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ANEXĂ 
 

REZULTATELE VOTURILOR 

Semnificația abrevierilor și simbolurilor 

+ adoptat 

- respins 

↓ caduc 

R retras 

AN (..., …, ...) vot prin apel nominal (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri) 

VE (..., …, ...) vot electronic (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri) 

div vot pe părți 

vs vot separat 

am amendament 

AC amendament de compromis 

PC partea corespunzătoare 

S amendament supresiv 

= amendamente identice 

§ alineat / punct 

art articol 

cons considerent 

PR propunere de rezoluție 

PRC propunere comună de rezoluție 

SEC vot secret 
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1. Importul bunurilor culturale ***I 

Raport: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 513, 57, 33 

 

 
 

2. Protejarea intereselor financiare ale UE -  recuperarea sumelor de bani și a 

activelor de la țările terțe în cazuri de fraudă 

Raport: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 502, 70, 45 

 

 

 

3. Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de 

aprovizionare cu alimente ***I 

Raport: Paolo De Castro (A8-0309/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: decizia de a iniția 

negocieri 

interinstituționale 

AN + 428, 170, 18 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D  
 

Diverse 

Vot solicitat în conformitate cu articolul 69 c din Regulamentul de procedură de către Grupul 

Verts/ALE și următorii deputați: 

Caspary, Mann, Gräßle, Collin-Langen, Radtke, Langen, Ferber, Kuhn, Florenz, Zeller, Schwab, 

Voss, Koch, Brok, Gieseke, Gehrold, Verheyen, Liese, Wieland, Gahler, Müller, Huitema, van 

Baalen, Nagtegaal, Klinz, Selimovic, McAllister, Ehler, Schulze, Winkler Iuliu, Hirsch, Meissner, 

Gericke, Quisthoudt-Rowohl, Štefanec, Corazza Bildt, Niedermayer, Virkkunen, Winkler 

Hermann, Mureşan, Kariņš, Sommer, Girling, Ashworth, Fjellner, Sellström, Hökmark și Lange. 

Tom Vandenkendelaere nu mai este semnatar al solicitării. 
 

 

4. Autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar ***I 

Raport: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016) 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 36 comisia AN + 563, 48, 10 

 

 

 

 

5. Medicamentele de uz veterinar ***I 

Raport: Françoise Grossetête (A8-0046/2016) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 324 comisia AN + 583, 16, 20 

 

 

 

 

6. Fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate ***I 

Raport: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 94 comisia AN + 583, 31, 6 
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7. Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri ***I 

Raport: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de respingere a propunerii Comisiei 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

132 EFDD  -  

Proiect de act legislativ 

Amendamente ale 

comisiei competente - 

vot în bloc 

1-4 

6-7 

10 

12-15 

17-18 

20-25 

27-29 

31 

33-35 

37-41 

43 

48 

50-51 

53-59 

61-62 

65-68 

70 

75-77 

79-80 

82 

84-86 

93 

96-97 

99-110 

115-

123 

125-

130 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente - 

vot separat 

9 comisia vs/VE - 303, 307, 11 

11 comisia vs/VE + 325, 285, 7 

19 comisia vs/VE - 268, 331, 8 

26 comisia vs -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

32 comisia vs/VE + 304, 303, 9 

44 comisia vs/VE + 329, 284, 4 

45 comisia vs/VE - 299, 304, 7 

46 comisia div   

1 +  

2/VE - 269, 340, 10 

52 comisia vs +  

69 comisia vs +  

81 comisia vs/VE + 315, 297, 6 

92 comisia vs/VE + 318, 271, 23 

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 1 

Directiva 1999/62/CE 

Titlu 

133 Verts/ALE  -  

150 ENF AN - 132, 479, 7 

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 2 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

1, după § 3 

172 peste 38 de 

deputați 

AN - 233, 374, 11 

16, 124 comisia  +  

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 2 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

2, paragraful 1, 

punctul 2, după 

subpunctul c 

134 Verts/ALE VE - 301, 307, 9 

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 2 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

2, paragraful 1, 

punctul 6 

42 comisia  +  

151 ENF AN ↓  

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 2 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

2, § 1, punctul 8 

135 Verts/ALE AN - 244, 361, 13 

Articolul 1, paragraful 136 Verts/ALE  -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

1, punctul 2 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

2, paragraful 1, după 

punctul 12 

137 Verts/ALE AN - 233, 361, 26 

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 2 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

2, § 1, punctul 15 

152 ENF AN - 108, 495, 12 

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 2 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

2, § 1, punctul 16 

153 ENF AN - 85, 500, 30 

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 2 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

2, paragraful 1, 

punctul 18 

154S ENF  -  

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 2 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

2, paragraful 1, 

punctul 19 

155S ENF  -  

47 comisia  +  

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 2 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

2, paragraful 1, 

punctul 20 

156S ENF  -  

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 2 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

2, paragraful 1, 

punctul 21 

157S ENF  -  

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 2 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

2, paragraful 1, 

punctul 22 

158S ENF  -  

49 comisia  +  

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 2 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

2, paragraful 1, 

punctul 24 

159 ENF AN - 86, 500, 28 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Articolul 1 paragraful 

1, punctul 3 

Directiva 1999/62/CE, 

articolul 7 § 7 

160S ENF  -  

60 comisia AN - 293, 299, 28 

§ text original div   

1 +  

2 +  

Articolul 1 paragraful 

1, punctul 4 

Directiva 1999/62/CE, 

articolul 7a § 3 

161S ENF AN - 100, 512, 7 

63 comisia  +  

Articolul 1 paragraful 

1, punctul 4 

Directiva 1999/62/CE, 

articolul 7a § 4 

162S ENF  -  

64 comisia  +  

Articolul 1 paragraful 

1, punctul 5 

Directiva 1999/62/CE, 

articolul 7c § 3 

138S Verts/ALE  -  

Articolul 1 paragraful 

1, punctul 6 

Directiva 1999/62/CE, 

articolul 7da  

163S ENF AN - 143, 456, 10 

71 comisia VE - 278, 327, 11 

72 comisia  +  

73 comisia VE - 303, 304, 4 

74 comisia  -  

Articolul 1 paragraful 

1, punctul 7 

Directiva 1999/62/CE, 

articolul 7f § 1a 

78S= 

164S= 

comisia, 

ENF 

 +  

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 7 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

