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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)06-23(VOT)_EL.docx 2 PE 734.611

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Καθεστώς χώρας υποψήφιας για ένταξη για την Ουκρανία, τη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας και τη Γεωργία..................................................................................................3
2. Έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ με σκοπό την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία ***I ................................................5
3. Αποθήκευση αερίου ***I................................................................................................6
4. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ - Πολίτες της Ένωσης ***I ..............................6
5. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ - Υπήκοοι τρίτων χωρών ***I ..........................7
6. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2022 για την κάλυψη του κόστους 
υποδοχής των ανθρώπων που εγκαταλείπουν την Ουκρανία ..............................................8
7. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: 
EGF/2022/001 FR/Air France - Γαλλία..................................................................................8
8. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: 
EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing – Ελλάδα..............................8
9. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού για τον 
ορισμό αντιμικροβιακών ουσιών ή ομάδων αντιμικροβιακών ουσιών που προορίζονται 
αποκλειστικά για τη θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο ................................9
10. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: 
Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 και 
γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα 
DP4114, MON 810, MIR604 και NK603................................................................................9
11. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: 
γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος NK603 × T25 × DAS-40278-9 και και ο επιμέρους 
συνδυασμός του T25 × DAS-40278-9..................................................................................9
12. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Stephanus Abraham 
Blok 10
13. Η ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας *** ...10
14. Σύμβαση για την αναγνώριση και την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών 
αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις: προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
*** 10
15. Παράνομη υλοτομία στην ΕΕ ..................................................................................10
16. Υλοποίηση και επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ....................................17
17. Εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ..................................18
18. Μέτρα ένταξης στο πλαίσιο του Erasmus+ 2014-2020..........................................20
19. Έκθεση του 2021 για το Μαυροβούνιο ...................................................................22
20. Το μέλλον των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Αφρικής .....................................................23
21. Το μέλλον της πολιτικής διεθνών επενδύσεων της ΕΕ ...........................................24



P9_PV(2022)06-23(VOT)_EL.docx 3 PE 734.611

1. Καθεστώς χώρας υποψήφιας για ένταξη για την Ουκρανία, τη Δημοκρατία 
της Μολδαβίας και τη Γεωργία

Προτάσεις ψηφίσματος: RC-B9-0331/2022, B9-0331/2022, B9-0332/2022, B9-0333/2022, B9-
0334/2022, B9-0335/2022, B9-0336/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0331/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, βουλευτές)

ψ.τμ.

1 +

§ 4 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 515, 40, 25

ψ.τμ.

1 +

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 503, 49, 31

ψ.τμ.

1 +

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 511, 49, 25

§ 7 6 The Left -

Μετά την § 8 1 The Left ΟΚ - 123, 423, 37

§ 9 4 The Left ΟΚ - 120, 424, 40

7 The Left ΟΚ - 98, 395, 90Μετά την § 9

8 The Left -

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 475, 58, 51

ψ.τμ.

1 +

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 468, 72, 44

2 The Left ΟΚ - 83, 446, 59

ψ.τμ.

1 -

5 The Left

2/ΟΚ - 43, 508, 35

Μετά την § 15

3 The Left ΟΚ - 123, 455, 9
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη B § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 510, 40, 26

Αιτιολογική σκέψη H § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 481, 57, 44

Πρόταση ψηφίσιματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 529, 45, 14

Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων

B9-0331/2022 Renew ↓

B9-0332/2022 Verts/ALE ↓

B9-0333/2022 The Left ↓

B9-0334/2022 PPE ↓

B9-0335/2022 S&D ↓

B9-0336/2022 ECR ↓

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
The Left: §§ 5 (2ο μέρος), 15 (2ο μέρος)· τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5 (2ο μέρος), 7
Renew: τελική ψηφοφορία
ID: αιτιολογικές σκέψεις B, H· §§ 4 (2ο μέρος), 6 (2ο μέρος), 14, 15 (2ο μέρος)

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα
The Left:
§ 5
1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να επιστρατεύσουν την πολιτική βούληση για την 

επανενεργοποίηση της διαδικασίας διεύρυνσης και να εκπληρώσουν τις 
υποσχέσεις τους μέσω συγκεκριμένων θετικών βημάτων στις διαδικασίες 
προσχώρησης των χωρών που επιδιώκουν να ενταχθούν στην Ένωση και αξίζουν 
να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή οικογένεια·"

2ο μέρος "παροτρύνει, επομένως, τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ, κατά τη 
σύνοδο της 23ης και 24ης Ιουνίου 2022, να δώσουν το πράσινο φως για τη 
διαδικασία διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία επί του παρόντος έχει 
παγώσει·"
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τροπολογία 5
1ο μέρος "εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις στην 

Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο της 
παροχής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής και/ή των διαδικασιών 
μετασχηματισμού που απορρέουν από τις σφαιρικές και σε βάθος ζώνες 
ελεύθερων συναλλαγών·"

