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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
+ 38 de deputați pragul redus (cel puțin 38 de deputați)
+ 76 de deputați: pragul mediu (cel puțin 76 de deputați)
+ 151 de deputați: pragul ridicat (cel puțin 151 de deputați)
SEC vot secret
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1. Autorizația generală de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu 
dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit ***I

Raport: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot unic AN + 645, 2, 7

2. Continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul 
Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul 
retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană ***I

Raport: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot unic AN + 624, 13, 24

3. Continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de 
desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului 
Unit din UE ***I

Raport: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot unic AN + 651, 9, 10

4. Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune ***I

Raport: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot unic AN + 658, 8, 4

5. Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan ***
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Recomandare: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot: procedura de 
aprobare

AN + 513, 85, 67

6. Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan 
(rezoluție)

Raport: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

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

§ 17 1 GUE/NGL -

§ 19 2 GUE/NGL -

§ 48 § text original vs + 361, 286, 25

§ 73 3 GUE/NGL -

§ 74 4 GUE/NGL -

§ 76 5 GUE/NGL -

vot: rezoluție (întregul text) AN + 565, 53, 55

Solicitări de vot separat
ECR: § 48

7. Participarea Regatului Norvegiei, a Republicii Islanda, a Confederației Elvețiene și 
a Principatului Liechtenstein la eu-LISA ***

Recomandare: Monica Macovei (A8-0081/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot: procedura de 
aprobare

AN + 602, 15, 56

8. Domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE
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Raport: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

aprobare fără vot (articolul 113 alineatul (6) din Regulamentul de procedură)

9. Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor ***I

Raport: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 363 comisia AN + 613, 23, 36

10. Sistemul de informații privind vizele ***I

Raport: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

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

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-234
242-
251

comisia VE + 540, 123, 10

Articolul 1 primul 
paragraf punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 
767/2008

Articolul 1 § 2

252S Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 234, 411, 31

div

1/AN - 289, 381, 6

Articolul 1 primul 
paragraf punctul 2 

litera (c)
Regulamentul (CE) nr. 

810/2009
Articolul 13 § 7 litera 

(a)

253 Verts/ALE
GUE/NGL

2/AN + 452, 214, 7

Articolul 1 § 1 punctul 
4

254S Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 274, 396, 6
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Regulamentul (CE) nr. 
810/2009

Articolul 21a

235-
241

comisia +

vot: propunerea Comisiei AN + 522, 122, 31

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentele 252, 253, 254

Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
amendamentul 253
Prima parte „a) copiii cu vârsta sub 12 ani”
A doua parte și persoanele cu vârsta de peste 70 de ani”

11. Fondul pentru azil și migrație ***I

Raport: Miriam Dalli (A8-0106/2019)
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

2-6
9-11
13-16
20-23

25
27
29
33

35-36
38-39

41
43-45
47-48
50-51
53-56

58
61-64

67
74-75

78
81
83

86-91
94-96
98-102
105-
118
120-
122
124-
132
134-
137
139
141-
142
144-
167
170-
175
178
180-
182
187-
194
196-
203
205
207
211-
215