7g, § 4, paragraful 1 

139 Verts/ALE  -  

83 comisia  +  

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 7 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

7g, § 4, după 

paragraful 2 

140 Verts/ALE AN - 227, 362, 25 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Articolul 1 paragraful 

1, punctul 8 

Directiva 1999/62/CE, 

articolul 7ga 

165S ENF AN - 110, 486, 7 

87, 88, 

89, 90, 

91 

comisia  +  

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 10 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

7i, § 2, literele (b) și 

(c) și § 3 

141S Verts/ALE  -  

94, 95, 

98 

comisia  +  

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 11 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

7j, § 4, prima frază 

166S ENF AN - 120, 486, 5 

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 14 

subpunctul b 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 9, § 3 

167S ENF  -  

111, 

112, 

113, 

114 

comisia VE + 343, 253, 11 

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 18 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

11, § 2, litera (e) 

168S ENF  -  

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 18 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

11, § 2, litera (i) 

169S ENF  -  

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 18 Directiva 

1999/62/CE Articolul 

11, § 3, litera (c) 

170S ENF  -  

Anexa I punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa V 

171S ENF AN - 136, 441, 10 

131 comisia  +  

Considerentul 2 142 ENF AN - 92, 488, 24 

Considerentul 3 143S ENF AN - 121, 473, 7 

5 comisia div   

1 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

2/VE - 285, 314, 5 

Considerentul 4 144S ENF AN - 105, 489, 6 

8 comisia  +  

Considerentul 11 145S ENF  -  

Considerentul 13 146S ENF AN - 129, 472, 5 

30 comisia VE + 378, 222, 5 

Considerentul 14 147S ENF  -  

Considerentul 19 36 comisia  +  

148 ENF AN ↓  

Considerentul 20 149S ENF  -  

vot: propunerea Comisiei AN + 398, 179, 32 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentele 135, 137, 140 

ENF: amendamentele 142, 143, 144, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 159, 161, 163, 165, 

166, 171 

PPE amendamentul 172 

S&D: amendamentul 60 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: amendamentele 9, 11, 19, 26, 30, 32, 44, 45, 52, 71, 72, 73, 74, 81, 92 

S&D: amendamentele 60, 69 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

amendamentul 5 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și la motociclete” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 46 

Prima parte „«vehicul ușor» înseamnă un vehicul utilitar ușor, un autoturism” 

A doua parte „sau o motocicletă;” 

 
articolul 1 paragraful 1, punctul 3 

Directiva 1999/62/CE, articolul 7 § 7 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „utilitare” și „Taxele de utilizare introduse 

înainte de această dată sunt eliminate treptat până la 31 decembrie 2027.” 

A doua parte aceste cuvinte 
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8. Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de 

vedere energetic ***I 

Raport: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente - 

vot în bloc 

1-3 

6-14 

16-39 

41-48 

50-52 

54-59 

62-71 

73-74 

86 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente - 

vot separat 

4 comisia vs +  

5 comisia vs/VE + 312, 261, 23 

40 comisia AN + 439, 146, 9 

49 comisia vs +  

53 comisia AN + 439, 147, 8 

60 comisia AN + 434, 142, 8 

61 comisia AN + 478, 96, 12 

72 comisia vs/VE + 309, 264, 21 

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 5 Directiva 

2009/33/CE Articolul 

5, după § 1 

82 PPE AN - 284, 303, 8 

Articolul 1, paragraful 

1, punctul 5 Directiva 

2009/33/CE Articolul 

5, după § 2 

80 ECR AN - 252, 336, 5 

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 9 subpunctul 

b 

Directiva 2009/33/CE 

Articolul 10, după § 5 

77 S&D VE - 282, 302, 6 

Anexa I Directiva 78 Verts/ALE AN - 286, 290, 14 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

2009/33/CE 

Anexă, tabelul 4 și 

nota de subsol - 1 

[obiective] 

75PC comisia  +  

Anexa I Directiva 

2009/33/CE 

Anexă, tabelul 4, nota 

de subsol 1  

85 PPE  +  

75PC comisia  ↓  

Anexa I Directiva 

2009/33/CE 

Anexă, tabelul 5 

79 Verts/ALE AN + 301, 269, 18 

76 comisia  ↓  

Considerentul 9 83 PPE VE - 232, 354, 8 

§ text original AN + 320, 264, 6 

Considerentul 10 84 PPE  -  

15 comisia VE + 312, 265, 9 

vot: propunerea Comisiei AN + 400, 76, 112 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: amendamentul 82 

Verts/ALE: amendamentele 40, 53, 60, 61, 78, 79, 80 

ENF: considerentul 9 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: amendamentele 4, 5, 15, 72 

Verts/ALE: amendamentele 40, 53, 60, 61 

EFDD: amendamentul 49 
 

Diverse 

Amendamentul 81 a fost retras. 