2ο μέρος "εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της 
εργατικής νομοθεσίας στην Ουκρανία, οι οποίες υπονομεύουν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και την κοινωνική προστασία· επιμένει ότι στη διαδικασία 
προσχώρησης θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην κατάργηση αυτών των 
μεταρρυθμίσεων, στην ολοκλήρωση της ευθυγράμμισης της εργατικής 
νομοθεσίας όλων των υποψήφιων χωρών με τις συμβάσεις της ΔΟΕ και τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, καθώς και στην υποχρέωση που προβλέπεται στις 
συμφωνίες σύνδεσης για την προώθηση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και 
του κοινωνικού διαλόγου·"

ID:
§ 4
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "αμετάκλητα" και "να συνεχίσει να 

αποτελεί έμπιστο εταίρο και αξιόπιστο γεωπολιτικό παράγοντα που"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 6
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να διατηρηθεί η αξιοπιστία της 

διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ και να απελευθερωθεί η μετασχηματιστική της 
δύναμη,"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

αιτιολογική σκέψη B
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "που ενδεχομένως ισοδυναμούν με 

γενοκτονία"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

The Left, ID:
§ 15
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "έναντι της οποίας δεν υπάρχει 

εναλλακτική λύση και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

Διάφορα
Ο Sven Mikser, ο Włodzimierz Cimoszewicz, ο Juozas Olekas και η Marina Kaljurand 
συνυπέγραψαν την πρόταση ψηφίσματος B9-0335/2022.
Ο Adam Bielan συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος B9-0336/2022.

2. Έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ με σκοπό την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία 
***I

Πρόταση κανονισμού (COM(2022)0242 - C9-0185/2022 - 2022/0166(COD))

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

1 Verts/ALE ΟΚ - 116, 463, 7Άρθρο 1, § 1, σημείο 1

2 Verts/ALE ΟΚ - 116, 465, 5

Πρόταση της Επιτροπής ΟΚ + 508, 72, 10
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Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τροπολογίες 1, 2

3. Αποθήκευση αερίου ***I

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

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Προσωρινή έγκριση

Προσωρινή έγκριση 1 ITRE ΟΚ + 490, 47, 55

4. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ - Πολίτες της Ένωσης ***I

Έκθεση: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

απόρριψη 18 ID ΟΚ - 107, 483, 3

Προσωρινή έγκριση

Προσωρινή έγκριση 36 επιτροπή ΟΚ + 453, 119, 19

Σχέδιο νομοθετικής πράξης

Σύνολο του κειμένου 36 επιτροπή ↓

Άρθρο 1, § 1, σημείο 1 24 ID ↓

Άρθρο 1, § 1, σημείο 
2, στοιχείο α, σημείο i

25 ID ΟΚ ↓

Άρθρο 1, § 1, σημείο 
2, στοιχείο α, σημείο 

ii

26 ID ↓

Άρθρο 1, § 1, σημείο 4 27 ID ↓

36 ΑΤ 1 επιτροπή ↓Άρθρο 1, § 1, μετά το 
σημείο 4

29 ID ΟΚ ↓
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Άρθρο 1, § 1, σημείο 5 28 ID ↓

31 ID ΟΚ ↓Άρθρο 1, § 1, μετά το 
σημείο 5

36 ΑΤ 2 επιτροπή ↓

Άρθρο 1, § 1, σημείο 6 30 ID ΟΚ ↓

36 ΑΤ 3 επιτροπή ↓Άρθρο 1, § 1, μετά το 
σημείο  7

34 ID ΟΚ ↓

Άρθρο 1, § 1, σημείο 8 33 ID ΟΚ ↓

Άρθρο 1, § 1, σημείο 9 35 ID ↓

36 ΑΤ 4 επιτροπή ↓Αιτιολογική σκέψη 2

19 ID ↓

Αιτιολογική σκέψη 5 20 ID ↓

36 ΑΤ 5 επιτροπή ↓Αιτιολογική σκέψη 8

21 ID ↓

36 ΑΤ 6 επιτροπή ↓Après le αιτιολογική 
σκέψη 8

22 ID ↓

23S ID ↓Αιτιολογική σκέψη 12

36 ΑΤ 7 επιτροπή ↓

Πρόταση της Επιτροπής ΟΚ ↓

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
ID: τροπολογίες 18, 25, 29-31, 33-34

Διάφορα
Η τροπολογία  32 ακυρώνεται.
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5. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ - Υπήκοοι τρίτων χωρών ***I

Έκθεση: Juan Fernando López Aguilar (A9-0137/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής

απόρριψη 1 ID ΟΚ - 87, 480, 10

Προσωρινή έγκριση

Προσωρινή έγκριση 2 επιτροπή ΟΚ + 454, 112, 20

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
ID: τροπολογία 1

6. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2022 για την κάλυψη του 
κόστους υποδοχής των ανθρώπων που εγκαταλείπουν την Ουκρανία

Έκθεση: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

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

Πρόταση ψηφίσματος ΟΚ + 576, 3, 13

7. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση: EGF/2022/001 FR/Air France - Γαλλία

Έκθεση: Fabienne Keller (A9-0183/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 4 1 The Left -

§ 14 2 The Left - ΟΚ, κλπ. Ψηφοφορία Ψηφοφορίες με 
ΟΚ/ΗΨ - 

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσιματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 564, 18, 16
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8. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση: EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment 
manufacturing – Ελλάδα