comisia +



P8_PV(2019)03-13(VOT)_RO.docx 8 PE 636.465

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

217-
218
220-
223
225-
227
229-
231
233-
249

1 comisia AN + 538, 122, 14

div

1/AN + 568, 94, 9

2/AN + 571, 83, 7

3/AN + 506, 136, 12

7 comisia

4/AN + 499, 159, 19

8 comisia AN + 559, 110, 8

div

1 +

12 comisia

2/AN + 493, 159, 20

17 comisia AN + 350, 292, 29

18 comisia vs +

19 comisia vs/VE + 339, 336, 5

div

1 +

24 comisia

2/VE - 334, 342, 5

26 comisia vs +

div

1 +

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot separat

28 comisia

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

div

1/AN + 571, 83, 22

30 comisia

2 +

32 comisia vs/VE + 354, 318, 6

34 comisia AN + 337, 325, 13

37 comisia vs/VE + 337, 319, 19

div

1 +

2/VE + 349, 321, 6

40 comisia

3 +

div

1 +

2/VE + 339, 327, 15

46 comisia

3 +

49 comisia vs/VE + 338, 336, 4

52 comisia vs/VE + 377, 232, 68

div

1 +

2/VE + 351, 327, 2

57 comisia

3/VE + 370, 308, 1

div

1 +

60 comisia

2 +

66 comisia vs +

div68 comisia

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

2 +

div

1/AN + 629, 35, 18

73 comisia

2/AN + 495, 154, 20

79 comisia vs +

div

1 +

80 comisia

2 +

82 comisia vs +

84 comisia vs/VE + 360, 306, 12

85 comisia vs +

div

1 +

92 comisia

2 +

97 comisia vs +

div

1 +

104 comisia

2/VE + 356, 254, 66

div

1 +

119 comisia

2 +

div

1 +

138 comisia

2/VE + 357, 321, 2

div140 comisia

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

2 +

168 comisia vs +

169 comisia vs +

176 comisia vs +

177 comisia vs +

179 comisia vs +

div

1 +

184 comisia

2 +

186 comisia vs/VE + 422, 253, 6

195 comisia vs +

209 comisia vs +

210 comisia vs +

div

1 +

216 comisia

2 +

224 comisia vs/VE + 355, 311, 16

232 comisia vs +

261S ENF -Articolul 2 alineatul 
(1) litera (e)

65 comisia +

69 comisia +Articolul 3 § 2 litera 
(b)

262 ENF ↓

70-71 comisia +Articolul 3 § 2 litera 
(c)

263 ENF ↓

72 comisia +Articolul 3 § 2, după 
litera (c)

264 ENF ↓
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

76 comisia VE + 347, 325, 4Articolul 4, după § 2

252 PPE ↓

77 comisia VE + 370, 302, 5Articolul 4, după § 2

253 PPE ↓

div

1 +

93 comisia

2 +

Articolul 9 § 2

254 PPE ↓

div

1 +

103 comisia

2 +

Articolul 13 § 1

255 PPE ↓

Articolul 14, după § 2 256 PPE VE - 230, 427, 19

123 comisia VE + 347, 316, 16Articolul 18 § 2

257 PPE ↓

265S ENF -Articolul 22

133 comisia +

266S ENF -

div

1 +

Articolul 26 § 2

143 comisia

2 +

183 comisia +Anexa II punctul 3 
litera (d)

258 PPE ↓

259 PPE VE - 228, 428, 22Anexa III, titlul

185 comisia +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Anexa III punctul 1 
litera (f)

267 ENF -

268S ENF -Anexa III punctul 2 
litera (i)

204 comisia +

269S ENF -Anexa III punctul 3 
litera (b)

206 comisia +

270S ENF AN - 109, 549, 23Anexa III punctul 3 
litera (e)

208 comisia +

271S ENF -Anexa III punctul 4 
litera (b)

219 comisia VE + 349, 324, 6

Anexa III punctul 4 
litera (h)

272 ENF -

273 ENF -Anexa IV liniuța 1

228 comisia +

31 comisia VE + 348, 320, 7Considerentul 24

250 PPE ↓

42 comisia VE - 323, 349, 3Considerentul 32

251 PPE -

260S ENF -Considerentul 55

59 comisia VE + 356, 254, 66

vot: propunerea Comisiei AN + 374, 260, 47

Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: amendamentele 1, 7, 8, 17, 34, 73
ENF: amendamentele 7 (a patra parte), 270

Solicitări de vot separat
ECR: amendamentele 1, 7 (a patra parte), 8, 17, 26, 34, 73
PPE: amendamentele 17, 32, 37, 49, 52, 59, 76, 77, 84, 186, 224
ENF: amendamentele 17, 18, 19, 24, 34, 37, 66, 76, 77, 79, 82, 85, 93, 97, 103, 168, 169, 

176, 177, 179, 195, 209, 210, 232

Solicitări de vot pe părți
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ECR:
amendamentul 12
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ prin crearea unor căi sigure și legale către 

Uniune care ar trebui să contribuie inclusiv” și „Ca instrument al politicii interne a 
Uniunii și ca instrument unic de finanțare pentru azil și migrație la nivelul Uniunii, 
fondul ar trebui să sprijine în primul rând acțiunile privind azilul și migrația în 
cadrul Uniunii. Totuși, în anumite limite stabilite și sub rezerva unor garanții 
adecvate”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 24
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și de organizațiile societății civile, 

inclusiv organizațiile de refugiați și de migranți”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 28
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și un sprijin pe termen lung pentru reintegrare”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 30
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Ar trebui să se acorde o atenție deosebită 

grupurilor vulnerabile. Deciziile de returnare ar trebui să se bazeze pe o evaluare 
cuprinzătoare și atentă a situației în țara de origine, inclusiv a capacității de absorbție 
la nivel local. Măsurile și acțiunile specifice de sprijin pentru țările de origine și, în 
special, pentru persoanele vulnerabile contribuie la asigurarea sustenabilității, 
siguranței și eficacității returnărilor. Aceste măsuri ar trebui să fie puse în aplicare cu 
participarea activă a autorităților locale, a societății civile și a diasporei.”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 60
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și cu organizațiile societății civile, inclusiv 

cele care se ocupă de migranți și refugiați”
A doua parte aceste cuvinte

PPE:
amendamentul 40
Prima parte „Prioritatea acestui fond ar trebui să fie finanțarea acțiunilor pe teritoriul Uniunii. 

