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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. Διορισμός μέλους στην επιτροπή επιλογής για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Πρόταση απόφασης: B9-0290/2022 (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191, παράγραφος 1 του 
κανονισμού))

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

Υποψηφιότητα της 
Margreet Fröberg

ΜΨ + 226, 48, 114

2. Παράταση της συμφωνίας για την προώθηση, εγκατάσταση και χρήση των 
συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης Galileo και GPS και των σχετικών 
εφαρμογώ ***

Σύσταση: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0153/2022)

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

Σχέδιο απόφασης του 
Συμβουλίου

ΟΚ + 556, 4, 13
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3. Έκθεση του 2021 για την Τουρκία

Έκθεση: Nacho Sánchez Amor (A9-0149/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 3 4 ID -

Μετά την § 3 5 ID -

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 467, 85, 49

Μετά την § 7 6 ID -

§ 12 12 S&D +

§ 17 17 S&D +

Μετά την § 19 8 ID -

§ 24 13 S&D +

§ 28 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 524, 53, 32

§ 31 14 S&D +

9 Renew +§ 35

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ ↓

ψ.τμ.

1 +

§ 36 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 36 7 ID -

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 529, 45, 42

§ 37 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 470, 103, 29

10 Renew +§ 41

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ ↓

Μετά την § 41 1 The Left ΟΚ - 127, 375, 115

S&D ψ.τμ.§ 43 15

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

2 +

16 S&D +

18 PPE ψ.τμ.

1 +

§ 44

2 +

Μετά την § 44 2 The Left ΟΚ - 187, 392, 44

§ 46 3 The Left ΟΚ - 222, 333, 61

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 600, 14, 6

§ 47 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 501, 60, 31

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 543, 40, 34

§ 50 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 501, 89, 21

11 S&D +Αιτιολογική σκέψη Γ

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ ↓

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 448, 67, 107

Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
The Left: Αιτιολογική σκέψη Γ· §§ 4, 28, 35, 37, 41, 47, 50; τροπολογίες 1, 2, 3
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Αιτήματα ψηφοφοριών κατά τμήματα
Verts/ALE:
τροπολογία 15
1o μέρος "επισημαίνει ότι, παρά ορισμένες ενδείξεις αποκλιμάκωσης στην Ανατολική 

Μεσόγειο από την τελευταία έκθεση για την Τουρκία, πρόσφατα παρατηρήθηκε 
νέα έξαρση· έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οποιαδήποτε θετική 
δυναμική μπορεί εύκολα να αντιστραφεί ανά πάσα στιγμή, ενόσω τα υποκείμενα 
ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα·"

2o μέρος "εκφράζει εν προκειμένω αποδοκιμασία για τις πρόσφατες δηλώσεις Τούρκων 
αξιωματούχων που αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδας σε ορισμένα από τα 
νησιά της, οι οποίες είναι αντιπαραγωγικές και υπονομεύουν το περιβάλλον 
ασφαλείας στην περιοχή· συνεχίζει να προτρέπει την Τουρκία και όλους τους 
εμπλεκομένους να συμπράξουν καλόπιστα στην ειρηνική επίλυση των διαφορών 
και να απόσχουν από κάθε μονομερή ενέργεια ή απειλές· εξακολουθεί, ειδικότερα, 
να ζητεί από όλες τις πλευρές μια γνήσια συλλογική δέσμευση ότι θα 
διαπραγματευθούν για την οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών 
(ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας καλή τη πίστει και σύμφωνα με τους διεθνείς 
κανόνες και αρχές· καταδικάζει, στο πλαίσιο αυτό, την παρενόχληση από 
τουρκικά πολεμικά πλοία ερευνητικών σκαφών που πραγματοποιούν έρευνες 
εντός της ΑΟΖ που οριοθετείται από την Κυπριακή Δημοκρατία· καταδικάζει 
επίσης τις παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου από την Τουρκία, 
συμπεριλαμβανομένων των υπερπτήσεων σε κατοικημένες περιοχές και εδάφη, 
καθώς τέτοιες ενέργειες καταστρατηγούν τόσο την εθνική κυριαρχία όσο και τα 
κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών της ΕΕ και είναι αντίθετες προς το 
διεθνές δίκαιο· εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την 
Κυπριακή Δημοκρατία· επαναβεβαιώνει το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
να συνάπτει διμερείς συμφωνίες για την ΑΟΖ της και να εξερευνά και να 
εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές 
δίκαιο· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει ανακληθεί ακόμη η απειλή του 
casus belli που έχει κηρύξει η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά της 
Ελλάδας· χαιρετίζει τη συνέχιση των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας, οι οποίες επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν την οριοθέτηση της 
υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία αποτελεί 
μέρος του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υποστηρίζει την πρόσκληση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Τουρκία να διαπραγματευτεί καλόπιστα τη 
θαλάσσια οριοθέτηση μεταξύ των οικείων ακτογραμμών τους ή να προσφύγει στο 
Διεθνές Δικαστήριο, και καλεί την Τουρκία να αποδεχτεί την πρόσκληση της 
Κύπρου· χαιρετίζει τη συμβολή της Τουρκίας στην ασφάλεια του εφοδιασμού με 
φυσικό αέριο μέσω της σύνδεσης του Trans-Anatolian Pipeline (TANAP) με τον 
ολοκληρωμένο διαδριατικό αγωγό (TAP)· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 
στην πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για πολυμερή διάσκεψη σχετικά με την 
Ανατολική Μεσόγειο και υπογραμμίζει ότι η Πράσινη Συμφωνία και η ενεργειακή 
μετάβαση θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την επίτευξη 
συνεργατικών, βιώσιμων και συμπεριληπτικών ενεργειακών λύσεων στην 
Ανατολική Μεσόγειο· ζητεί να μετατραπεί η Ανατολική Μεσόγειος σε πραγματικό 
καταλύτη στην εξωτερική διάσταση της Πράσινης Συμφωνίας"