Έκθεση: Bogdan Rzońca (A9-0185/2022)

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

Πρόταση ψηφίσματος ΟΚ + 564, 26, 6

9. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού 
για τον ορισμό αντιμικροβιακών ουσιών ή ομάδων αντιμικροβιακών 
ουσιών που προορίζονται αποκλειστικά για τη θεραπεία ορισμένων 
λοιμώξεων στον άνθρωπο

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0327/2022

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

Πρόταση ψηφίσιματος B9-0327/2022
(επιτροπή ENVI)

Πρόταση ψηφίσματος ΟΚ - 269, 280, 46

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τελική ψηφοφορία

10. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του 
Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος DP4114 × MON 810 × 
MIR604 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που 
συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα DP4114, MON 810, MIR604 
και NK603

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0328/2022

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

Πρόταση ψηφίσιματος B9-0328/2022
(επιτροπή ENVI)

Πρόταση ψηφίσματος ΟΚ + 398, 173, 24

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τελική ψηφοφορία



P9_PV(2022)06-23(VOT)_EL.docx 10 PE 734.611

11. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του 
Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος NK603 × T25 × DAS-
40278-9 και και ο επιμέρους συνδυασμός του T25 × DAS-40278-9

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0326/2022

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

Πρόταση ψηφίσιματος B9-0326/2022
(επιτροπή ENVI)

Πρόταση ψηφίσματος ΟΚ + 402, 173, 18

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Verts/ALE: τελική ψηφοφορία

12. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Stephanus 
Abraham Blok

Έκθεση: Markus Pieper (A9-0180/2022) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού, 
παράγραφος 1 του Κανονισμού))

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

Διορισμός του 
Stephanus Abraham 

Blok

SEC + 414, 112, 57

13. Η ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Βραζιλίας ***

Σύσταση: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0176/2022)

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

Σχέδιο απόφασης του 
Συμβουλίου

ΟΚ + 519, 5, 74
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14. Σύμβαση για την αναγνώριση και την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών 
αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις: προσχώρηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ***

Σύσταση: Sabrina Pignedoli (A9-0177/2022)

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

Σχέδιο απόφασης του 
Συμβουλίου

ΟΚ + 576, 8, 14

15. Παράνομη υλοτομία στην ΕΕ

Πρόταση ψηφίσματος: B9-0329/2022

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Πρόταση ψηφίσιματος B9-0329/2022
(επιτροπή PETI)

ψ.τμ.

1 +

§ 1 § αρχικό 
κείμενο

2/ΗΨ + 336, 243, 17

ψ.τμ.

1 +

§ 2 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 6 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 6 3 S&D ΗΨ + 338, 226, 32

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 7 § αρχικό 
κείμενο

3 +



P9_PV(2022)06-23(VOT)_EL.docx 12 PE 734.611

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 8 § αρχικό 
κείμενο

χ,ψ,/ΗΨ + 316, 250, 28

ψ.τμ.

1 +

§ 9 § αρχικό 
κείμενο

2 +

6 PPE ΗΨ - 268, 322, 7§ 12

§ αρχικό 
κείμενο

χ,ψ, +

ψ.τμ.

1 +

2 +

§ 14 § αρχικό 
κείμενο

3 +

ψ.τμ.

1 +

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Μετά την § 15 4 S&D ΗΨ + 339, 218, 38

ψ.τμ.

1 +

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 18 § αρχικό 
κείμενο

χ,ψ, +

ψ.τμ.

1 +

2 +

3/ΗΨ + 302, 268, 24

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

4 +



P9_PV(2022)06-23(VOT)_EL.docx 13 PE 734.611

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

χ,ψ, +

§ 23 § αρχικό 
κείμενο

χ,ψ,/ΗΨ + 316, 268, 7

ψ.τμ.

1 +

§ 25 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 27 § αρχικό 
κείμενο

2 +

7 PPE -§ 31

§ αρχικό 
κείμενο

χ,ψ,/ΗΨ + 346, 246, 4

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 459, 117, 17

Μετά την § 35 1 Renew, S&D, 
Verts/ALE,
The Left

2/ΟΚ + 317, 248, 20

§ 43 § αρχικό 
κείμενο

χ,ψ, +

Αιτιολογική σκέψη A 5 PPE -

ψ.τμ.

1/ΗΨ + 385, 197, 8

2 +

3 +

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 
κείμενο

4 +

ψ.τμ.

1/ΗΨ + 328, 245, 22

Αιτιολογική σκέψη E § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Μετά την αιτιολογική 
σκέψη Θ

2 S&D +

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ § αρχικό 
κείμενο

χ,ψ, +

ψ.τμ.