Fondul poate finanța măsuri desfășurate în țările terțe și în legătură cu țările terțe 
sprijinite din fond”

A doua parte „care ar trebui să fie limitate din punct de vedere financiar”
A treia parte „însă adecvate pentru a atinge obiectivele fondului, astfel cum sunt stabilite la 

articolul 3 din prezentul regulament, și ar trebui să facă obiectul unor garanții 
adecvate. Aceste măsuri ar trebui să completeze alte acțiuni derulate în afara Uniunii 
care beneficiază de sprijin din partea instrumentelor Uniunii de finanțare externă. La 
punerea în aplicare a acestor acțiuni, ar trebui să se urmărească în special asigurarea 
coerenței și complementarității depline cu principiile și obiectivele generale ale 
acțiunilor externe și ale politicii externe ale Uniunii cu privire la țara sau la regiunea 
în cauză, precum și cu angajamentele internaționale ale Uniunii. Ar trebui să se 
respecte principiul coerenței politicilor pentru dezvoltare, astfel cum este stabilit la 
punctul 35 din Consensul european privind dezvoltarea. La punerea în aplicare a 
asistenței de urgență, ar trebui să se asigure coerența cu principiile umanitare, astfel 
cum sunt prevăzute în Consensul european privind ajutorul umanitar.”

amendamentul 46
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Prima parte „Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivului de politică al fondului, statele 
membre și Comisia ar trebui să se asigure că programele statelor membre cuprind 
acțiuni care contribuie la îndeplinirea fiecăruia dintre obiectivele specifice ale 
prezentului regulament. În plus, ar trebui să se asigure că alocarea de fonduri pentru 
obiectivele specifice servește în cel mai bun mod posibil obiectivele respective și se 
bazează pe cele mai recente nevoi”

A doua parte „că programele includ un nivel minim de cheltuieli cu privire la aceste obiective”
A treia parte „că alocarea resurselor către obiective este proporțională cu provocările întâmpinate, 

că prioritățile alese sunt compatibile cu măsurile de punere în aplicare prevăzute în 
anexa II și că alocarea resurselor între obiective asigură realizarea obiectivului de 
politică global”

amendamentul 93
Prima parte „Finanțarea din cadrul facilității tematice abordează priorități cu o valoare adăugată 

ridicată pentru Uniune sau este utilizată pentru a răspunde unor nevoi urgente, în 
conformitate cu prioritățile convenite ale Uniunii, definite în anexa II, și prin 
intermediul acțiunilor eligibile prevăzute în anexa III. Comisia asigură implicarea 
periodică a organizațiilor societății civile în pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea programelor de lucru.”

A doua parte „Cel puțin 20 % din finanțarea din cadrul facilității tematice se alocă obiectivului 
specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a). Cel puțin 10 % din finanțarea 
din cadrul facilității tematice se alocă obiectivului specific menționat la articolul 3 
alineatul (2) primul paragraf litera (b). Cel puțin 10 % din finanțarea din cadrul 
facilității tematice se alocă obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) 
primul paragraf litera (c). Cel puțin 10 % din finanțarea din cadrul facilității tematice 
se alocă obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf 
litera (cb).”

amendamentul 103
Prima parte „Fiecare stat membru și Comisia se asigură că prioritățile abordate în programul 

național sunt în concordanță cu prioritățile Uniunii și răspund acestora și 
provocărilor cu care Uniunea se confruntă în domeniul gestionării azilului și 
migrației, precum și că acestea sunt pe deplin conforme cu acquis-ul relevant al 
Uniunii și cu obligațiile internaționale ale Uniunii și ale statelor membre care decurg 
din instrumentele internaționale la care sunt părți semnatare, în special Convenția 
ONU cu privire la drepturile copilului. În definirea priorităților programelor lor, 
statele membre se asigură că măsurile de punere în aplicare stabilite în anexa II sunt 
abordate în mod corespunzător.”

