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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. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Σιντζιάνγκ, 
συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών φακέλων της Σιντζιάνγκ

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022, B9-
0319/2022, B9-0325/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0310/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 513, 1, 14

Μετά την § 8 6 The Left ΟΚ - 122, 402, 25

§ 9 7 The Left ΟΚ - 42, 413, 93

Μετά την § 9 8 The Left -

9 The Left -Μετά την § 10

10 The Left -

§ 18 1 Renew -

Μετά την § 19 11 The Left -

Μετά την αιτιολογική 
αναφορά 6

3 The Left -

4 The Left -Μετά την αιτιολογική 
σκέψη H

5 The Left ΟΚ - 43, 491, 25

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) +

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0310/2022 S&D ↓

B9-0311/2022 Renew ↓

B9-0312/2022 ECR ↓

B9-0318/2022 Verts/ALE ↓

B9-0319/2022 PPE ↓

B9-0325/2022 The Left ↓

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
ID: § 4
The Left: τροπολογίες 5, 6, 7

Διάφορα
Η τροπολογία 2 ακυρώνεται.



P9_PV(2022)06-09(VOT)_EL.docx 4 PE 733.410

2. Η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης ως μέσο καταστολής στη Νικαράγουα

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0293/2022, B9-0298/2022, B9-0301/2022, B9-0306/2022, B9-
0313/2022, B9-0315/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0293/2022
(PPE, Renew, ECR)

ψ.τμ.

1 +

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 525, 15, 29

2 The Left ΟΚ - 58, 497, 14Μετά την § 1

3 The Left ΟΚ - 59, 475, 33

§ 4 1 ID AN - 267, 287, 11

ψ.τμ.

1 +

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

2/ΟΚ + 529, 12, 32

Αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 
κείμενο

3 +

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ - 258, 309, 7

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 524, 17, 29

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0293/2022 PPE ↓

B9-0298/2022 The Left ↓

B9-0301/2022 Verts/ALE ↓

B9-0306/2022 S&D ↓

B9-0313/2022 Renew ↓

B9-0315/2022 ECR ↓
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Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
ECR: Αιτιολογική σκέψη ΙΒ
PPE: τελική ψηφοφορία
The Left: τροπολογίες 2, 3
ID: τροπολογία 1

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Verts/ALE: Αιτιολογική σκέψη IB
S&D: Αιτιολογική σκέψη IB
The Left: Αιτιολογική σκέψη IB

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ID:
§ 1
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και μελών της Καθολικής Εκκλησίας,"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 9
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Αιτιολογική σκέψη I
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2022, το καθεστώς Ortega-Murillo απαγόρευσε τη 

λειτουργία σχεδόν 400 μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, στερώντας τους το 
νομικό καθεστώς τους·"

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η Καθολική Εκκλησία υπήρξε επίσης θύμα του 
καθεστώτος Ortega-Murillo,"

3ο μέρος "όπως και η Ακαδημία Γλωσσών της Νικαράγουας, μέλη αυτοχθόνων κοινοτήτων 
και άλλες μειονοτικές ομάδες, μεταξύ άλλων·"

3. Παραβίαση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και ασφάλεια των 
δημοσιογράφων στη Γεωργία

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0295/2022, B9-0300/2022, B9-0302/2022, B9-0303/2022, B9-
0304/2022, B9-0309/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0300/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

ψ.τμ.

1 +

Μετά την § 15 1=
2=
3=

ECR, PPE, 
Renew

2/ΗΨ + 308, 218, 40
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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

B9-0295/2022 The Left ↓

B9-0300/2022 Verts/ALE ↓

B9-0302/2022 S&D ↓

B9-0303/2022 ECR ↓

B9-0304/2022 PPE ↓

B9-0309/2022 Renew ↓

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Verts/ALE:
τροπολογίες 1=2=3
1ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για τον καταστροφικό ρόλο που διαδραματίζει ο 

μόνος ολιγάρχης Bidzina Ivanishvili στην πολιτική και την οικονομία της 
Γεωργίας, καθώς και για το επίπεδο ελέγχου που ασκεί στην κυβέρνηση και τις 
αποφάσεις της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την πολιτικά 
υποκινούμενη δίωξη δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων·"