1 +

2 +

Αιτιολογική σκέψη ΙΖ § αρχικό 
κείμενο

3 +

Πρόταση ψηφίσιματος (σύνολο του κειμένου) +

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
Renew: τροπολογία 1

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
Renew: §§ 8, 12, 23
ID: §§ 1, 8, 18, 20, 21, 23, 31, 43· αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα
Renew:
§ 2
1ο μέρος "σημειώνει ότι η παράνομη υλοτομία εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα στην ΕΕ· 

εκφράζει την ανησυχία του για τις αρνητικές επιπτώσεις των περιπτώσεων 
παράνομης υλοτομίας στα ευρωπαϊκά δάση, στους οικότοπους άγριων ζώων, την 
εσωτερική αγορά και τη δράση της ΕΕ για το κλίμα· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προβούν σε ενδελεχή αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών 
αιτίων αυτών των φαινομένων και να εφαρμόσουν πλήρως τη σχετική ενωσιακή 
και εθνική νομοθεσία, προκειμένου να αναπτύξουν αποτελεσματικά συγκεκριμένα 
και άμεσα μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας, ώστε να 
αποτραπεί το ενδεχόμενο να εξελιχθεί σε τάση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οδηγίες για τη φύση και τους στόχους της 
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα που εγκρίθηκαν από τα κράτη μέλη·"

2ο μέρος "εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι διογκούμενες τιμές των υλικών 
και της ενέργειας και ο μηδενικός συντελεστής για τις εκπομπές βιομάζας στο 
πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών θα μπορούσαν να αυξήσουν την 
πίεση στα δάση πέραν των βιώσιμων επιπέδων, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα της 
παράνομης υλοτομίας, καθώς τα υψηλά περιθώρια κέρδους έρχονται σε αντίθεση 
με τον αμελητέο κίνδυνο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις υφιστάμενες 
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες για τους ανθρώπους που ζουν σε 
απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές της ΕΕ·"
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§ 6
1ο μέρος "υπογραμμίζει ότι η επίτευξη βιώσιμης διαχείρισης, προστασίας και διατήρησης 

των δασών, βάσει μετρήσιμων δεικτών και κατώτατων ορίων, αποτελεί βασικό 
ζήτημα για το μέλλον της ευρωπαϊκής δασοκομίας·"

2ο μέρος "υποστηρίζει τη θέσπιση ενός φιλικού προς τη φύση συστήματος πιστοποίησης 
προκειμένου να διατηρηθεί όλη η υφιστάμενη βιοποικιλότητα, να διασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα και ανθεκτικότητα και να αντιμετωπιστούν οι 
περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις·"

PPE:
τροπολογία 1
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η δημιουργία μιας Πράσινης 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μέσω"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 1
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και να κινήσει τη διαδικασία επί 

παραβάσει "
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 20
1ο μέρος "τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να επιβάλει τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ·"
2ο μέρος "κατανοεί ότι το βάρος της απόδειξης για την ύπαρξη παράβασης φέρει η 

Επιτροπή, η οποία δεν μπορεί να βασίζεται σε εικασίες για υποθέσεις 
παραβιάσεων· τονίζει, ωστόσο, ότι, ενώ η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ότι η ορθή 
εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα, η 
διάρκεια ορισμένων διαδικασιών επί παραβάσει, ακόμη και όταν η Επιτροπή 
διαθέτει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, υποδηλώνει το αντίθετο·"

3ο μέρος "θεωρεί ανεύθυνο ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιβαλλοντική 
νομοθεσία παραβιάζεται περισσότερο σε σύγκριση με άλλες νομοθετικές πράξεις 
και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει οδηγήσει σε νέες πρωτοβουλίες, η 
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής είναι συστηματικά και συνεχώς 
υποστελεχωμένη· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι χάνονται αναντικατάστατα 
περιουσιακά στοιχεία λόγω της αδράνειας της Επιτροπής και των περικοπών 
στον προϋπολογισμό προσωπικού της ΕΕ·"

4ο μέρος "προτείνει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να καθορίσουν τις προτεραιότητές 
τους·"

αιτιολογική σκέψη E
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα παράνομης υλοτομίας πωλούνται στην ΕΕ 

ως πιστοποιημένη ξυλεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια υφιστάμενα 
συστήματα πιστοποίησης δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν πλήρως στις 
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας·"

2ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια συστήματα που αξιολογήθηκαν στην έκθεση 
της Επιτροπής του Ιουλίου 2021 σχετικά με τα συστήματα πιστοποίησης και 
επαλήθευσης στον δασικό τομέα παρουσιάζουν κενά στους ορισμούς της 
νομιμότητας και ότι οι νομικές απαιτήσεις τους είναι περιορισμένες ή 
διφορούμενες ως προς το πεδίο εφαρμογής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ με 
τις διατάξεις τους διασφαλίζεται συστηματική προσέγγιση κατά τη μεταφορά 
απαιτήσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν παρέχουν τη δυνατότητα συστηματικής επαλήθευσης – σε 
πραγματικό χρόνο ή με άλλο τρόπο – των συναλλαγών μεταξύ φορέων όσον 
αφορά τους όγκους, τα είδη και τα επίπεδα ποιότητας, καθιστώντας έτσι τα 
συστήματα ευάλωτα σε κάθε είδους χειραγώγηση και απάτη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι όλα τα κύρια συστήματα πιστοποίησης δυσκολεύονται να εντοπίσουν και να 
χειριστούν με αποτελεσματικό τρόπο ζητήματα διαφθοράς, καθώς και ότι τα 
συστήματα που εφαρμόζονται για τον εντοπισμό περιπτώσεων διαφθοράς είναι 
σχετικά περιορισμένα και προστατεύουν ανεπαρκώς από τον κίνδυνο 
εξαπάτησης·"
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αιτιολογική σκέψη ΙΖ
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια διαχείρισης των δασών των κρατών μελών θα 