A doua parte „În acest sens, statele membre alocă pentru obiectivul specific menționat la articolul 
3 alineatul (2) primul paragraf litera (a) cel puțin 20 % din finanțarea care le este 
alocată. Statele membre alocă pentru obiectivele specifice menționate la articolul 3 
alineatul (2) primul paragraf litera (b) cel puțin 10 % din finanțarea care le este 
alocată. Statele membre alocă pentru obiectivele specifice menționate la articolul 3 
alineatul (2) primul paragraf litera (c) cel puțin 10 % din finanțarea care le este 
alocată. Statele membre alocă pentru obiectivul specific menționat la articolul 3 
alineatul (2) primul paragraf litera (cb) cel puțin 10 % din finanțarea care le este 
alocată.”

amendamentul 104
Prima parte „În plus, statele membre se asigură că programele lor includ acțiuni care vizează 

toate obiectivele specifice ale fondului menționate la articolul 3 alineatul (2) și că 
repartizarea resurselor între obiective asigură faptul că acestea pot fi atinse”
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A doua parte „Atunci când evaluează programele statelor membre, Comisia se asigură că 
finanțarea nu este disponibilă pentru proiecte atunci când există dovezi clare că 
legalitatea proiectelor respective sau legalitatea și regularitatea finanțării în cauză 
sau desfășurarea proiectelor respective ar fi puse la îndoială în urma unui aviz 
motivat al Comisiei legat de o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în 
temeiul articolului 258 din TFUE”

amendamentul 138
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „neprevăzut”
A doua parte acest cuvânt

amendamentul 140
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „neprevăzut”
A doua parte acest cuvânt

amendamentul 143
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „neprevăzute”
A doua parte acest cuvânt

ENF:
amendamentul 7
Prima parte „Fondul ar trebui să respecte pe deplin drepturile omului, precum și Agenda 2030, 

principiul coerenței politicii pentru dezvoltare, astfel cum se prevede la articolul 208 
din TFUE”, cu excepția cuvintelor „Agenda 2030” „și angajamentele asumate la 
nivel internațional în materie de migrație și azil, în special Pactul mondial privind 
refugiații și Pactul global pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în 
condiții de siguranță și de ordine (GCM).”

A doua parte „Agenda 2030”
A treia parte „și angajamentele asumate la nivel internațional în materie de migrație și azil, în 

special Pactul mondial privind refugiații”
A patra parte și Pactul global pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de 

siguranță și de ordine (GCM).”

amendamentul 68
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în conformitate cu principiul solidarității și 

partajării echitabile a responsabilității”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 73
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cel puțin” și „organizații internaționale 

relevante, organizații neguvernamentale, în special organizații pentru refugiați și 
migranți, instituții naționale pentru drepturile omului și organisme de promovare a 
egalității, precum și parteneri economici și sociali.”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 80
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „țărilor terțe asociate spațiului Schengen”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 92
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și organizațiilor internaționale și 

neguvernamentale”
A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 119
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și admisie umanitară” (în titlu) și „Statele 

membre primesc din doi în doi ani, pe lângă alocarea calculată în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (1) litera (a), o sumă suplimentară pe baza unei sume forfetare 
de 6 000 EUR pentru fiecare persoană admisă prin sisteme de admisie umanitară.”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 184
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „(a) promovarea și respectarea dreptului 

internațional și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în politicile și 
măsurile privind azilul și migrația;” și „organizațiilor internaționale, organizațiilor 
neguvernamentale și partenerilor sociali” [la litera (b)]

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 216
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „(c) acțiuni care promovează egalitatea 

accesului și furnizarea de servicii publice și private destinate resortisanților țărilor 
terțe, inclusiv accesul la educație, asistență medicală și sprijin psihosocial, precum și 
adaptarea acestora la nevoile grupului-țintă;” și „acțiuni de promovare a acceptării 
lor de către aceasta” [la litera (e)] și „(f) promovarea schimburilor și a dialogului 
între resortisanții țărilor terțe, societatea-gazdă și autoritățile publice, inclusiv prin 
consultarea resortisanților țărilor terțe, precum și a dialogului intercultural și 
interreligios”

A doua parte aceste cuvinte

ECR, ENF:
amendamentul 57
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „organizațiile societății civile și” „și țările terțe”
A doua parte „organizațiile societății civile și”
A treia parte „și țările terțe”

12. Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize ***I

Raport: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

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

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Propunere de 
respingere a propunerii 

Comisiei

210 EFDD -

Proiect de act legislativ



P8_PV(2019)03-13(VOT)_RO.docx 18 PE 636.465

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

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-7
10-15
17-18
20-39
43-52
54-56
59-60