2ο μέρος "εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τους αποκαλυφθέντες προσωπικούς και 
επιχειρηματικούς δεσμούς του Ivanishvili με το Κρεμλίνο, οι οποίοι καθορίζουν τη 
θέση της σημερινής κυβέρνησης της Γεωργίας έναντι κυρώσεων κατά της 
Ρωσίας· καλεί το Συμβούλιο και τους δημοκρατικούς εταίρους να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο επιβολής προσωπικών κυρώσεων στον Ivanishvili για τον ρόλο του 
στην επιδείνωση της πολιτικής διαδικασίας στη Γεωργία· "



P9_PV(2022)06-09(VOT)_EL.docx 7 PE 733.410

4. Κράτος δικαίου και η πιθανή έγκριση του πολωνικού εθνικού σχεδίου 
ανάκαμψης (RRF)

Προτάσεις ψηφίσματος/ B9-0316/2022, B9-0317/2022, B9-0320/2022, B9-0321/2022, B9-
0322/2022, B9-0323/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0317/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

Πριν την § 1 2 ID -

§ 3 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 414, 136, 23

Μετά την § 6 1 Verts/ALE ΟΚ - 161, 382, 25

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 411, 129, 31

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0316/2022 ECR ↓

B9-0317/2022 PPE ↓

B9-0320/2022 Verts/ALE ↓

B9-0321/2022 The Left ↓

B9-0322/2022 S&D ↓

B9-0323/2022 Renew ↓

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
S&D: τελική ψηφοφορία
Verts/ALE: τροπολογία 1
PPE: § 3

Διάφορα
Ο Dragoş Tudorache, η Katalin Cseh και η Anna Júlia Donáth συνυπέγραψαν την κοινή πρόταση 
ψηφίσματος B9-0323/2022.
Η Katarina Barley συνυπέγραψε την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0317/2022.
Η Birgit Sippel απέσυρε την υποστήριξή της από την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-
0317/2022.
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5. Μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις***I

Δεύτερη έκθεση: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Προσωρινή έγκριση

Προσωρινή έγκριση 107 επιτροπή ΟΚ + 554, 7, 14

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Κοινή δήλωση 108 επιτροπή +

Δήλωση της 
Επιτροπής

109 επιτροπή +

Δήλωση της 
Επιτροπής

110 επιτροπή +

6. Το δικαίωμα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου

Έκθεση: Paulo Rangel (A9-0142/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 20 2 βουλευτές ΟΚ - 113, 250, 214

§ 27 1 συντάκτης +

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 420, 117, 35

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογία 2
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7. Παγκόσμιες απειλές κατά του δικαιώματος στην άμβλωση: το ενδεχόμενο 
ανατροπής του δικαιώματος στην άμβλωση στις ΗΠΑ από το Ανώτατο 
Δικαστήριο

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0289/2022, B9-0292/2022, B9-0299/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματοςB9-0299/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, βουλευτές)

3 ID ΟΚ - 122, 425, 22

1 ECR ΟΚ - 126, 406, 36

Πριν την § 1

2 ECR ΟΚ - 138, 405, 19

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

3 +

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

3/ΗΨ + 312, 232, 24

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 366, 139, 53

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 364, 142, 51

ψ.τμ.

1 +

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

3 +

ψ.τμ.§ 8 § αρχικό 
κείμενο

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

2 +

3 +

ψ.τμ.

1 +

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 -

§ 11 5 PPE

2/ΗΨ - 141, 375, 47

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 13 § αρχικό 
κείμενο

3 +

ψ.τμ.

1 +

§14 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

3 +

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

vs +

ψ.τμ.

1 +

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 446, 75, 47

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 366, 151, 47

§ 22 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

§ 24 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

§ 25 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 26 § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

ψ.τμ.

1 +

§ 27 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 428, 74, 64

2/ΟΚ + 411, 82, 50

§ 28 § αρχικό 
κείμενο

3/ΟΚ + 377, 131, 45

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 29 § αρχικό 
κείμενο

3 +

§ 30 6 PPE -

ψ.τμ.