Erată (amendamentul 86): toate versiunile lingvistice 
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9. Planul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente 

și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I 

Raport: Alain Cadec (A8-0310/2018) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente - 

vot în bloc 

1-6 

8-15 

17 

19-20 

24 

29-41 

43 

45-48 

52-56 

58-60 

64-67 

69-75 

78-84 

86 

88 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente - 

vot separat 

7 comisia div   

1 +  

2/VE - 245, 294, 35 

16 comisia vs/VE + 417, 103, 51 

18 comisia div   

1 +  

2 +  

21 comisia vs/VE - 201, 359, 5 

22 comisia vs +  

23 comisia div   

1 +  

2/VE - 231, 325, 8 

26 comisia vs +  

27 comisia vs +  

28 comisia vs +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

44 comisia div   

1 +  

2 +  

3/VE - 240, 312, 7 

51 comisia vs +  

57 comisia vs -  

61 comisia vs/VE + 429, 106, 28 

63 comisia AN - 228, 301, 25 

68 comisia vs/VE + 349, 185, 19 

76 comisia vs +  

85 comisia vs +  

87 comisia vs/VE - 247, 273, 30 

89 comisia vs -  

Articolul 1, § 1, 

punctul 4 

97S peste 38 de 

deputați 

 -  

25 comisia  +  

Articolul 1, § 1, 

punctul 17 

98 peste 38 de 

deputați 

 -  

Articolul 2, § 1, după 

punctul 9 

91 Verts/ALE VE + 318, 231, 9 

42 comisia  ↓  

Articolul 4, § 5, partea 

introductivă 

§ text original AN + 433, 91, 26 

Articolul 4, § 5, litera 

(a) 

49 comisia div   

1/AN + 417, 122, 8 

2/AN + 362, 167, 6 

§ text original AN ↓  

Articolul 4, § 5, litera 

(b) 

§ text original AN + 272, 233, 42 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Articolul 4, § 5, litera 

(c) 

50 comisia vs +  

§ text original AN ↓  

Articolul 7, după § 2 96 GUE/NGL AN ↓  

Articolul 9, § 3 92 Verts/ALE  -  

62 comisia  +  

Articolul 12, § 1 93 Verts/ALE  -  

Articolul 13, după § 2 90 ALDE  +  

Articolul 14, § 1 77 comisia vs -  

94 Verts/ALE  -  

După considerentul 16 95 GUE/NGL AN - 161, 370, 26 

vot: propunerea Comisiei AN + 437, 103, 11 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 49, 63, 95, 96; articolul 4; § 5 
 

Solicitări de vot separat 

peste 38 de 

deputați: 

amendamentele 16, 25, 61 

ALDE: amendamentele 21, 57, 63, 89 

Verts/ALE: amendamentele 26, 27, 28, 57, 63, 50, 51, 68, 85, 87 

GUE/NGL: amendamentele 23, 49, 51, 57, 63, 77; articolul 4; § 5 

S&D: amendamentele 21, 22, 50, 57, 63, 76, 77, 85, 87, 89 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

amendamentul 7 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special” 

A doua parte acest cuvânt 

 
amendamentul 18 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „De asemenea, ar trebui precizat că obligația de 

debarcare nu se aplică în cazul pescuitului recreativ.” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

S&D: 

amendamentul 23 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „timp de șapte ani” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

ALDE, Verts/ALE: 

amendamentul 44 
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Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv prin folosirea de unelte și tehnici de 

pescuit selective inovatoare” și „pe cât posibil” 

A doua parte „inclusiv prin folosirea de unelte și tehnici de pescuit selective inovatoare” 

A treia parte „pe cât posibil” 

 
amendamentul 49 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special pentru limitarea constrângerilor 

socioeconomice aplicate activităților de pescuit” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

10. Stabilirea sediului Autorității Bancare Europene ***I 

Raport: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0153/2018) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 2 comisia AN + 462, 48, 40 

Declarația Consiliului 3 comisia  +  

 

 

 

11. Stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente ***I 

Raport: Giovanni La Via (A8-0063/2018) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 16 comisia AN + 425, 71, 56 

Declarația Consiliului 17 comisia  +  
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12. Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa 

Propuneri de rezoluție: B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0481/2018 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL) 

§ 12 § text original AN + 481, 30, 22 

§ 17 § text original AN + 405, 76, 47 

§ 18 § text original vs +  

§ 25 § text original vs +  

Considerentul E § text original vs +  

Considerentul G § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerentul L § text original vs +  

Considerentul M § text original vs +  

Considerentul N § text original vs +  

Considerentul O § text original vs/VE + 310, 159, 46 

Considerentul P § text original vs +  

Considerentul Q § text original vs/VE + 275, 195, 47 

După considerentul Q 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 216, 206, 52 

2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 233, 224, 62 

3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 247, 221, 49 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 238, 208, 56 

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 248, 211, 53 

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 246, 208, 47 

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 249, 213, 52 

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 246, 202, 51 

9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 231, 208, 67 

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 223, 206, 65 

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 253, 209, 51 

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 247, 206, 53 

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 249, 209, 52 

14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN - 230, 232, 32 

15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN - 225, 232, 39 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 355, 90, 39 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0481/2018  

(PPE) 

§ 3 17 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

După § 3 18 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

19 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

20 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

21 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

22 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

23 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

24 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

După § 9 25 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

26 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

§ 11 27 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Après le § 11 28 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După § 16 29 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

30 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

După considerentul D 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

După considerentul J 2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

16 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

vot: rezoluție (întregul text) AN ↓  

Propunere de rezoluție B8-0482/2018 

(S&D, Verts/ALE, GUE/NGL) 

vot: rezoluție (întregul text) AN ↓  

Propunere de rezoluție B8-0483/2018  

(ALDE) 

§ 3 14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

După § 3 15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

16 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

17 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

18 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

19 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

20 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

21 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

După § 9 22 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

23 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

§ 15 24 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

După § 15 25 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Considerentul K 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

După considerentul K 2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Considerentul N 3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

După considerentul N 4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

După considerentul P 9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

vot: rezoluție (întregul text) AN ↓  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0486/2018  ECR  ↓  

B8-0488/2018  ENF  ↓  

 

RC-B8-0481/2018  

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: amendamentele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vot final 

ECR: §§  12, 17, vot final 

PPE: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: §§ 12, 17, 18, 25, considerentele E, M 