πρέπει να αντιστοιχούν στα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία και την 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στα δάση και θα πρέπει να είναι διαθέσιμα 
στο κοινό·"

2ο μέρος "σημειώνει ότι δεν αναγνωρίζουν όλα τα σχέδια διαχείρισης περιοχών του 
προγράμματος Natura 2000 τη σαφή αξία των πρωτογενών και υπεραιωνόβιων 
δασών και ότι τα μέτρα διατήρησης των αυστηρά προστατευόμενων δασών δεν 
αποκλείουν εντελώς την υλοτόμηση, γεγονός που μπορεί να είναι ασύμβατο με τη 
μακροπρόθεσμη διατήρηση πρωτογενών και υπεραιωνόβιων δασών·" εκτός από 
τις λέξεις: "ότι δεν αναγνωρίζουν όλα τα σχέδια διαχείρισης περιοχών του 
προγράμματος Natura 2000 τη σαφή αξία των πρωτογενών και υπεραιωνόβιων 
δασών και " και "γεγονός που μπορεί να είναι ασύμβατο με τη μακροπρόθεσμη 
διατήρηση πρωτογενών και υπεραιωνόβιων δασών·"

3ο μέρος οι λέξεις αυτές

ID:
§ 9
1ο μέρος "καλεί όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα εντοπισμού της 

ξυλείας είναι πλήρως λειτουργικά και ότι οι δασικές κυρώσεις είναι αναλογικές 
και αποτρεπτικές, ώστε να αποθαρρύνεται αποτελεσματικά η παράνομη 
υλοτομία· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ισχύουσες 
κυρώσεις δεν είναι αναλογικές προς την αξία των προϊόντων ξυλείας και ότι 
ορισμένες φορές στους φορείς εκμετάλλευσης επιβάλλονται μόνο αποτρεπτικές ή 
πολύ χαμηλές διοικητικές κυρώσεις· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν μέσα για 
τη βελτίωση των δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη 
δασοκομία, να αυξήσουν τον αριθμό των υπαλλήλων επιβολής του νόμου όπου 
απαιτείται, να κινήσουν αποτελεσματικά νομικές διαδικασίες και να κινήσουν 
ποινικές διαδικασίες σε περιπτώσεις παράνομης υλοτομίας, βάσει αποδεικτικών 
στοιχείων που συλλέγονται από την αστυνομία ή υποβάλλονται στην αστυνομία 
από τρίτους·"

2ο μέρος "ζητεί στην αναθεώρηση της οδηγίας για το περιβαλλοντικό έγκλημα να 
προβλεφθούν ποινικές διαδικασίες μεταξύ άλλων και κατά ιδιωτών·"

§ 15
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "υπενθυμίζει ότι ο συντονισμός της 

ευρωπαϊκής προσέγγισης και των μέτρων πρόληψης μπορούν να συμβάλουν στην 
αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας·" και "και εκτός"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 17
1ο μέρος "καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κατάλληλα μέτρα επιβολής του νόμου για την 

καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και για την προστασία των 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος, των δημοσιογράφων και των καταγγελτών· 
καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψουν την 
απόρριψη υποθέσεων παράνομης υλοτομίας από τις δικαστικές αρχές· 
αναγνωρίζει τον ενεργό ρόλο και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των υπερασπιστών 
του περιβάλλοντος, στην υποστήριξη της δράσης για το κλίμα και την προστασία 
της βιοποικιλότητας, και καλεί την ΕΕ να στηρίξει τέτοιες ενέργειες·"

2ο μέρος "τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
στο πλαίσιο διαφάνειας που ορίζεται στο άρθρο 13 της Συμφωνίας του Παρισιού·"
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§ 25
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δεδομένου ότι το κενό εφαρμογής 

στην περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ μπορεί να αποτελέσει παράγοντα 
διευκόλυνσης του περιβαλλοντικού εγκλήματος· "

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 27
1ο μέρος "καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την εμπορική της πολιτική για να 

περιορίσει την παράνομη υλοτομία σε διεθνές επίπεδο· τονίζει ότι η εισαγωγή 
παράνομα υλοτομημένης ξυλείας από τρίτες χώρες στρεβλώνει την ευρωπαϊκή 
αγορά και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους 
παραγωγούς· υπενθυμίζει ότι η χρήση παράνομης ξυλείας βλάπτει επίσης τις 
κοινότητες στις οποίες υλοτομείται και προωθεί τη συνέχιση της παράνομης 
υλοτομίας και όλων των συναφών εγκλημάτων· "