1 +

§ 31 § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Αιτιολογική αναφορά 
27

§ αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Αιτιολογική σκέψη A § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 375, 142, 51

Αιτιολογική σκέψη B 4 PPE -

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη Γ § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

2 +

3 +

Αιτιολογική σκέψη E § αρχικό 
κείμενο

4 +

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη Ζ § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη Θ § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

2 +

3 +

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ § αρχικό 
κείμενο

4 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Αιτιολογική σκέψη ΙΘ § αρχικό 
κείμενο

χ.ψ. +

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 364, 154, 37

B9-0289/2022 ID ↓

B9-0292/2022 ECR ↓

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
The Left: Τελική ψηφοφορία (B9-0299/2022)
ECR: τροπολογίες 1, 2
ID: §§ 5, 21 ˙ αιτιολογική σκέψη A˙ τροπολογία 3

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE: §§ 17, 22, 24, 26, 28; αιτιολογική αναφορά 27˙ αιτιολογικές σκέψεις ΙΣΤ, ΙΘ

Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ECR:
τροπολογία 5
1ο μέρος ”αναγνωρίζει ότι, για προσωπικούς λόγους, οι ιατροί στις ΗΠΑ μπορούν να 

επικαλεστούν ατομικά ρήτρα λόγων συνείδησης·”
2ο μέρος "τονίζει, ωστόσο, ότι η επίκληση ρήτρας λόγων συνείδησης δεν μπορεί να θίγει το 

δικαίωμα του ασθενούς για πλήρη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και 
υπηρεσίες·"

ID:
§ 28
1ο μέρος "τονίζει εκ νέου ότι η άμβλωση πρέπει πάντα να αποτελεί εθελοντική απόφαση που 

βασίζεται σε σχετικό αίτημα ενός ατόμου και λαμβάνεται με την ελεύθερη βούλησή 
του, σύμφωνα με τα ιατρικά πρότυπα και τις αρχές της διαθεσιμότητας, της 
προσβασιμότητας, της οικονομικής προσιτότητας και της ασφάλειας,"

2ο μέρος "βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΥ"
3ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση στην ασφαλή και 

νόμιμη άμβλωση, καθώς και τον σεβασμό του δικαιώματος στην ελευθερία, την 
ιδιωτικότητα και την καλύτερη δυνατή υγειονομική περίθαλψη·"

PPE:
§ 1
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "και των δικαιωμάτων" και εκτός από τις 

λέξεις: "υπενθυμίζει ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα είναι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να προστατευθούν 
και να ενισχυθούν και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποδυναμωθούν ή να 
αρθούν·"

2ο μέρος "και των δικαιωμάτων"
3ο μέρος "υπενθυμίζει ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα 

είναι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να προστατευθούν και να 
ενισχυθούν και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποδυναμωθούν ή να αρθούν·"
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§ 4
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να αποποινικοποιήσουν πλήρως την 

πρόσβαση σε υπηρεσίες άμβλωσης και την παροχή των υπηρεσιών αυτών," και 
"δωρεάν "

2ο μέρος "να αποποινικοποιήσουν πλήρως την πρόσβαση σε υπηρεσίες άμβλωσης και την 
παροχή των υπηρεσιών αυτών"

3ο μέρος "δωρεάν "

§ 5
1ο μέρος "καλεί την κυβέρνηση της πολιτείας του Τέξας να καταργήσει ταχέως τον νόμο 8 

της Γερουσίας (Senate Bill 8)· καλεί τις κυβερνήσεις των πολιτειών του Άινταχο και 
της Οκλαχόμα να καταργήσουν τους παρόμοιους νόμους τους, συμπεριλαμβανομένου 
του νόμου HB 4327 (Οκλαχόμα)·"

2ο μέρος "καλεί και τις 26 πολιτείες των ΗΠΑ που διαθέτουν νόμους που επιβάλλονται υπό 
όρους («trigger laws»), «νόμους στα βιβλία» («laws on the books») και άλλα μέτρα 
σχετικά με απαγορεύσεις και περιορισμούς όσον αφορά την άμβλωση, να τα 
καταργήσουν και να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία τους συνάδει με τα διεθνώς 
προστατευόμενα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και τα διεθνή 
πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·"

§ 6
1ο μέρος "εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι απαγορεύσεις και άλλοι 