PPE: considerentele L, M, N, O, P, Q 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

considerentul G 
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Prima parte „întrucât, după cum a raportat Europol, comisarul pentru securitate al UE, Sir Julian 

King a scos în evidență, în intervenția sa la un eveniment desfășurat la 22 martie 

2017, cu ocazia comemorării atacurilor violente din 2016 de la Bruxelles, 

amenințarea tot mai mare pe care o reprezintă extremismul de extremă dreaptă, 

declarând că nu știe să existe un stat membru al UE care să nu fie afectat în vreun fel 

de acest fenomen” 

A doua parte „referindu-se anume la atacurile din Norvegia din 2011, la asasinarea deputatei 

britanice Jo Cox și la atacurile asupra centrelor de azil și moscheilor din întreaga 

Europă, pentru a pune în lumină ceea ce a avertizat că este o amenințare „mai puțin 

semnalată” la adresa securității;” 

A treia parte „întrucât grupările neofasciste și neonaziste se manifestă într-o diversitate de forme; 

întrucât majoritatea acestor grupuri exclud anumite persoane sau grupuri din 

societate; întrucât aceste organizații folosesc adesea un limbaj agresiv la adresa 

grupurilor minoritare și întrucât se justifică invocând principiul libertății de 

exprimare; întrucât dreptul la libertatea de exprimare nu este absolut;” 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

B8-0481/2018  

 

S&D: amendamentele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, vot final 
 

B8-0482/2018  

 

S&D: vot final 
 

B8-0483/2018  

 

S&D: Amendamentele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, vot final 

Diverse 

Paloma López Bermejo și Marina Albiol Guzmán (Grupul GUE/NGL) au semnat, de asemenea, 

propunerea comună de rezoluție RC-B8-0481/2018. 

Bodil Valero și Jordi Solé (Grupul Verts/ALE) au semnat, de asemenea, propunerea comună de 

rezoluție RC-B8-0481/2018. 

Kateřina Konečná (Grupul GUE/NGL) a semnat, de asemenea, amendamentele 8-15. 

Reinhard Bűtikofer (Grupul Verts/ALE) a semnat, de asemenea, amendamentele 1-15. 
 

 

 

13. Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii 

industriale a puilor de carne asupra mediului 

Propuneri de rezoluție: B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0484/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD) 

După § 5 13 ENF AN - 44, 376, 10 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 14 2 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 131, 316, 3 

După § 14 14 ENF  -  

§ 15 § text original AN + 423, 25, 0 

După § 15 3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 141, 291, 18 

§ 16 § text original AN + 427, 16, 1 

După § 16 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 156, 280, 3 

§ 17 § text original AN + 397, 32, 9 

După referirea 11 5 ENF  -  

6 ENF  -  

Considerentul A 7 ENF  -  

Considerentul E 8 ENF  -  

După considerentul E 9 ENF  -  

10 ENF  -  

11 ENF AN - 58, 366, 10 

După considerentul G 12 ENF  -  

După considerentul L 1 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 -  

§ text original AN + 411, 7, 15 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 409, 19, 2 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0484/2018  GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D, EFDD 

 ↓  

B8-0485/2018  PPE  ↓  

B8-0487/2018  ECR  ↓  

B8-0489/2018  ALDE  ↓  
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Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: referirile 11, 13, §§ 15, 16, 17, considerentul L 

GUE/NGL: amendamentele 2, 3, 4, vot final  

 

Diverse 

Pavel Poc și Maria Noichl (Grupul S&D) au semnat, de asemenea, propunerea comună de rezoluție 

RC-B8-0484/2018. 

Isabella Adinolfi (Grupul EFDD) a semnat, de asemenea, propunerea comună de rezoluție RC-B8-

0484/2018. 
 

 

14. Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia 

(COP24) 

Propunere de rezoluție: B8-0477/2018 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0477/2018 

(Comisia ENVI) 

§ 6 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 2 ECR AN - 82, 329, 14 

§ text original div   

1/AN + 341, 67, 14 

2/AN + 223, 169, 14 

§ 12 1 PPE  +  

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 26 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 29 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 30 § text original vs +  

§ 34 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 258, 125, 12 

4 +  

§ 38 § text original vs +  

§ 39 § text original div   

1/VE + 377, 23, 4 

2 +  

§ 44 § text original vs +  

§ 62 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 69 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 71 § text original vs/VE - 192, 207, 4 

Considerentul C § text original div   

1 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

2 +  

3/VE + 223, 181, 3 

Considerentul D § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul R § text original div   

1/VE - 194, 203, 11 

2/VE - 170, 232, 3 

vot: rezoluție (întregul text) VE + 239, 145, 23 

 

 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 30, 71, considerentul R 

Verts/ALE: amendamentul 2, § 9 

GUE/NGL: §§ 38, 44 
 

 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 9 

Prima parte „subliniază importanța pe care o are o politică ambițioasă a UE privind clima pentru 

ca aceasta să acționeze ca un partener credibil și de încredere la nivel mondial și 

păstrarea rolului de lider al UE în domeniul climei la nivel mondial și respectarea 

Acordului de la Paris; salută acordul Parlamentului European și al Consiliului de a 

crește, până în 2030, obiectivele privind energia din surse regenerabile și eficiența 

energetică la 32 % și, respectiv, 32,5 %; ceea ce va avea ca rezultat o reducere a 

emisiei de GES cu peste 45 % până în 2030; prin urmare, salută observațiile 

Comisiei privind actualizarea contribuțiilor UE stabilite la nivel național, în sensul 

luării în considerare a acestui obiectiv mai ambițios și a majorării obiectivului de 

reducere a emisiilor pentru 2030; invită Comisia Europeană să pregătească până la 

sfârșitul anului 2018 o strategie ambițioasă care să vizeze emisii zero pentru UE 

până la mijlocul secolului, definind un parcurs rentabil către atingerea obiectivului 

de emisii nete zero, adoptat în cadrul Acordului de la Paris și o economie cu emisii 

nete de dioxid de carbon zero în Uniune până cel târziu în 2050, în concordanță cu o 

cotă echitabilă a Uniunii din bugetul de emisii de carbon la nivel global rămas; 

sprijină o corelare a contribuțiilor UE stabilite la nivel național” 