63
67-72
74-75
78-84
86-91
94-107
109-
113
115-
145
147
151-
163
165
168
170-
185
187-
191
193-
196
198-
200
202-
204

comisia +

8 comisia vs +

9 comisia vs +

16 comisia vs +

19 comisia vs +

div

1 +

40 comisia

2 +

41 comisia AN + 490, 170, 17

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot separat

42 comisia vs/VE + 384, 287, 6
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

53 comisia vs +

57 comisia vs +

58 comisia vs +

61 comisia vs +

62 comisia vs +

64 comisia vs +

div

1 +

66 comisia

2 +

73 comisia vs +

76 comisia vs +

85 comisia vs +

92 comisia vs +

93 comisia vs +

108 comisia vs +

div

1 +

2/VE + 349, 306, 16

114 comisia

3 +

146 comisia AN + 535, 117, 23

148 comisia vs +

149 comisia vs +

150 comisia vs +

166 comisia vs +

167 comisia vs +

169 comisia AN + 513, 151, 12
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

186 comisia AN + 502, 153, 14

197 comisia vs +

201 comisia AN + 505, 151, 20

205 comisia vs +

Articolul 3 § 2 litera 
(a)

213 ENF -

Articolul 4 § 3 litera 
(a)

214S ENF -

Articolul 4 § 3 litera 
(b)

215S ENF -

211S GUE/NGL -Articolul 5 § 3

65 comisia +

77 comisia VE + 361, 311, 4Articolul 8 §6

206 PPE ↓

Articolul 23 § 2 216S ENF -

164 comisia VE + 352, 307, 18Anexa II punctul 1 
litera (c)

207 PPE ↓

Anexa III punctul 1, 
după litera (g)

208 PPE +

Anexa III punctul 1 
litera (i)

217S ENF -

Anexa III punctul 2 
litera (h)

218S ENF -

209 PPE +Anexa IV punctul 6

192 comisia ↓

Considerentul 57 212S ENF -

vot: propunerea Comisiei AN + 473, 169, 39

Solicitări de vot prin apel nominal
ENF: amendamentele 41, 146, 169, 186, 201
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Solicitări de vot separat
PPE: amendamentele 41, 42, 53, 108
ENF: amendamentele 8, 9, 16, 19, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 73, 76, 85, 92, 93, 148, 149, 150, 

166, 167, 197, 209, 210, 205

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 40
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ca măsură de ultimă instanță”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 66
Prima parte „Entitățile juridice care participă la consorții formate din cel puțin două entități 

independente, stabilite în diferite state membre sau în țări sau teritorii de peste mări 
legate de aceste state sunt eligibile”

A doua parte „Atunci când organizațiile internaționale care fac parte din consorțiu sunt stabilite 
într-o țară terță, se aplică articolul 6 alineatul (3)”

amendamentul 114
Prima parte „Comisia poate decide să furnizeze, în mod excepțional, asistență financiară pentru a 

răspunde nevoilor urgente și specifice în cazul unei situații de urgență justificate în 
mod corespunzător și în ultimă instanță.”

A doua parte „și în ultimă instanță”
A treia parte „Aceste situații pot rezulta ca urmare a unei presiuni urgente și excepționale, create 

de faptul că un număr mare sau disproporționat de resortisanți ai țărilor terțe au 
trecut, trec sau se așteaptă să treacă frontierele externe ale unuia sau mai multor state 
membre, în special la secțiunile de frontieră la care s-a constatat că nivelul 
impactului ar pune în pericol funcționarea întregului spațiu Schengen, sau în cazul 
oricărei alte situații de urgență justificate în mod corespunzător necesitând o acțiune 
urgentă la frontierele externe care intră în domeniul de aplicare al prezentului 
regulament. Comisia informează fără întârziere Parlamentul European și Consiliul.”