S&D:
τροπολογία 18
1o μέρος "εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, σοβαρή ανησυχία για τις πρόσφατες, νέες 

παράνομες δραστηριότητες στην περιφραγμένη περιοχή των Βαρωσίων για το 
άνοιγμα ενός νέου τμήματος της παραλίας"

2o μέρος "καθώς και για την πρόσφατη υπογραφή ενός «χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου» 
μεταξύ της Τουρκίας και των κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου, μέσω του 
οποίου η Τουρκία θα χρηματοδοτεί έργα για την ανοικοδόμηση των Βαρωσίων·"

The Left:
§ 36
1o μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " και υπογραμμίζει τη σημασία της 

συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις τους στο 
πλαίσιο της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016"

2o μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 37
1o μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υποστηρίζει την πρόταση της 

Επιτροπής να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με την αναβάθμιση μιας 
αμοιβαία επωφελούς τελωνειακής ένωσης, συνοδευόμενης από έναν 
αποτελεσματικό και αποδοτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 47
1o μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να συνεργαστεί πλήρως με την 

επιχείρηση IRINI της Ναυτικής Δύναμης της ΕΕ στη Μεσόγειο (EUNAVFOR MED) 
και να επιτρέψει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της τελευταίας και της 
επιχείρησης Sea Guardian του ΝΑΤΟ"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 50
1o μέρος "πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να επιδιώκει όλες τις πιθανές 

περιπτώσεις διαλόγου, κοινής κατανόησης και σύγκλισης θέσεων με την Τουρκία· 
καλεί την Τουρκία να συμμετάσχει σε εποικοδομητικό και καλόπιστο διάλογο, 
μεταξύ άλλων και για θέματα εξωτερικής πολιτικής όπου η Τουρκία και η ΕΕ 
έχουν αντίθετη άποψη, με σκοπό την εξεύρεση και πάλι κοινού εδάφους και κοινής 
κατανόησης με την ΕΕ, την επανέναρξη του διαλόγου και της συνεργασίας για τη 
διατήρηση των σχέσεων καλής γειτονίας και την επανέναρξη της διαδικασίας 
μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία· σημειώνει ότι οι διαφορετικές προτεραιότητες 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που καθορίζονται στα υφιστάμενα πλαίσια που 
διέπουν τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας καθιστούν πολύ δύσκολη την εξεύρεση ενός 
αποτελεσματικού τρόπου για την επίτευξη προόδου· εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη μακροπρόθεσμης στρατηγικής, συνεκτικής πολιτικής και συνεπούς 
ηγεσίας έναντι της Τουρκίας εντός της ΕΕ· καλεί τους Προέδρους της Επιτροπής 
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας να επιδείξουν ισχυρότερη, στρατηγική και βασισμένη σε αξίες ηγεσία, 
με τη δέουσα λογοδοσία προς το Κοινοβούλιο· ζητεί από τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν μια συνεκτική και εξορθολογισμένη 
προσέγγιση στο θέμα αυτό, καθώς αφορά έναν από τους μεγαλύτερους γείτονές 
μας και τους σημαντικότερους εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·"