A doua parte „cu obiectivul stabilit la nivelul întregii economii de reducere a emisiilor interne de 

gaze cu efect de seră cu 55 % în comparație cu nivelurile din 1990 până în 2030;” 

 

 

 

 

GUE/NGL 
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§ 69 

Prima parte „subliniază importanța unui proces bine informat de luare a deciziilor cu privire la 

schimbările climatice și a susținerii acestui proces prin îmbunătățirea serviciilor 

climatice cu o relevanță deosebită pentru țările în curs de dezvoltare; solicită ca 

acesta să devină un obiectiv semnificativ al cercetării finanțate de UE, precum și ca 

UE să depună eforturi susținute în vederea facilitării transferului de tehnologie către 

țările în curs de dezvoltare;” 

A doua parte „solicită o declarație a OMC privind drepturile de proprietate intelectuală și 

schimbările climatice, comparabilă cu cea privind Acordul TRIPS și sănătatea 

publică, adoptată la Doha în 2001;” 

 

ECR: 

§ 6 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ inclusiv cel prezentat de Uniune și de statele 

sale membre” și „și să își actualizeze contribuțiile stabilite la nivel național până în 

2020” 

A doua parte „inclusiv cel prezentat de Uniune și de statele sale membre” 

A treia parte „și să își actualizeze contribuțiile stabilite la nivel național până în 2020” 

 
§ 12 

Prima parte „insistă asupra faptului că, în special după anunțul președintelui Trump, este 

important să fim pregătiți cu dispoziții corespunzătoare împotriva relocării emisiilor 

de dioxid de carbon;” 

A doua parte „solicită Comisiei să examineze eficacitatea și legalitatea măsurilor suplimentare 

vizând protejarea sectoarelor industriale expuse riscului de relocare a emisiilor de 

dioxid de carbon, de exemplu, ajustarea taxei vamale pe emisiile de carbon și a taxei 

pe consum, în special în raport cu produsele care provin din țări care nu își 

îndeplinesc angajamentele asumate în temeiul Acordului de la Paris;” 

 
§ 15 

Prima parte „subliniază că ambiția și punerea în aplicare înainte de 2020 au fost un punct-cheie 

în timpul negocierilor din cadrul COP23; salută decizia de a organiza două exerciții 

de evaluare în timpul COP din 2018 și 2019; invită Comisia și statele membre să 

pregătească contribuții la reducerea emisiilor până în 2020, care să fie prezentate la 

COP24, în cadrul evaluării de dinainte de 2020; consideră că acestea constituie un 

pas important în direcția obiectivului de a crește nivelul de ambiție pentru perioada 

de după 2020 de către toate părțile” 

A doua parte „și, prin urmare, așteaptă cu interes rezultatul primei evaluări de la Katowice, care ar 

trebui să ia forma unei decizii COP care să reconfirme angajamentul de a crește, 

până în 2020, nivelul de ambiție în privința contribuțiilor naționale ale părților 

pentru 2030, pentru a le alinia la obiectivele pe termen lung ale Acordului de la 

Paris;” 

 
§ 26 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să pună perspectiva de gen în primplanul 

politicilor privind clima și” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 29 

Prima parte „subliniază că bugetul UE ar trebui să fie în acord cu angajamentele sale 

internaționale privind dezvoltarea durabilă și cu obiectivele sale climatice și 

energetice pe termen mediu și lung și să nu pună bețe-n roate acestor obiective sau 

să le împiedice realizarea; ia act cu îngrijorare de faptul că ținta de 20 % din totalul 

cheltuielilor Uniunii alocat acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice nu va fi 

probabil atinsă și solicită, prin urmare, acțiuni corective; subliniază, de asemenea, că 

obiectivele în materie de climă și energie ar trebui să se afle în centrul discuțiilor 

politice privind cadrul financiar multianual (CFM) post-2020, pentru a se asigura că 

vor fi alocate resursele necesare pentru realizarea lor;” 

A doua parte „reamintește poziția sa de a majora cheltuielile curente legate de climă, de la 20 % la 

30 % cât mai curând posibil și cel târziu până în 2027; consideră că toate cheltuielile 

CFM rămase ar trebui să fie pe ruta Paris-conform și să nu pună bețe-n roate 

eforturilor în domeniul climei;” 

 
§ 39 

Prima parte „regretă faptul că sectorul transporturilor este singurul sector care a înregistrat o 

creștere emisiilor față de 1990; subliniază că acest lucru nu este compatibil cu 

dezvoltarea durabilă pe termen lung, care necesită, în schimb, reducerea mai mare și 

mai rapidă a emisiilor în toate sectoarele societății;” 

A doua parte „reamintește că sectorul transporturilor va trebui să fie complet decarbonizat până în 

2050;” 

 
§ 62 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „mediului” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul R 

Prima parte „întrucât tehnologiile necesare pentru a asigura o captare și stocare sigură și eficientă 

a carbonului (CSC) nu sunt deocamdată verificate, iar geoingineria implicată în 

crearea de rezervoare de carbon artificiale este asociată cu riscuri de o magnitudine 

necunoscută;” 

A doua parte „întrucât CSC nu poate, prin urmare, să fie luată în considerare ca parte a vreunei 

soluții de atenuare și întrucât ar trebui împiedicată să abată atenția de la necesitatea 

accelerării radicale a acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice prin utilizarea 

tehnologiilor existente și prin modificarea fezabilă a sistemelor și stilurilor de viață;” 