2ο μέρος "εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμη υποχρεωτικών κανόνων δέουσας 
επιμέλειας για τις εταιρείες που επιθυμούν να διαθέσουν ορισμένα βασικά 
προϊόντα στην αγορά της ΕΕ, την οποία πρότεινε η Επιτροπή στην πρότασή της 
για κανονισμό σχετικά με τα προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης·"

Renew, PPE:
§ 7
1ο μέρος "τονίζει με έμφαση ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχουν 

επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών σχεδίων 
για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στις περιοχές που πλήττονται 
περισσότερο από την παράνομη υλοτομία·" εκτός από τις λέξεις: "στο πλαίσιο 
των εθνικών στρατηγικών σχεδίων"

2ο μέρος "στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών σχεδίων"
3ο μέρος "υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2021 

σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, 
τουλάχιστον το 10 % των ετήσιων δαπανών των κρατών μελών θα πρέπει να 
διατεθούν για τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο στόχος χρηματοδότησης της 
βιοποικιλότητας σε ορισμένα κράτη μέλη είναι πολύ χαμηλότερος από το 
συμφωνηθέν 10 %·"

PPE, ID:
§ 14
1ο μέρος "καλεί τις εθνικές και ενωσιακές αρχές να λάβουν αποτρεπτικά και αποφασιστικά 

μέτρα για να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με την εθνική και ενωσιακή 
περιβαλλοντική νομοθεσία·"

2ο μέρος "σημειώνει ότι οι διαδικαστικές αδυναμίες και οι ελλιπείς έλεγχοι μειώνουν στην 
πράξη την αποτελεσματικότητα του κανονισμού για την ξυλεία· παροτρύνει τους 
συννομοθέτες της ΕΕ να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προέκυψε από τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τα προϊόντα 
μηδενικής αποψίλωσης (COM(2021)0706) για να αντλήσουν διδάγματα από την 
εφαρμογή και την επιβολή του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία και να 
βελτιώσουν το καθεστώς των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, τις διατάξεις 
σχετικά με την ποσότητα και την ποιότητα των ελέγχων τους, τις σχέσεις και τις 
αλληλεπιδράσεις τους με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και με άλλες 
εθνικές αρχές και με την Επιτροπή· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυστηρά 
τις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας, απαγορεύοντας τη χρήση και 
τη διάθεση παράνομης ξυλείας στην αγορά της ΕΕ·"

3ο μέρος "ζητεί η παράνομη υλοτομία να αντιμετωπίζεται ως ποινικό αδίκημα, να 
υπόκειται σε κατάλληλες ποινικές κυρώσεις και να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της αναθεωρημένης οδηγίας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του 
ποινικού δικαίου, ενώ ζητεί να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία για την 
καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας· ζητεί έναν ενιαίο ορισμό της 
παράνομης υλοτομίας ως περιβαλλοντικού εγκλήματος σε όλα τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή εναρμονισμένων διαδικασιών και 
κυρώσεων για τις ίδιες παραβάσεις παράνομης υλοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ·"

Renew, ID:
αιτιολογική σκέψη Δ
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1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη υλοτομία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
της υποβάθμισης των δασών, της αποψίλωσης των δασών και της κλιματικής 
αλλαγής ενώ συμβάλλει και στην υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη υλοτομία αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό μεταξύ 
15 % και 30 % της διεθνούς παραγωγής ξυλείας και έχει περαιτέρω 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες·" εκτός από τις λέξεις: 
"και της κλιματικής αλλαγής"

2ο μέρος "και της κλιματικής αλλαγής"
3ο μέρος "ότι η παράνομη υλοτομία σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να μην εντοπίζεται, 

εμποδίζοντας έτσι τις προσπάθειες της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και της 
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη 
υλοτομία συναντάται πολύ συχνά σε ορισμένα από τα πιο ποιοτικά και 
καλοδιατηρημένα δάση στην ΕΕ·" εκτός από τη λέξη: "πολύ"

4ο μέρος "πολύ"

16. Υλοποίηση και επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης

Έκθεση: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 467, 67, 57

2/ΟΚ + 291, 255, 25

3/ΟΚ + 316, 219, 43

4/ΟΚ + 432, 122, 35

5/ΟΚ + 299, 230, 59

§ 29 § αρχικό 
κείμενο

6/ΟΚ + 457, 69, 61

ψ.τμ.

1 +

§ 31 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 57 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Πρόταση ψηφίσιματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 470, 56, 67

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
PPE: § 29
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Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα
βουλευτές
§ 29
1ο μέρος "επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενσωμάτωση των ΣΒΑ 

στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο κατά τρόπο ολοκληρωμένο, μεταξύ άλλων μέσω των 
ετήσιων ερευνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και της ενσωμάτωσης της ετήσιας 
παρακολούθησης της Eurostat για τους ΣΒΑ ως μέρος της εαρινής δέσμης του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· "

2ο μέρος "επαναλαμβάνει τη στήριξή στην ενσωμάτωση των δεικτών βιοποικιλότητας στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·"

