πρώτο τρίμηνο του 2023 νομοθετική πρόταση 
για την πλήρη αναθεώρηση του·»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 41
1ο μέρος «σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες 

γραμμές για τη δημοσιονομική πολιτική για το 2023 και την έκκλησή της να 
διατηρηθεί υποστηρικτικός δημοσιονομικός προσανατολισμός, με παράλληλη 
ετοιμότητα αντίδρασης στην υπό εξέλιξη οικονομική και κοινωνική κατάσταση· 
αναμένει από την Επιτροπή να προτείνει μια δέσμη μέτρων δημοσιονομικής 
πολιτικής για την αντιμετώπιση των οικονομικών κλυδωνισμών και της ραγδαίας 
αύξησης των επιπέδων φτώχειας·»

2ο μέρος «αναμένει περαιτέρω, στο πλαίσιο αυτό, να παραμείνει ενεργοποιημένη η γενική 
ρήτρα διαφυγής για όσο διάστημα εμμένει η υποκείμενη οικονομική αιτιολόγησή 
της·»

3ο μέρος «θεωρεί ότι η επαναφορά των δημοσιονομικών κανόνων υπό τις παρούσες 
συνθήκες μπορεί να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις για την οικονομία της ΕΕ και 
για την ικανότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κρίση·»

§ 45
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και νομικά δεσμευτικού» και 

«περιλαμβανομένου ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών»
2ο μέρος «και νομικά δεσμευτικού»
3ο μέρος «περιλαμβανομένου ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών»

ECR:
§ 4
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: «από ανανεώσιμες πηγές»
2ο μέρος η λέξη αυτή

§ 11
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: «ανανεώσιμες» και «ζητεί την ταχεία 

σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στις ορυκτές πηγές ενέργειας·»
2ο μέρος «ανανεώσιμες»
3ο μέρος «ζητεί την ταχεία σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στις ορυκτές πηγές 

ενέργειας·»

§ 21
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «που σέβονται το κράτος δικαίου»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 30, στοιχείο δ
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: «από ανανεώσιμες πηγές»
2ο μέρος η λέξη αυτή

Verts/ALE:
τροπολογία 5
1ο μέρος «υπενθυμίζει ότι οι τιμές της ενέργειας είναι εξαιρετικά υψηλές από τις αρχές 

του φθινοπώρου του 2021, γεγονός που επηρέαζε αρνητικά τους εργαζομένους 
ακόμη και πριν από την έναρξη της σύγκρουσης· αναγνωρίζει τα έκτακτα μέτρα 
που εγκρίθηκαν από ορισμένα κράτη μέλη με στόχο να μετριαστεί η αύξηση των 
τιμών των καυσίμων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα μέτρα αυτά δεν αρκούν για να 
μετριαστεί πραγματικά το κόστος της αύξησης των τιμών της ενέργειας για τα 
νοικοκυριά· «καλεί, επομένως, την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξα, συντονισμένα 
και σαφή κριτήρια σχετικά με επιπλέον μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων και των νοικοκυριών,»

2ο μέρος «ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό ανώτατων ορίων για τις τιμές της ενέργειας 
στα προ κρίσης επίπεδα, καθώς και στις τιμές άλλων βασικών αγαθών·»

τροπολογία 7
1ο μέρος «σημειώνει ότι οι μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, ιδίως στους τομείς της ενέργειας 

και του λιανικού εμπορίου τροφίμων έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη κατά τη 
διάρκεια αυτής της κρίσης· επισημαίνει ότι, όπως τόνισε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, και όπως προτείνεται από διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ ή το 
ΔΝΤ, η προσωρινή φορολόγηση ή οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις επί των 
απροσδόκητων κερδών θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή εθνικής δημόσιας 
χρηματοδότησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν τον 
σχεδιασμό ενός φιλόδοξου συστήματος φορολογίας απροσδόκητων κερδών για 
την πρόληψη της κερδοσκοπίας μεγάλων επιχειρήσεων χάρη στον πόλεμο, και τη 
χρηματοδότηση των απαραίτητων δημόσιων μέτρων και άλλων ρυθμιστικών 
μέτρων, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για να μετριάσουν τις κοινωνικές 
και οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία για την ΕΕ·»

2ο μέρος «καλεί τα κράτη μέλη να ρυθμίσουν τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους σε τομείς 
για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την εκτόξευση τιμών από 
δομές συμπράξεων, ιδίως στον τομέα των καυσίμων·»

The Left:
§ 8
1ο μέρος «καλεί το Συμβούλιο να διευρύνει τον κατάλογο των ατόμων κατά των οποίων 

έχει επιβάλει η ΕΕ κυρώσεις, περιλαμβανομένων των Ρώσων ολιγαρχών,»
2ο μέρος «ώστε να λαμβάνει υπόψη και τον κατάλογο των 6.000 ατόμων που παρουσίασε 

το Ίδρυμα Ναβάλνι·»
3ο μέρος «ζητεί τη διεύρυνση των υποκείμενων σε κυρώσεις της ΕΕ συνδεόμενων με τη 

Ρωσία μέσων ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, ιδίως με το 
«πρακτορείο ειδήσεων» InfoRos, το οποίο συνδέεται με την GRU·»

§ 13
1ο μέρος «καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξαρτήσουν τις δημόσιες επενδύσεις 