 

PPE, ECR: 

§ 34 

Prima parte „încurajează Comisia să stabilească obiective concrete de reducere a emisiilor de 

gaze cu efect de seră până în 2050 pentru toate sectoarele în propunerea sa 

referitoare la strategia pe termen lung a Uniunii Europene privind aducerea la zero 

emisiilor nete până la jumătatea secolului și să stabilească o cale clară de atingere a 

acestor obiective, inclusiv etape concrete pentru 2035, 2040 și 2045; „invită Comisia 

să includă propuneri despre modalitățile de mărire a cantității captate de absorbanții 

de carbon în conformitate cu Acordul de la Paris,” 

A doua parte „astfel încât să se obțină emisii nete de gaze cu efect de seră egale cu zero pe 

teritoriul UE” 

A treia parte „până cel târziu în 2050 și să se ajungă la emisii negative la scurt timp după aceea;” 
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A patra parte „cere ca această strategie să asigure o repartizare echitabilă a eforturilor între 

sectoare, să includă un mecanism care să cuprindă rezultatele evaluării globale pe 

cinci ani, să ia în considerare constatările viitorului Raport special IPCC, 

recomandările și pozițiile Parlamentului European , precum și opiniile actorilor 

nestatali, cum ar fi autoritățile locale și regionale, societatea civilă și sectorul 

privat;” 

 
considerentul C 

Prima parte „întrucât angajamentele asumate până acum de semnatarii Acordului de la Paris nu 

vor fi suficiente pentru atingerea obiectivului comun;” 

A doua parte „întrucât nici actualele contribuții stabilite la nivel național (CSN) prezentate de UE 

și statele sale membre nu sunt conforme cu obiectivele stabilite în Acordul de la 

Paris” 

A treia parte „și, prin urmare, trebuie revizuite;” 

 
considerentul D 

Prima parte „întrucât au fost finalizate elemente esențiale ale legislației UE care contribuie la 

îndeplinirea CSN ale UE și care conțin prevederi ambițioase, în special Directiva 

privind energia din surse regenerabile și Directiva privind eficiența energetică, 

conducând UE la o reducere de cel puțin 45 % a gazelor cu efect de seră până în 

2030;” 

A doua parte „întrucât o reducere de 45 % în UE până în 2030 nu reprezintă încă o contribuție 

suficientă la atingerea obiectivelor Acordului de la Paris și a obiectivului privind un 

nivel zero de emisii nete până la jumătatea secolului;” 
 

 

15. A 14-a reuniune a Convenției privind diversitatea biologică (COP 14) 

Propunere de rezoluție: B8-0478/2018 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0478/2018 

(Comisia ENVI) 

După § 7 1 Verts/ALE AN - 160, 223, 12 

§ 10 § text original div   

1 +  

2/VE + 228, 159, 1 

§ 11 2 ALDE  +  

Considerentul A § text original div   

1 +  

2 -  

3 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentul 1 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 10 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cantitative” și „măsurabile” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul A 

Prima parte „întrucât obiectivul declarat al planului strategic privind biodiversitatea pentru 

perioada 2011-2020 adoptate de părțile la Convenția privind diversitatea biologică în 

2010 este de a întreprinde acțiuni efective și urgente de oprire a sărăcirii 

biodiversității (varietatea extraordinară a ecosistemelor, speciilor și resurselor 

genetice din mediul înconjurător)” 

A doua parte „cauzate în mare parte de faptul că agricultura devine din ce în ce mai intensivă și de 

dependența excesivă aferentă la nivel global de semințe modificate genetic și de 

pesticide distrugătoare” 

A treia parte „pentru a asigura că, până în anul 2020, ecosistemele vor deveni rezistente și își vor 

putea îndeplini funcțiile esențiale, de asigurare a biodiversității pe Pământ și de a 

contribui la bunăstarea umană și reducerea sărăciei;” 
 

 

16. Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 

Raport: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 282, 71, 39 
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17. Utilizarea datelor utilizatorilor Facebook de către Cambridge Analytica și 

impactul asupra protecției datelor 

Propunere de rezoluție: B8-0480/2018 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0480/2018 

(Comisia LIBE) 

§ 9 § text original div   

1 +  

2/VE + 154, 154, 64 

După § 11 4 EFDD AN - 30, 320, 4 

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 16 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 17 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 208, 119, 31 

§ 18 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 20 § text original  + modificare orală 

2 PPE  ↓  

1 S&D  ↓  

§ 22 § text original div   
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

1 +  

2 +  

§ 29 § text original AN + 201, 150, 10 

§ 30 § text original div   

1 +  

2/VE + 203, 148, 2 

3 +  

§ 31 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 32 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

După § 32 3 ALDE  +  

§ 35 § text original vs +  

Considerentul G § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul J § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul AE § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  
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Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: § 29 

EFDD: amendamentul 4 

ECR: § 29 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 29, 35 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 15 

Prima parte „subliniază că platformele de comunicare socială nu sunt doar platforme pasive care 

grupează numai conținut generat de utilizatori și că evoluțiile tehnologice au lărgit 

domeniul de aplicare și rolul acestor societăți, prin introducerea publicității și a 

conținuturilor pe bază de algoritmi;” 

A doua parte „concluzionează că acest nou rol ar trebui să se reflecte în domeniul de 

reglementare;” 

 
§ 16 

Prima parte „ia act cu regret de faptul că Facebook nu a fost dispus să trimită personal cu 

calificări tehnice adecvate și cu funcție de răspundere la audieri și atrage atenția că o 

astfel de abordare afectează încrederea cetățenilor europeni în platformele sociale;” 

A doua parte „regretă că Mark Zuckerberg nu a dorit să participe la o audiere publică cu 

deputații;” 

 
§ 17 

Prima parte „constată că Facebook nu doar a trădat încrederea cetățenilor UE, ci a încălcat și 

legislația UE și” 