3ο μέρος "προτρέπει τα κράτη μέλη να αυξήσουν το επίπεδο φιλοδοξίας της εθνικής τους 
απόκρισης στην υλοποίηση της Ατζέντας του 2030· χαιρετίζει τον κεντρικό ρόλο 
των ΣΒΑ στη φθινοπωρινή δέσμη μέτρων, ιδίως τη σύσταση προς τα κράτη μέλη 
να ακολουθήσουν μια στρατηγική «πέραν του ΑΕΠ» με στόχο την πλήρη 
ενσωμάτωση των ΣΒΑ στις εθνικές τους αποκρίσεις· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για να εξισορροπήσει τις 
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες, ώστε να οδηγήσει 
σε μακροπρόθεσμο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό μετασχηματισμό 
και να βελτιώσει την ενσωμάτωση της Ατζέντας του 2030,"

4ο μέρος "του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας σε όλα τα επίπεδα, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμετοχή 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών και συμπληρώνοντας τις μεταρρυθμίσεις 
και τις επενδύσεις που γίνονται στα κράτη μέλη·"

5ο μέρος "θεωρεί ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο συντονισμός 
της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους ΣΒΑ δεν οδηγεί σε διαδικασία πολιτικής 
παράλληλη με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, αλλά, αντιθέτως, συνίσταται σε μια 
ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση βασιζόμενη σε ένα νέο σύμφωνο για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη· "

6ο μέρος "αναμένει ότι η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα ενισχύσει τις 
ικανότητες των κρατών μελών ως προς την παρακολούθηση της προόδου για την 
υλοποίηση των ΣΒΑ·"

§ 31
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 57
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: " και τα δικαιώματα"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

17. Εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Έκθεση: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0171/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

Μετά την § 1 1 The Left ΟΚ - 113, 428, 52

§ 6 7 ID ΟΚ - 125, 458, 6

8 ID ΟΚ - 132, 452, 7Μετά την § 15

10 Verts/ALE ΟΚ - 99, 391, 104
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 16 13 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 18 14 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 22 15 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 23 16 PPE, S&D, 
Renew

+

Μετά την § 26 2 The Left ΟΚ - 51, 521, 23

§ 33 17 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 35 18 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 36 9 ID ΟΚ - 122, 458, 12

ψ.τμ.

1/ΟΚ + 441, 118, 15

11 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
The Left

2/ΟΚ - 238, 334, 16

§ 37

§ αρχικό 
κείμενο

ΟΚ ↓

§ 63 19 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 66 3 The Left ΟΚ - 93, 458, 41

Μετά την § 66 4 The Left ΟΚ - 63, 493, 31

§ 68 5 The Left ΟΚ - 63, 494, 28

Μετά την § 89 6 The Left ΟΚ - 167, 388, 38

Μετά την αιτιολογική 
αναφορά 6

12 PPE, S&D, 
Renew

+

Πρόταση ψηφίσιματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 420, 90, 83

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
The Left: τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 6
Verts/ALE: τροπολογία 10
PPE: § 37· τροπολογία 11
ID: τροπολογίες 7, 8, 9
ECR: τροπολογία 11
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Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα
PPE:
τροπολογία 11
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "παροτρύνει επιτακτικά το Συμβούλιο 

να εγκρίνει το ΕΣΑΑ της Πολωνίας μόνο αφού η χώρα συμμορφωθεί πλήρως με 
τις απαιτήσεις του κανονισμού ΜΑΑ, και συγκεκριμένα με το άρθρο 22, με σκοπό, 
ιδίως, τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης έναντι των 
συγκρούσεων συμφερόντων και της απάτης, καθώς και με όλες τις ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στον τομέα του κράτους δικαίου, και 
αφού εφαρμόσει όλες τις σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

18. Μέτρα ένταξης στο πλαίσιο του Erasmus+ 2014-2020

Έκθεση: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

§ 5 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 10 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 15 § αρχικό 
κείμενο

χ,ψ, +

§ 16 § αρχικό 
κείμενο

χ,ψ, +

ψ.τμ.

1 +

§ 17 § αρχικό 
κείμενο

2 +

§ 20 § αρχικό 
κείμενο

χ,ψ, +

§ 21 § αρχικό 
κείμενο

χ,ψ, +

§ 24 § αρχικό 
κείμενο

χ,ψ, +

ψ.τμ.§ 25 § αρχικό 
κείμενο

1 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

2/ΟΚ + 450, 122, 22

§ 29 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 514, 65, 9

§ 35 § αρχικό 
κείμενο

χ,ψ, +

Αιτιολογική αναφορά 
5

§ αρχικό 
κείμενο

χ,ψ, +

Αιτιολογική αναφορά 
7

§ αρχικό 
κείμενο

χ,ψ, +

Αιτιολογική αναφορά 
9

§ αρχικό 
κείμενο

χ,ψ, +

ψ.τμ.