περιορισμοί στην άμβλωση επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες που βρίσκονται σε 
συνθήκες φτώχειας, ιδίως τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν φυλετικές διακρίσεις, 
μεταξύ των οποίων οι μαύρες, ισπανόφωνες και αυτόχθονες γυναίκες, καθώς και τις 
γυναίκες από αγροτικές περιοχές, τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ, τις γυναίκες με αναπηρία, τις 
έφηβες, τις μετανάστριες, συμπεριλαμβανομένων των αντικανονικών μεταναστριών, 
και τα μονογονεϊκά νοικοκυριά με επικεφαλής γυναίκες· τονίζει ότι οι γυναίκες οι 
οποίες, λόγω οικονομικών ή υλικοτεχνικών εμποδίων, δεν έχουν την οικονομική 
δυνατότητα να ταξιδέψουν σε κλινικές αναπαραγωγικής υγείας σε γειτονικές 
πολιτείες ή χώρες, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποβληθούν σε επισφαλείς και 
επικίνδυνες για τη ζωή διαδικασίες και να αναγκαστούν να ολοκληρώσουν την 
εγκυμοσύνη τους παρά τη θέλησή τους,"

2ο μέρος "γεγονός που συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή έμφυλης 
βίας"

§ 7
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αλλά εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το 

γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε από τη Γερουσία·" και "συμπεριλαμβανομένης της 
άμβλωσης"

2ο μέρος "αλλά εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε από τη 
Γερουσία·"

3ο μέρος "συμπεριλαμβανομένης της άμβλωσης"

§ 8
1ο μέρος "ενθαρρύνει τον Πρόεδρο Joe Biden και την κυβέρνησή του να εντείνουν τις 

προσπάθειές τους και να συνεχίσουν να στηρίζουν τα δικαιώματα όσον αφορά την 
άμβλωση, και τον παροτρύνει να διασφαλίσει την πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη 
άμβλωση· ενθαρρύνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι η άμβλωση και η αντισύλληψη εντάσσονται στο 
πλαίσιο της παροχής ηλικιακά κατάλληλων και ολοκληρωμένων πληροφοριών, 
εκπαίδευσης και υπηρεσιών σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, με δυνατότητα πρόσβασης για όλους·"

2ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν αποκαταστήσει τη 
χρηματοδότησή τους προς το UNFPA, την υπηρεσία σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας των Ηνωμένων Εθνών, και καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ 
και/ή άλλες αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ να συνεχίσουν να στηρίζουν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
Ηνωμένων Εθνών και άλλων πολυμερών φόρουμ·"
εκτός από τις λέξεις: "και τα συναφή δικαιώματα"

3ο μέρος "και τα συναφή δικαιώματα"
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§ 9
1ο μέρος "παροτρύνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ και/ή άλλες αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ να 

διασφαλίσουν επαρκή ομοσπονδιακή, συνταγματική και νομική προστασία για το 
δικαίωμα διακοπής της εγκυμοσύνης,"

2ο μέρος "και προτρέπει περαιτέρω την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αποποινικοποιήσει πλήρως την 
άμβλωση, κάτι για το οποίο απαιτείται όχι μόνο να τεθεί τέλος στην ποινικοποίηση 
των γυναικών και των κοριτσιών και των λοιπών ατόμων που κυοφορούν, των 
παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και άλλων ατόμων που παρέχουν υπηρεσίες 
άμβλωσης, αλλά και να αφαιρεθεί η άμβλωση από τις πολιτειακές νομοθεσίες 
ποινικού δικαίου και να καταργηθούν οποιοιδήποτε άλλοι τιμωρητικοί νόμοι, 
πολιτικές και πρακτικές·"

§ 10
1ο μέρος "παροτρύνει θερμά την κυβέρνηση των ΗΠΑ και/ή άλλες αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ να 

άρουν επίσης όλα τα εμπόδια για τις υπηρεσίες άμβλωσης, μεταξύ των οποίων η 
συγκατάθεση από τρίτο ή η κοινοποίηση σε τρίτο, οι υποχρεωτικές περίοδοι 
αναμονής και η έγκριση από δικαστές ή ιατρικές επιτροπές, και να εγγυηθούν την 
έγκαιρη πρόσβαση σε φροντίδα για άμβλωση σε ολόκληρη τη χώρα·"