A doua parte „reamintește că, în timpul audierilor, un reprezentant al Facebook a confirmat că 

Facebook era conștient de faptul că termenii și condițiile aplicației „This Is Your 

Digital Life” menționau faptul că datele colectate de aceasta puteau fi transmise 

către terți;” 

A treia parte „concluzionează că Facebook a încheiat cu bună știință un contract cu un dezvoltator 

de aplicații care a anunțat în mod deschis că își rezervă dreptul de a divulga date cu 

caracter personal unor terți; concluzionează, de asemenea, că Facebook este 

operatorul datelor cu caracter personal și, prin urmare, răspunde din punct de vedere 

juridic atunci când încheie un contract cu o persoană împuternicită care încalcă 

legislația UE privind protecția datelor;” 

 
§ 30 

Prima parte „constată că utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal afectează drepturile 

fundamentale ale miliardelor de oameni din întreaga lume; consideră că RGPD și 

Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice prevăd cele mai 

înalte standarde de protecție; regretă că Facebook a decis să excludă 1,5 miliarde de 

utilizatori din țările terțe din sfera de protecție a RGPD și a Directivei asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice;” 

A doua parte „pune sub semnul întrebării legalitatea acestei măsuri;” 

A treia parte „îndeamnă toate platformele online să aplice standardele RGPD (și de 

confidențialitate electronică) tuturor serviciilor lor, indiferent de locul în care sunt 

oferite, deoarece nivelul ridicat de protecție a datelor cu caracter personal este 

considerat din ce în ce mai mult un avantaj competitiv major;” 

 
§ 31 
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Prima parte „invită Comisia să actualizeze normele privind concurența, pentru a reflecta 

realitatea digitală și să analizeze modelul de afaceri al platformelor de comunicare 

socială și eventualul lor monopol, luând în considerare, în mod corespunzător, faptul 

că acest monopol ar putea apărea mai degrabă ca rezultat al specificității mărcii și al 

volumului de date cu caracter personal deținute, decât al unei situații de monopol 

tradițional și să ia măsurile necesare pentru soluționarea acestei probleme;” 

A doua parte „invită Comisia să propună modificări la Codul european al comunicațiilor 

electronice care solicită, de asemenea, furnizorilor de servicii de comunicații OTT să 

se interconecteze la alți furnizori, pentru a evita efectul de blocare pentru utilizatorii 

lor;” 

 
§ 32 

Prima parte „solicită Parlamentului European, Comisiei, Consiliului și tuturor celorlalte instituții, 

agenții și organisme ale Uniunii Europene să verifice dacă paginile de comunicare 

socială și instrumentele analitice și de marketing utilizate pe site-urile lor respective 

nu pun în pericol, în niciun fel, datele cu caracter personal ale cetățenilor;” 

A doua parte „le sugerează să-și evalueze politicile actuale de comunicare din această perspectivă, 

ceea ce ar putea implica posibilitatea de a-și închide conturile de Facebook, ca o 

condiție necesară pentru a proteja datele cu caracter personal ale fiecărei persoane 

care le-ar contacta;” 

A treia parte „încredințează propriilor servicii de comunicare sarcina de a respecta strict 

orientările AEPD privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate prin 

serviciile web furnizate de instituțiile UE;” 

 
considerentul G 

Prima parte „întrucât reacția inițială a societăților în cauză nu s-a ridicat la standardele așteptate” 

A doua parte „și nu a permis autorităților competente să efectueze o anchetă și un audit complet și 

independent, atât la nivel național, cât și la nivel european;” 

 
considerentul J 

Prima parte „întrucât Facebook a refuzat să trimită membri ai personalului cu un nivel de 

responsabilitate adecvat și care să dispună de competențele tehnice și cunoștințele 

necesare, astfel cum au solicitat președinții comisiilor în cauză, și a trimis membri ai 

echipei de politici publice la toate cele trei audieri;” 

A doua parte „întrucât informațiile furnizate de reprezentanții Facebook în cadrul audierilor nu au 

fost precise în ceea ce privește măsurile concrete și specifice luate pentru a asigura 

conformitatea deplină cu legislația UE privind protecția datelor și au fost mai 

degrabă de natură generală;” 

 
considerentul AE 

Prima parte „întrucât răspunderea și transparența în materie de algoritmi sunt esențiale pentru a 

asigura informarea adecvată a cetățenilor și înțelegerea clară de către aceștia a 

prelucrării datelor lor cu caracter personal;” 

A doua parte „întrucât răspunderea și transparența în materie de algoritmi ar trebui să însemne 

implementarea unor măsuri tehnice și operaționale care să asigure transparența și 

caracterul nediscriminatoriu prin procesul decizional automatizat și interzicerea 

calculării probabilităților comportamentului individual; întrucât transparența ar 

trebui să ofere persoanelor informații pertinente privind logica utilizată, semnificația 

și consecințele preconizate; întrucât ar trebui să se includă informații cu privire la 

datele utilizate pentru formarea în materie de analiză a megadatelor și să se permită 

cetățenilor să înțeleagă și să monitorizeze deciziile care îi afectează;” 

 

ECR: 

§ 9 
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Prima parte „consideră că ar trebui interzise stabilirea de profiluri în scopuri politice și electorale 

și stabilirea de profiluri pe baza comportamentului online care ar putea dezvălui 

preferințe politice, cum ar fi interacțiunea cu conținutul politic, în măsura în care, în 

temeiul legislației UE privind protecția datelor, se referă la opiniile politice sau 

filozofice  și consideră că platformele de comunicare socială ar trebui să 

monitorizeze și să informeze în mod activ autoritățile dacă întâlnesc astfel de 

comportamente;” 