1 +

Αιτιολογική σκέψη B § αρχικό 
κείμενο

2 +

Αιτιολογική σκέψη Δ § αρχικό 
κείμενο

χ,ψ, +

Πρόταση ψηφίσιματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 471, 55, 66

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
ID: §§ 25 (2ο μέρος), 29

Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR: §§ 15, 16 20, 21, 24, 25, 35· visas 5, 7, 9· αιτιολογική σκέψη Δ

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα
ECR:
§ 5
1ο μέρος "τονίζει ότι το ποσό των χρημάτων που δίνεται μέσω των υποτροφιών 

κινητικότητας εξακολουθεί να είναι ανεπαρκές σε ορισμένες περιπτώσεις, και 
μπορεί να αποτελέσει λόγο κοινωνικού αποκλεισμού για τους σπουδαστές και τις 
οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα της κινητικότητας·"

2ο μέρος "ζητεί να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του 2023 για την πλήρη εφαρμογή των 
μέτρων ένταξης στο Erasmus+ και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·"

§ 10
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την ανάπτυξη μεθόδων χωρίς 

αποκλεισμούς"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 17
1ο μέρος "υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες της ΕΕ που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της 

κινητικότητας των σπουδαστών, όπως η εφαρμογή Erasmus+ για κινητά 
τηλέφωνα, το «Erasmus χωρίς χαρτί» και η ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα στενότερου συνδυασμού του 
Erasmus+ με άλλα προγράμματα και να προωθήσει τη διατομεακή συνεργασία, 
συμπεριλαμβανομένου του Interrail,"

2ο μέρος "προκειμένου να ενισχυθεί η ένταξη και η ισότητα που θα βελτιώσουν την 
πρόσβαση σε καλύτερες και πιο οικολογικές επιλογές κινητικότητας, ιδίως για 
όσους διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες· καλεί επίσης την Επιτροπή να καταστήσει 
την πρωτοβουλία DiscoverEU πιο συμπεριληπτική, επιτρέποντας τη συμμετοχή 
περισσότερων ατόμων·"

αιτιολογική σκέψη B
1ο μέρος "λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός Erasmus+ 2014-2020 δίνει έμφαση στην 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στη συμμετοχή των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες ή με λιγότερες ευκαιρίες, όπως ορίζεται στη στρατηγική «Erasmus+ για 
την ένταξη και την πολυμορφία», η οποία περιλαμβάνει άτομα με αναπηρία, 
προβλήματα υγείας, εκπαιδευτικές δυσκολίες, πολιτισμικές διαφορές και 
οικονομικούς, γεωγραφικούς και κοινωνικούς φραγμούς·"

2ο μέρος "υπογραμμίζει ότι το τρέχον πρόγραμμα Erasmus+ (2021-2027) συμβαδίζει 
επίσης με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση·"

ID:
§ 25
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και αυξάνουν την ευαισθητοποίηση 

σχετικά με τη σεξουαλική πολυμορφία"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

19. Έκθεση του 2021 για το Μαυροβούνιο

Έκθεση: Tonino Picula (A9-0151/2022)

Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

§ 13 § αρχικό 
κείμενο

ΟΚ + 504, 68, 16

ψ.τμ.

1 +

§ 22 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 474, 94, 17

ψ.τμ.

1 +

§ 27 § αρχικό 
κείμενο

2/ΟΚ + 503, 52, 27

ψ.τμ.

1 +

§ 28 § αρχικό 
κείμενο

2 +
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Θέμα Τροπ. 
αριθ.

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

παρατηρήσεις

ψ.τμ.

1 +

§ 42 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 44 § αρχικό 
κείμενο

2 +

ψ.τμ.

1 +

§ 45 § αρχικό 
κείμενο

2 +

Πρόταση ψηφίσιματος (σύνολο του κειμένου) ΟΚ + 506, 50, 35

Αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση
The Left: §§ 13, 22 (2ο μέρος), 27 (2ο μέρος)

Αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα
The Left:
§ 22
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), η Ευρωπόλ και η Eurojust, οι οποίες 
βοηθούν το Μαυροβούνιο στη διαχείριση των συνόρων και"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 27
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και το ΝΑΤΟ"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 28
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και στην επέκταση της 

παρακολούθησης της StratCom ώστε να επικεντρωθεί στις διασυνοριακές 
απειλές παραπληροφόρησης που προέρχονται από τις χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων και τους γείτονές τους"

2ο μέρος οι λέξεις αυτές

PPE:
§ 42
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "να εφαρμόσουν πλήρως τα πρότυπα 

της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές

§ 44
1ο μέρος σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με τη διασφάλιση της πρόσβασης των 

διεμφυλικών ατόμων σε ορμονική θεραπεία και"
2ο μέρος οι λέξεις αυτές
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§ 45
1ο μέρος "ζητεί από το Μαυροβούνιο να εντάξει με τον δέοντα τρόπο την κοινωνία των 

πολιτών ΛΟΑΤ ΚΙ στις εργασίες της νέας ομάδας εργασίας για τη νομική 
αναγνώριση φύλου,"

2ο μέρος "με αποστολή τη νομική αναγνώριση του φύλου με βάση τον αυτοπροσδιορισμό·"

20. Το μέλλον των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Αφρικής

Έκθεση: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

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

Πρόταση ψηφίσματος ΟΚ + 463, 43, 81

21. Το μέλλον της πολιτικής διεθνών επενδύσεων της ΕΕ

Έκθεση: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

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

Πρόταση ψηφίσματος ΟΚ + 436, 69, 71