2ο μέρος "καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διασφαλίσει ότι η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται 
χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση, εξαναγκασμό, φόβο ή εκφοβισμό, με τον δέοντα 
σεβασμό προς την ιδιωτικότητα των γυναικών και την εμπιστευτικότητα, και με τη 
δέουσα προστασία και σεβασμό για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης·"

§ 13
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και των συναφών δικαιωμάτων" εκτός 

από τη λέξη: "δημόσιες"
2ο μέρος "και των συναφών δικαιωμάτων"
3ο μέρος "δημόσιες"

§ 14
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "καθολικής "
2ο μέρος η λέξη αυτή

§ 16
1ο μέρος "εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις πιθανές συνέπειες για τα δικαιώματα των 

γυναικών παγκοσμίως, σε περίπτωση που το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ 
ανατρέψει την απόφαση Roe κατά Wade· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 
αρνητική επίδραση που θα έχει η εξέλιξη αυτή στην ιεράρχηση και τη 
χρηματοδότηση των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και 
συναφών δικαιωμάτων, οι οποίες ήδη υφίστανται σημαντική υποβάθμιση και 
υποχρηματοδότηση τόσο εντός των ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως·" εκτός από τις λέξεις: 
"και συναφών δικαιωμάτων"

2ο μέρος "και συναφών δικαιωμάτων"
3ο μέρος "επισημαίνει με ανησυχία ότι σε χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη 

βοήθεια των ΗΠΑ για προγράμματα δημόσιας υγείας, η ανατροπή της απόφασης θα 
μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην προσήλωση των εν λόγω κυβερνήσεων στην 
παροχή υπηρεσιών άμβλωσης και στα λοιπά αναπαραγωγικά δικαιώματα·"

§ 18
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: “και των συναφών δικαιωμάτων”, και 

"ιδίως της φροντίδας για άμβλωση, καθώς και να διασφαλιστεί ότι τους παρέχεται 
δικαιοσύνη και έννομη προστασία όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 20
1ο μέρος "καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παράσχουν κάθε δυνατή στήριξη, 

συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής στήριξης, σε οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών με έδρα τις ΗΠΑ που προστατεύουν και προωθούν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα στη χώρα, και παρέχουν σχετικές 
υπηρεσίες, ως έκφραση της αταλάντευτης δέσμευσής του για τα δικαιώματα αυτά·"

2ο μέρος "καλεί επίσης τα κράτη μέλη να προσφέρουν ένα ασφαλές καταφύγιο σε όλους τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας που ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο νομικής 
δίωξης ή άλλων μορφών παρενόχλησης ως αποτέλεσμα του νόμιμου έργου τους όσον 
αφορά την παροχή φροντίδας για άμβλωση·"

§ 21
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και τα συναφή δικαιώματα," και "μεταξύ 

άλλων αντισταθμίζοντας κάθε πιθανή μείωση της χρηματοδότησης των ΗΠΑ για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα παγκοσμίως, και 
υποστηρίζοντας σθεναρά και δίνοντας προτεραιότητα στην καθολική πρόσβαση σε 
ασφαλή και νόμιμη άμβλωση και άλλες υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και συναφών δικαιωμάτων στις εξωτερικές τους σχέσεις·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 25
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και τα συναφή δικαιώματα" και "ιδίως σε 

χώρες όπου επιβάλλονται περιορισμοί στο δικαίωμα και την πρόσβαση στην 
άμβλωση·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 27
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και το πρόγραμμα 

δράσης της ICPD, πρέπει να προστατεύεται το δικαίωμα όλων των ατόμων στη 
σωματική ακεραιότητα και αυτονομία, καθώς και να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στις 
βασικές υπηρεσίες που υλοποιούν το εν λόγω δικαίωμα· τονίζει ότι η πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, και ότι αποτελεί 
υποχρέωση του κράτους να παρέχει και να εγγυάται την υγειονομική περίθαλψη για 
όλους· ζητεί να τηρηθεί μια ολοκληρωμένη και σφαιρική προσέγγιση ως προς τη 
βασική δέσμη μέτρων για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την πρόληψη και την αποφυγή της μη ασφαλούς 
και παράνομης άμβλωσης, [καθώς και την παροχή περίθαλψης μετά την άμβλωση,] 
που θα ενσωματωθούν στις στρατηγικές, πολιτικές και προγράμματα καθολικής 
υγειονομικής κάλυψης" εκτός από τις λέξεις: "που θα ενσωματωθούν στις 
στρατηγικές, πολιτικές και προγράμματα καθολικής υγειονομικής κάλυψης"