και τη χρηματοδοτική στήριξη, περιλαμβανομένης της δημόσιας χρηματοδοτικής 
στήριξης για επιχειρήσεις που χορηγείται στο πλαίσιο της ευελιξίας των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, από τις σχετικές απαιτήσεις που συνδέονται με 
στόχους δημόσιας πολιτικής, ιδίως τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και 
οικονομικές απαιτήσεις, τις οποίες θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι για όσο 
διάστημα λαμβάνουν δημόσια στήριξη, διασφαλίζοντας παράλληλα θεμιτό και 
ανοικτό ανταγωνισμό, ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών 
μας»

2ο μέρος «και σεβασμό των θεμελιωδών αρχών στις οποίες βασίζεται η ενιαία αγορά μας·»
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§ 15
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «με παράλληλη διαφύλαξη της 

ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς»
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE:
§ 18
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «καλεί τα κράτη μέλη να 

βοηθήσουν τις προσωρινά εκτοπισμένες Ουκρανές να διασφαλίσουν την καθολική 
πρόσβαση σε ποιοτική σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη 
χωρίς διακρίσεις, εξαναγκασμό και κακοποίηση, να αντιμετωπίσουν το ζήτημα 
των ένδικων μέσων και να αποτρέψουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που τις πλήττουν·»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 24
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «καθώς επίσης και έναν μηχανισμό 

κοινωνικής διάσωσης με αυξημένη δημόσια στήριξη για τα υφιστάμενα μέσα που 
απευθύνονται στους φτωχότερους στην κοινωνία μας»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 26
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «και δήλωσε ότι δεν έχουν θέσει 

όλα τα κράτη μέλη το όριο του ελάχιστου εισοδήματος πάνω από το όριο της 
φτώχειας·»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 30, στοιχείο β
1ο μέρος «αύξηση των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις στους εν λόγω τομείς, με την 

εξασφάλιση ευέλικτης εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και 
με παράλληλη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού,»

2ο μέρος «με την επιφύλαξη των σχετικών δεσμευτικών απαιτήσεων βιωσιμότητας που 
ενσωματώνονται στα επιχειρηματικά μοντέλα των επιχειρήσεων, όπως 
απαγορεύσεις ομαδικών απολύσεων, αυξημένη ενεργειακή απόδοση, πρόσθετη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στόχοι μείωσης των παρθένων υλικών·»

§ 31
1ο μέρος «υπογραμμίζει τα πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου, με τα οποία 

καλούνται τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να συνεχίσουν να αξιοποιούν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο την εργαλειοθήκη για τις κρατικές ενισχύσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του νέου προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις·»

2ο μέρος «υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την απουσία οποιωνδήποτε συνθηκών 
βιωσιμότητας και κοινωνικών συνθηκών στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων 
που παρουσίασε η Επιτροπή· επιμένει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη 
μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι η δημόσια οικονομική στήριξη που παρέχεται 
στις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας και του πολέμου εξαρτάται από τη χρησιμοποίηση της 
χρηματοδότησης προς όφελος των εργαζομένων και προϋποθέτει για τις 
δικαιούχους επιχειρήσεις ότι δεν θα καταβάλλουν μπόνους στα διευθυντικά 
στελέχη, δεν θα φοροδιαφεύγουν, δεν θα καταβάλλουν μερίσματα ούτε θα 
προσφέρουν προγράμματα επαναγοράς μετοχών για το χρονικό διάστημα που 
λαμβάνουν την εν λόγω στήριξη·»
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§ 42
1ο μέρος «δράττεται της ευκαιρίας, εν μέσω συνεχιζόμενων παγκόσμιων γεωπολιτικών 

προκλήσεων, όπως η πανδημία COVID-19 και η εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία, να επανεξετάσει την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ, ώστε να 
αυξηθεί η ανθεκτικότητά της σε κλυδωνισμούς και κρίσεις,»

2ο μέρος «καθώς και να ενισχυθεί η κοινωνική και ενεργειακή της διάσταση· καλεί την 
Επιτροπή να αναμορφώσει την ολοκληρωμένη απάντηση της οικονομικής 
πολιτικής στην τρέχουσα κρίση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες σε ένα πλαίσιο 
τεράστιων επενδυτικών αναγκών·»

§ 44
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «νέου ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου 

(Ταμείο Στρατηγικής Αυτονομίας για την Ευρώπη) για τη χρηματοδότηση», 
«ώστε να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός στα ορυκτά καύσιμα» και «ζητεί όλα αυτά 
να βασίζονται στα διδάγματα που αντλήθηκαν από το μέσο NGEU·»

2ο μέρος «νέου ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου (Ταμείο Στρατηγικής Αυτονομίας για την 
Ευρώπη) για τη χρηματοδότηση»

3ο μέρος «ώστε να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός στα ορυκτά καύσιμα»
4ο μέρος «ζητεί όλα αυτά να βασίζονται στα διδάγματα που αντλήθηκαν από το μέσο 

NGEU·»

§ 46
1ο μέρος «επισημαίνει ότι, όπως τόνισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η προσωρινή 

φορολόγηση ή οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις επί των απροσδόκητων κερδών θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή εθνικής δημόσιας χρηματοδότησης·»

2ο μέρος «καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν τον σχεδιασμό 
συστημάτων φορολόγησης των απροσδόκητων κερδών ή άλλων ρυθμιστικών 
μέτρων προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για να μετριάσουν τις κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία για την ΕΕ·»

αιτιολογική σκέψη ΙΖ
1ο μέρος το σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: «λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 

επίσης δηλώσει ότι θα μπορούσαν να ληφθούν προσωρινά δημοσιονομικά μέτρα 
για τα απροσδόκητα κέρδη, προκειμένου τα δημόσια έσοδα να αντισταθμίσουν εν 
μέρει τους υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας·»

2ο μέρος οι λέξεις αυτές