2o μέρος "καλεί την ΕΥΕΔ να εντείνει τον διατλαντικό διάλογο και τη συνεργασία με την 
κυβέρνηση Biden όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία·"

4. Χάρτης πορείας της ΕΥΕΔ για την κλιματική αλλαγή και την άμυνα

Έκθεση: Thomas Waitz (A9-0084/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

3 βουλευτές +Μετά την § 1

4 βουλευτές +

Πριν την αιτιολογική 
σκέψη A

1 βουλευτές +

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη ΙΒ

2 βουλευτές +

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 356, 159, 114
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5. Η ΕΕ και τα προβλήματα ασφάλειας στην περιοχή του Ινδοειρηνικού

Έκθεση: David McAllister (A9-0085/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 3 9 Συντάκτης +

§ 4 10 Συντάκτης +

§ 5 11 Συντάκτης +

§ 6 12 Συντάκτης +

§ 9 13 Συντάκτης +

§ 12 14 Συντάκτης +

§ 15 15 Συντάκτης +

§ 20 16 Συντάκτης +

§ 21 17 Συντάκτης +

Μετά την § 22 18 Συντάκτης +

§ 23 25 Συντάκτης +

Μετά την § 28 19 Συντάκτης +

Αιτιολογικές 
αναφορές

1-7 Συντάκτης +

Αιτιολογικές σκέψεις 8, 20-
24

Συντάκτης +

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 474, 60, 80

6. Νήσοι της ΕΕ και πολιτική συνοχής

Έκθεση: Younous Omarjee (A9-0144/2022)

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

Πρόταση ψηφίσματος ΟΚ + 577, 38, 10
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7. Άρθρο 17 του κανονισμού για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Έκθεση: Caroline Roose (A9-0152/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Μετά την § 1 2 S&D ΗΨ + 307, 282, 38

ψ.τμ.

1 +

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 9 4 S&D ΗΨ - 296, 301, 28

ψ.τμ.

1 +

§ 19 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 22 5 S&D ΗΨ + 286, 199, 141

ψ.τμ.

1 +

§ 30 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 33 § αρχικό 
κείμενο

2 -

§ 35 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. -

Μετά την § 35 6 S&D -

Μετά την § 36 7 S&D -

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη H

1 S&D -

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 482, 103, 47

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: § 35
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Αιτήματα ψηφοφοριών κατά τμήματα
Renew:
§ 33
1o μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρήσης 

κριτηρίων ηλικίας για την κατανομή δίκαιου μεριδίου των αλιευτικών 
δυνατοτήτων που τους διατίθενται"

2o μέρος οι λέξεις αυτές

PPE:
§ 5
1o μέρος "τονίζει ότι δεν υπάρχει μελέτη της Επιτροπής που να αναλύει την εφαρμογή των 

κριτηρίων για την κατανομή των ποσοστώσεων βάσει των άρθρων 16 και 17 της 
ΚΑΠ·"

2o μέρος "σημειώνει ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και ότι αρκετά κράτη μέλη δεν 
δημοσιοποιούν ποια κριτήρια εφαρμόζουν κατά την κατανομή των αλιευτικών 
δυνατοτήτων και τα ενθαρρύνει να δημοσιοποιήσουν τα εν λόγω κριτήρια και να 
τα καταστήσουν εύκολα προσβάσιμα· υπενθυμίζει ότι μια αντικειμενική μέθοδος 
κατανομής συνεπάγεται ξεκάθαρη και αδιαμφισβήτητη περιγραφή σαφώς 
καθορισμένων κριτηρίων κατανομής, συμπεριλαμβανομένης μιας σαφούς 
περιγραφής των σχετικών σταθμίσεων των κριτηρίων ή των όρων χρήσης τους 
σε περίπτωση που εφαρμόζονται πολλαπλά κριτήρια κατανομής·"

§ 19
1o μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σημειώνει ότι το αγγλικό κείμενο 

περιλαμβάνει τη λέξη «shall»"
2o μέρος οι λέξεις αυτές

§ 30
1o μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν κίνητρα στους φορείς εκμετάλλευσης μέσω των 

διαδικασιών κατανομής τους, ώστε να καθιερώσουν και να ενισχύσουν τον 
κοινωνικό διάλογο με τα συνδικάτα και τις οργανώσεις των εργαζομένων,"

2o μέρος "καθώς και να εφαρμόσουν πλήρως τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας 
προκειμένου να προωθήσουν την κοινωνική βιωσιμότητα και τις δίκαιες συνθήκες 
εργασίας στον τομέα της αλιείας·"

Διάφορα
Η ομάδα S&D απέσυρε την τροπολογία 3.