2ο μέρος "που θα ενσωματωθούν στις στρατηγικές, πολιτικές και προγράμματα καθολικής 
υγειονομικής κάλυψης" και "καθώς και την παροχή περίθαλψης μετά την άμβλωση, 
[που θα ενσωματωθούν στις στρατηγικές, πολιτικές και προγράμματα καθολικής 
υγειονομικής κάλυψης]· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η υγειονομική 
περίθαλψη δεν είναι προσβάσιμη σε όλους στις ΗΠΑ· υπενθυμίζει ότι η φτώχεια 
συνδέεται στενά με την επιβαλλόμενη και εξαναγκαστική συνέχιση της εγκυμοσύνης 
και με την έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση·"

§ 29
1ο μέρος "παροτρύνει τα κράτη μέλη να αποποινικοποιήσουν την άμβλωση και να άρουν και να 

αντιμετωπίσουν τα εμπόδια για την ασφαλή και νόμιμη άμβλωση και την πρόσβαση 
στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη και τις συναφείς 
υπηρεσίες· "

2ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να εγγυώνται την πρόσβαση σε ασφαλείς, νόμιμες και δωρεάν 
υπηρεσίες άμβλωσης, σε υπηρεσίες και προμήθειες προγεννητικής και μητρικής 
υγειονομικής περίθαλψης, στον εθελοντικό οικογενειακό προγραμματισμό, στην 
αντισύλληψη, σε φιλικές προς τους νέους υπηρεσίες, καθώς και στις υπηρεσίες 
πρόληψης, θεραπείας, φροντίδας και υποστήριξης σε σχέση με τον ιό HIV, χωρίς 
διακρίσεις·" εκτός από τις λέξεις: "σε ασφαλείς, νόμιμες και δωρεάν υπηρεσίες 
άμβλωσης" 

3ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 31
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και τα συναφή δικαιώματα" (τις 2 

πρώτες φορές που εμφανίζεται) και "καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν προς την 
κατεύθυνση της καθολικής υγειονομικής κάλυψης, για την οποία έχουν καθοριστική 
σημασία η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Αιτιολογική σκέψη Γ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη ασφαλής άμβλωση είναι η κύρια αλλά αποτρέψιμη 

αιτία μητρικού θανάτου και νοσηρότητας·"
2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλή και νόμιμη φροντίδα για 

άμβλωση αποτελεί κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση των αμβλώσεων και, ως εκ τούτου, ο 
εξαναγκασμός των γυναικών να αναζητούν μη ασφαλείς και παράνομες αμβλώσεις 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μητρικής θνησιμότητας και νοσηρότητας·"

Αιτιολογική σκέψη E
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζωή των γυναικών και των κοριτσιών στο σύνολο των 

ΗΠΑ θα επηρεαζόταν από μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου η οποία θα 
μπορούσε να ανατρέψει την απόφαση Roe κατά Wade, και ότι οι επιβλαβείς 
συνέπειες θα έπλητταν σοβαρότερα τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση·"

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι και άλλα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και συναφή δικαιώματα θα μπορούσαν επίσης να επηρεαστούν αρνητικά σε 
περίπτωση ανατροπής της απόφασης Roe κατά Wade· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περιορισμοί ή η απαγόρευση του δικαιώματος στην άμβλωση στις ΗΠΑ θα είχαν 
δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες που βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας, ιδίως 
στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν φυλετικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων οι 
μαύρες, ισπανόφωνες και αυτόχθονες γυναίκες, καθώς και τις γυναίκες από 
αγροτικές περιοχές, τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ, τις γυναίκες με αναπηρία, τις έφηβες, τις 
μετανάστριες, συμπεριλαμβανομένων των αντικανονικών μεταναστριών, και τα 
μονογονεϊκά νοικοκυριά με επικεφαλής γυναίκες·"

3ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες υπηρεσίες άμβλωσης μπορούν να παρέχουν 
καθολική πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση σε όλες τις γυναίκες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση·" εκτός από τη λέξη: "δημόσιες "

4ο μέρος "δημόσιες "