A doua parte „consideră, de asemenea, că ar trebui interzisă stabilirea de profiluri bazată pe alte 

date, cum ar fi factorii socioeconomici sau demografici, în scopuri politice și 

electorale; invită partidele politice și ceilalți actori implicați în alegeri să se abțină de 

la a utiliza stabilirea de profiluri în scopuri politice și electorale; invită partidele 

politice să dea dovadă de transparență în ceea ce privește modul în care utilizează 

platformele și datele online;” 

 
§ 18 

Prima parte „ia act de îmbunătățirile protecției vieții private aduse de Facebook după scandalul 

Facebook/Cambridge Analytica, dar reamintește faptul că Facebook a promis să 

desfășoare un audit intern complet, de care Parlamentul European nu a fost încă 

informat,” 

A doua parte „și recomandă ca Facebook să facă modificări substanțiale ale platformei sale pentru 

a asigura conformitatea acesteia cu legislația UE în materie de protecție a datelor;” 

 
§ 22 

Prima parte „invită toate platformele online să introducă urgent componente de transparență 

planificată în publicitatea politică, care să includă consultarea și evaluarea acestor 

instrumente de către autoritățile naționale responsabile cu observarea și controlul 

alegerilor;” 

A doua parte „insistă ca o astfel de publicitate politică și electorală să nu fie realizată pe baza unor 

profiluri de utilizator individuale;” 
 

Diverse 

Claude Moraes a prezentat următorul amendament oral la § 20: 

„subliniază urgența contracarării oricăror tentative de a manipula alegerile UE și urgența întăririi 

normelor aplicabile platformelor online cu privire la perturbarea veniturilor provenite din 

publicitate ale conturilor și site-urilor care diseminează informații false; salută foile de parcurs 

individuale care stabilesc acțiuni concrete de combatere a dezinformării în toate statele membre 

ale UE, pe care platformele online și sectorul de publicitate le-au prezentat Comisiei pe 16 

octombrie 2018; îndeamnă platformele online să eticheteze conținutul partajat de boți prin 

aplicarea unor norme transparente, să accelereze procesul de eliminare a conturilor false, să dea 

curs ordinelor judecătorești de a furniza detalii privind persoanele care creează conținuturi ilegale 

și să lucreze cu persoane independente care verifică veridicitatea informațiilor și cu mediul 

academic pentru a informa utilizatorii referitor la dezinformările cu arie largă de răspândire, și 

pentru a aduce îndreptări ori de câte ori sunt disponibile;” 
 

18. Uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul 

Propuneri de rezoluție: B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, 
B8-0505/2018, B8-0508/2018 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0498/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD) 

§ 11 § text original AN + 291, 34, 19 

§ 14 § text original AN + 242, 23, 78 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 325, 1, 19 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0498/2018  S&D  ↓  

B8-0499/2018  ECR  ↓  

B8-0500/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0501/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0503/2018  ALDE  ↓  

B8-0505/2018  EFDD  ↓  

B8-0508/2018  PPE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: § 14 

ENF: § 11 

Verts/ALE: § 14 și vot final  

PPE: vot final  
 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 14 

GUE/NGL: § 11 

 

Diverse 

Javier Couso Permuy (Grupul GUE/NGL) a semnat, de asemenea, propunerea comună de rezoluție 

RC-B8-0498/2018. 
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19. Situația din Marea Azov 

Propuneri de rezoluție: B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0493/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0493/2018  PPE  ↓  

B8-0494/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0495/2018  S&D  ↓  

B8-0496/2018  ECR  ↓  

B8-0497/2018  ALDE  ↓  

 

 

20. Situația în Venezuela 

Propuneri de rezoluție: B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018, 
B8-0509/2018 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0351/2018 

(PPE, ECR, ALDE) 

§ 6 § text original AN + 183, 112, 19 

Considerentul E § text original vs +  

Considerentul M § text original div   

1 +  

2/VE + 167, 131, 18 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 268, 25, 26 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0351/2018  PPE  ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

B8-0502/2018  S&D  ↓  

B8-0504/2018  ECR  ↓  

B8-0506/2018  ALDE  ↓  

B8-0507/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0509/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: § 6 și vot final  

GUE/NGL: vot final  

S&D: § 6 
 

Solicitări de vot separat 

S&D: § 6 

Verts/ALE: considerentul E 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

considerentul M 

Prima parte „întrucât două încercări de stabilire a unui dialog național între guvern și opoziție, 

intermediat de Vatican și de mediatori internaționali, pentru găsirea unei căi de ieșire 

din criză, au eșuat” 

A doua parte „din cauza lipsei de seriozitate a autorităților venezuelene, care s-au axat exclusiv pe 

încercarea de a câștiga timp și de a obține recunoaștere internațională” 
 

Diverse 

Neoklis Sylikiotis (Grupul GUE/NGL) a semnat, de asemenea, propunerea de rezoluție B8-

0509/2018. 
 

 

21. Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor 

Propunere de rezoluție: B8-0492/2018 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0492/2018 

(Comisia CULT) 

După § 1 8 GUE/NGL  -  

După § 2 9 GUE/NGL  -  

După § 3 10 GUE/NGL  -  

După § 4 11 GUE/NGL  -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 6 § text original div   

1/AN + 282, 24, 1 

2/AN + 241, 51, 8 

§ 7 3S ENF  -  

După considerentul A 1 ENF AN - 24, 274, 8 

Considerentul C 2S ENF  -  

După considerentul H 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

7 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentul 1, § 6 
 

Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

§ 6 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „de refugiați și de migrație” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

22. Implementarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în Uniunea 

Europeană: este momentul să acționăm! 

Raport: Ismail Ertug (A8-0297/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 215, 47, 36 
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23. Valorificarea globalizării: aspecte comerciale 

Raport: Joachim Schuster (A8-0319/2018) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 47 1 peste 76 de 

deputați 

AN - 134, 147, 7 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 115, 42, 131 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: amendamentul 1 

 