Αιτιολογική σκέψη Ζ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τέξας ψήφισε πρόσφατα το λεγόμενο νομοσχέδιο 8 της 

Γερουσίας (SB 8), το οποίο απαγορεύει την άμβλωση μετά την έναρξη της εμβρυϊκού 
καρδιακού παλμού, δηλαδή μετά από περίπου έξι εβδομάδες εγκυμοσύνης, χωρίς 
εξαιρέσεις για βιασμούς, αιμομιξία ή εμβρυϊκές παθήσεις οι οποίες οδηγούν στον 
θάνατο του εμβρύου μετά τον τοκετό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο 
Δικαστήριο των ΗΠΑ επέτρεψε να τεθεί σε ισχύ ο νόμος και ότι το Τέξας κατάφερε 
να αποφύγει τον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητάς του, απαλλάσσοντας 
κυβερνητικούς αξιωματούχους από την επιβολή του νόμου και δημιουργώντας μια 
νομική οδό για τους πολίτες, έναντι αμοιβής 10 000 δολαρίων ΗΠΑ, ώστε να 
ενάγουν οποιονδήποτε παρέχει φροντίδα για άμβλωση ή βοηθά κάποιον να 
πραγματοποιήσει άμβλωση κατά παράβαση της απαγόρευσης, δεδομένου ότι, αν δεν 
υπάρχει κάποια οντότητα που να είναι αρμόδια για την επιβολή της απαγόρευσης, 
είναι πιο δύσκολο να αμφισβητηθεί ο νόμος·"

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη που επιτρέπει στους πολίτες να προσφεύγουν 
κατά οποιουδήποτε παρέχει υπηρεσίες άμβλωσης δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για 
παρενόχληση·"
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Αιτιολογική σκέψη Θ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίσει να ανατρέψει την 

απόφαση Roe κατά Wade, η απόφαση σχετικά με τη νομιμότητα των αμβλώσεων θα 
επιστρέψει στις πολιτείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 13 πολιτείες έχουν ήδη θεσπίσει 
νόμους που επιβάλλονται υπό όρους (τους λεγόμενους «trigger laws»), για την 
απαγόρευση της άμβλωσης, οι οποίοι αποσκοπούν στην απαγόρευση ή τον άμεσο 
περιορισμό της πρόσβασης στην άμβλωση σε περίπτωση ανατροπής της απόφασης 
Roe κατά Wade· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συμπεριλαμβανομένων αυτών των 13 
πολιτειών, 26 πολιτείες συνολικά είναι βέβαιο ή πιθανόν να περιορίσουν ή να 
απαγορεύσουν την άμβλωση σε περίπτωση ανατροπής της συνταγματικής 
προστασίας, καθώς άλλες πολιτείες θα μπορούσαν να επιχειρήσουν είτε να 
αποκαταστήσουν νόμους που ψηφίστηκαν πριν από το 1973,"

2ο μέρος "όπως το Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν και η Δυτική Βιρτζίνια, είτε να θεσπίσουν 
πρόσφατα υιοθετηθέντες περιορισμούς άμβλωσης που ανεστάλησαν από τα 
δικαστήρια, όπως η Αλαμπάμα, η Τζόρτζια, η Άιοβα, το Οχάιο και η Νότια Καρολίνα·"

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και οι συντηρητικές ομάδες 

προβληματισμού που ανήκουν στη χριστιανική δεξιά των ΗΠΑ χρηματοδοτούν 
παγκοσμίως το κίνημα που αντιτίθενται στο δικαίωμα επιλογής·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Αιτιολογική σκέψη ΙΕ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη γενική πρόοδο όσον αφορά την προστασία της 

σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων σε 
ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, η οπισθοδρόμηση όσον 
αφορά το δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση προκαλεί σοβαρή 
ανησυχία·"

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατροπή της απόφασης Roe κατά Wade θα μπορούσε να 
ενθαρρύνει το κίνημα κατά των αμβλώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Πολωνία είναι το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ που έχει αφαιρέσει έναν 
λόγο για άμβλωση από τη νομοθεσία της, καθώς το παράνομο Συνταγματικό 
Δικαστήριο αποφάσισε στις 22 Οκτωβρίου 2020 να ανακαλέσει από μακρού 
εδραιωμένα δικαιώματα των Πολωνίδων, εξέλιξη που ισοδυναμεί με de facto 
απαγόρευση της άμβλωσης·"

3ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμβλωση απαγορεύεται στη Μάλτα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ιατρική άμβλωση στα πρώιμα στάδια της κύησης δεν είναι νόμιμη στη 
Σλοβακία και δεν είναι διαθέσιμη στην Ουγγαρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση στην άμβλωση διαβρώνεται επίσης στην Ιταλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σημειώνεται άρνηση πρόσβασης στη φροντίδα για άμβλωση και σε άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ, όπως πρόσφατα στην Κροατία·"

4ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να υπερασπιστούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και να τονίσουν ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι αναπαλλοτρίωτα 
και ότι δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να αποδυναμωθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να 
σημειώνουν πρόοδο όσον αφορά τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ασφαλή, νόμιμη 
και έγκαιρη φροντίδα για άμβλωση, σύμφωνα με τις συστάσεις και τα αποδεικτικά 
στοιχεία του ΠΟΥ·"
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8. Αίτημα για τη σύγκληση συνέλευσης για την αναθεώρηση των Συνθηκών

Προτάσεις ψηφίσματος: B9-0305/2022, B9-0307/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσματοςB9-0305/2022
(ομάδα ID)

Πρόταση ψηφίσματος -

Πρόταση ψηφίσματοςB9-0307/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, βουλευτές)

1 The Left ΟΚ - 77, 477, 16

2 The Left ΟΚ - 65, 489, 9

3 The Left ΟΚ - 62, 478, 33

Πριν την § 1

4 The Left ΟΚ - 153, 398, 17

Μετά την § 1 9 The Left -

Μετά την § 2 5 The Left ΟΚ - 65, 388, 116

10 The Left -

11 The Left -

12 The Left -

13 The Left -

14 The Left -

15 The Left -

16 The Left -

Μετά την § 4

37 Verts/ALE ΟΚ - 116, 336, 113

17 The Left ΟΚ - 99, 359, 103

18 The Left -

19 The Left -

20 The Left -

21 The Left -

22 The Left -

23 The Left ΟΚ - 104, 354, 105

§ 5

24 The Left -
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

25 The Left ΟΚ - 64, 381, 119

26 The Left ΟΚ - 65, 373, 124

27 The Left -

28 The Left ΟΚ - 206, 258, 96

38 PPE, S&D, 
Renew

ΟΚ + 359, 166, 37

ψ.τμ.

1/ΟΚ ↓

2/ΟΚ ↓

3/ΟΚ ↓

§ αρχικό 
κείμενο

4/ΟΚ ↓

29 The Left ΟΚ - 115, 326, 110

30 The Left -

31 The Left -

32 The Left -

33S The Left -

34S The Left -

35 The Left -

36 The Left ΟΚ - 170, 358, 32

§ 6

39 PPE, S&D, 
Renew

ΟΚ + 391, 110, 56

6 The Left -Μετά την αιτιολογική 
σκέψη B

7 The Left -

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Δ

8 The Left ΟΚ - 69, 444, 43

Πρόταση ψηφίσματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 355, 154, 48

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
S&D: τελική ψηφοφορία
Verts/ALE: τροπολογία 37
PPE: τροπολογίες 38, 39
The Left: τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, 23, 25, 26, 28, 29, 36
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Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
The Left:
§ 5
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "σχετικούς", "«ρήτρες γέφυρας», 

καθώς και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης" (πρώτη περίπτωση),"άμυνας" 
(δεύτερη περίπτωση) και εκτός από την πέμπτη περίπτωση

2ο μέρος "σχετικούς" και "«ρήτρες γέφυρας», καθώς και σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης" (πρώτη περίπτωση)

3ο μέρος "άμυνας" (δεύτερη περίπτωση)
4ème partie πέμπτη περίπτωση

9. Νέο εμπορικό μέσο για την απαγόρευση των προϊόντων που παράγονται 
με αναγκαστική εργασία

Πρόταση ψηφίσματος : B9-0291/2022

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

Πρόταση ψηφίσματοςB9-0291/2022
(επιτροπή INTA)

Πρόταση ψηφίσματος ΟΚ + 503, 6, 4

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
The Left: τελική ψηφοφορία