13. Fondul pentru securitate internă***I

Raport: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

2-7
10

13-16
18-22

26
28-30
32-46
48-49
51-52
55-57
59-60
62-67
69-70
72-76

78
80-92
95-117
119-
123
125-
126
130-
131
133-
154

comisia +

div

1 +

1 comisia

2 +

8 comisia vs +

div

1 +

9 comisia

2 +

div

1/AN + 588, 56, 17

11 comisia

2/AN + 539, 59, 36

17 comisia vs +

23 comisia AN + 518, 89, 56

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot separat

24 comisia vs +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

27 comisia vs +

47 comisia AN + 565, 68, 24

div

1/AN + 605, 34, 20

2/AN + 583, 57, 21

3/AN + 528, 99, 30

50 comisia

4/AN + 514, 88, 57

53 comisia vs +

54 comisia vs +

58 comisia vs +

div

1 +

61 comisia

2/VE - 277, 364, 23

68 comisia vs +

div

1 +

71 comisia

2 +

77 comisia vs +

div

1 +

79 comisia

2 +

93 comisia vs +

94 comisia vs +

118 comisia AN - 301, 314, 53

124 comisia vs +

127 comisia div
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

1 +

2 +

128 comisia AN + 495, 91, 84

div

1 +

129 comisia

2 +

div

1 +

132 comisia

2 +

Articolul 13, după § 2 160 PPE +

Articolul 18 157S ENF -

Articolul 22 § 2 158S ENF -

155 ENF -Considerentul 14

12 comisia +

159 PPE VE + 363, 306, 9Considerentul 37

25 comisia ↓

156S ENF -Considerentul 45

31 comisia VE + 362, 238, 72

vot: propunerea Comisiei AN + 481, 142, 49

Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL: amendamentele 11, 23, 47, 50, 128
ENF: amendamentul 118

Solicitări de vot separat
PPE: amendamentele 25, 31
GUE/NGL: amendamentele 23, 47, 128
ENF: amendamentele 8, 17, 24, 27, 53, 54, 58, 68, 77, 93, 94, 124

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 61
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Prima parte „Entitățile juridice care participă la consorții formate din cel puțin două entități 
independente, stabilite în diferite state membre sau în țări sau teritorii de peste mări 
legate de aceste state sunt eligibile”

A doua parte „Atunci când organizațiile internaționale care fac parte din consorțiu sunt stabilite 
într-o țară terță, se aplică articolul 6 alineatul (3)”

GUE/NGL:
amendamentul 11
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „În situații de urgență și pentru a aborda și a 

preveni riscurile grave la adresa securității publice, inclusiv în urma unui atac 
terorist, acțiunile forțelor militare de pe teritoriul statului membru ar trebui să fie 
eligibile pentru sprijin din partea fondului.”

A doua parte aceste cuvinte

ENF:
amendamentul 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu ajutorul sectorului privat și al societății 

civile” și „a intoleranței și a discriminării”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 9
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „a intoleranței și a discriminării”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 71
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv organizațiile societății civile”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 79
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Parchetul European (EPPO)” și „inclusiv 

organizațiile societății civile”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 127
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „combinate cu algoritmi de inteligență 

artificială”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 129
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „punând un accent deosebit pe formarea în 

domeniul drepturilor fundamentale, inclusiv pe măsurile care vizează detectarea și 
evitarea actelor rasiste”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 132
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „intoleranței și discriminării”
A doua parte aceste cuvinte

GUE/NGL, ENF:
amendamentul 50
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și rasism” [§ 3 litera (a)], „inclusiv ale 

societății civile” [§ 3 litera (b)] și cu excepția § 4
A doua parte „și rasism” [§ 3 litera (a)]
A treia parte „inclusiv ale societății civile” [§ 3 litera (b)]
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A patra parte § 4

14. Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor 
geografice ale acestora***I

Raport: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 195 comisia AN + 637, 14, 26

15. Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a 
Uniunii Europene***I

Raport: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 6 comisia AN + 585, 39, 55

16. Stabilirea măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de 
securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea 
Europeană***I

Raport: Marian Harkin și Jean Lambert (A8-0161/2019)

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

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-11 comisia +

Declarația Comisiei 12 comisia +

vot: propunerea Comisiei AN + 652, 8, 18
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17. Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de 
mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit din Uniune***I

Raport: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 10 comisia AN + 623, 35, 21

18. Normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește 
retragerea Regatului Unit din Uniune***I

Raport: Pavel Telička (A8-0062/2019)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 18 comisia AN + 653, 21, 5

19. Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ca 
urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune

Propunere de regulament (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))

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

După considerentul 10 1 comisia +

vot: propunerea Comisiei AN + 640, 18, 17

20. Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară 
operațiuni în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit 
ale Regatului Unit în apele Uniunii ***I

Propunere de regulament (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Propunere de 
respingere a propunerii 

Comisiei

1 EFDD AN - 51, 614, 10

Propunerea Comisiei

vot: propunerea Comisiei AN + 641, 28, 6

Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD: amendamentul 1

Diverse
Din motive interne care țin de proceduri, Consiliului a solicitat includerea în act a următorului 
considerent:
„Având în vedere necesitatea de a asigura, înainte de data retragerii Regatului Unit din Uniune, că 
navele de pescuit ale Uniunii care depind în mod semnificativ de accesul la apele Regatului Unit 
pot obține sprijin din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în cazul încetării 
temporare a activităților de pescuit, în cazul în care Regatul Unit nu acordă acces la apele 
respective începând cu data retragerii Regatului Unit din Uniune, care ar putea fi 30 martie 2019, 
s-a considerat adecvată acordarea unei derogări de la termenul de opt săptămâni menționat la 
articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat 
la TUE, Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatului de instituire a Comunității 
Europene a Energiei Atomice.”

21. Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere 
retragerea Regatului Unit din Uniune ***I

Propunere de regulament (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))

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

Întregul text 1PC1 comisia +

2 + 38 de 
deputați

+Articolul 3

1PC2 comisia ↓

vot: propunerea Comisiei AN + 661, 5, 5

22. O Europă care protejează: aer curat pentru toți
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Propunere de rezoluție: B8-0156/2019

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

Propunerea de rezoluție B8-0156/2019
(Comisia ENVI)

21 ECR -§ 2

1 PPE AN - 300, 368, 11

8 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 394, 258, 21După § 2

22 ECR AN - 279, 371, 28

2 PPE AN + 339, 328, 10

div

1 ↓

§ 3

§ text original

2 ↓

div

1 +

§ 4 § text original

2 +

div

1 +

§ 5 § text original

2 +

După § 3 31 GUE/NGL VE - 138, 516, 21

După § 7 32 GUE/NGL -

§ 8 3 PPE AN - 301, 370, 8

§ 9 § text original vs +

§ 10 § text original AN + 604, 56, 14

După § 15 9 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 234, 359, 77
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

10 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VE + 378, 290, 6

div

1 +

§ 16 § text original

2 +

div

1 +

§ 17 § text original

2 +

div

1 +

2/AN + 570, 98, 9

§ 18 § text original

3/AN + 396, 265, 15

După § 19 23 ECR AN - 280, 359, 35

§ 21 § text original vs +

§ 22 40 ENF -

41 ENF AN - 103, 547, 24

div

1 +

§ 24

§ text original

2 +

div

1 +

§ 25 § text original

2 +

div

1 +

§ 26 § text original

2 +

După § 27 15 S&D VE - 330, 340, 3
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1 +

§ 28 § text original

2 +

4 PPE AN - 320, 328, 23

11 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

AN - 317, 319, 37

După § 28

16 S&D +

12 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

VE - 309, 358, 8§ 29

24 ECR VE - 306, 363, 5

§ 35 § text original vs +

§ 36 § text original vs +

După § 36 13 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VE + 362, 287, 24

div

1 +

§ 37 § text original

2 +

După § 40 17 S&D +

div

1 +

§ 40 § text original

2 +

După § 41 33 GUE/NGL -

§ 42 § text original vs +

§ 43 § text original vs +

§ 44 § text original vs +

După § 44 18 S&D VE + 334, 309, 29
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 45 § text original vs +

§ 46 § text original vs +

div

1 +

2 +

§ 50 § text original

3 +

După § 52 25 ECR -

După § 57 14 EFDD VE + 385, 276, 8

§ 60 34 GUE/NGL VE - 212, 438, 17

§ 61 35 GUE/NGL -

§ 64 26 ECR -

§ 65 36 GUE/NGL -

27 ECR -După § 65

42 ENF AN - 52, 592, 31

5 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL, 

S&D

AN + 366, 290, 11După referirea 14

6 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 382, 272, 12

7 EFDD, 
Verts/ALE

AN + 427, 207, 35

19 ECR VE - 298, 367, 8

După considerentul A

20 ECR AN - 268, 365, 33

Considerentul B § text original vs +

După considerentul C 28 GUE/NGL -

Considerentul E § text original vs +

După considerentul E 37 ENF AN - 63, 537, 72
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

38 ENF AN - 58, 594, 15

39 ENF -

29 GUE/NGL -

div

1 +

Considerentul H

§ text original

2 +

div

1 +

Considerentul I § text original

2 +

După considerentul K 30 GUE/NGL VE + 363, 306, 6

vot: rezoluție (întregul text) AN + 446, 146, 79

Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD: amendamentele 4, 5, 6, 7, 8, 9
ECR: amendamentele 18 (a doua și a treia parte), 20, 22, 23
PPE: amendamentele 1, 2, 3, 4 § 10; vot final
Verts/ALE: amendamentele 1, 3, 11, 23
ENF: amendamentele 37, 38, 41, 42

Solicitări de vot separat
PPE: considerentul B
ECR: §§ 9, 46; considerentul E
ENF: §§ 9, 10, 21, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46

Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 24
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „subliniază că un cadru armonizat pentru 

sistemele de taxare rutieră ar trebui să țină seama atât de gazele cu efect de seră, cât 
și de emisiile poluante, în ceea ce privește performanța de mediu, pentru a trimite 
semnale clare și echilibrate pentru dezvoltarea de vehicule noi;”

A doua parte aceste cuvinte

ENF:
§ 3
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „climei și”
A doua parte aceste cuvinte

§ 4
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Prima parte „subliniază, din nou, că poluarea atmosferică are o dimensiune locală, regională, 
națională și transfrontalieră și că impune adoptarea de măsuri la toate nivelurile de 
guvernanță; solicită, prin urmare, consolidarea abordării care are la bază guvernanța 
pe mai multe niveluri, în cadrul căreia fiecare actor își asumă responsabilitatea 
pentru măsurile care pot fi luate și ar trebui luate la nivelul său; în mod similar, 
consideră că ar trebui să existe un grad mai mare de cooperare în procesul de 
elaborare a politicilor în cadrul Comisiei, cu implicarea tuturor direcțiilor generale 
aferente;”

A doua parte „regretă că, deși DG Mediu are competență în domeniul poluării aerului, obiectivele 
acestei direcții sunt deseori subminate de politicile și interesele care apar din alte 
departamente;”

§ 5
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „schimbările climatice”
A doua parte aceste cuvinte

§ 16
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și a emisiilor de CO2” „strâns legate” și „că 

autoturismele, camionetele și autobuzele cu emisii zero și cu emisii scăzute sunt 
esențiale pentru a oferi o mobilitate curată, eficientă din punct de vedere energetic și 
accesibilă pentru toți cetățenii și că accelerarea dezvoltării unei comercializări în 
masă a acestor tipuri de vehicule prin creșterea ofertei în Uniune este crucială pentru 
a reduce prețurile în avantajul consumatorilor, operatorilor de flote, autorităților din 
domeniul achizițiilor publice și societății europene în ansamblul ei;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 17
Prima parte „subliniază că este esențial să se stimuleze piața vehiculelor electrice și să se emită 

recomandări adresate statelor membre care să le încurajeze să pună în aplicare 
stimulente fiscale pentru vehiculele cu emisii zero și cu emisii scăzute;”

A doua parte „subliniază că disponibilitatea și accesibilitatea infrastructurilor de încărcare, 
inclusiv în clădirile publice și private, în conformitate cu Directiva privind 
performanța energetică a clădirilor, precum și competitivitatea vehiculelor electrice 
sunt esențiale pentru o mai mare acceptare din partea consumatorilor; subliniază 
importanța garantării faptului că energia electrică generată pentru vehiculele 
electrice provine din surse de energie durabile; solicită, în acest context, o inițiativă 
europeană pe termen lung privind următoarea generație de baterii;”

§ 18
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru a reduce accesul autoturismelor 

personale în centrele urbane și”
A doua parte aceste cuvinte

§ 25
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „(semi)” și „pentru decarbonizarea transportului 

rutier, precum și”
A doua parte aceste cuvinte

§ 26
Prima parte „salută angajamentele luate de mai multe orașe din Europa de a-și ecologiza flotele 

de transport public”
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A doua parte „prin stabilirea unor cerințe pentru achiziționarea de autobuze electrice și invită mai 
multe orașe să urmeze exemplul stabilit de unii membri europeni ai rețelei C40 
Cities care au semnat „Fossil Fuel Free Streets Declaration” (Declarația privind 
străzile fără vehicule care utilizează combustibili fosili) și care se angajează să 
achiziționeze exclusiv autobuze electrice începând din 2025 și să asigure crearea 
unor zone urbane majore cu zero emisii până în 2030;”

§ 28
Prima parte „consideră că în prezent există tehnologia capabilă să respecte standardele Euro 6 

privind NOx pentru vehiculele diesel, inclusiv în ceea ce privește condițiile reale de 
conducere”

A doua parte „și fără a avea un impact negativ asupra emisiilor de CO2;”

§ 37
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „oxid de azot (N2O) și metan (CH4)” și „și 

40 % din emisiile de metan”
A doua parte aceste cuvinte

§ 40
Prima parte „subliniază că, în zonele urbane, emisiile de amoniac sunt responsabile de 

aproximativ 50 % din repercusiunile poluării aerului asupra sănătății, întrucât 
amoniacul este un precursor esențial al particulelor atmosferice;”

A doua parte „invită Comisia și statele membre să folosească reforma politicii agricole comune a 
UE (PAC) ca pe o oportunitate de combatere a poluării aerului provenită din sectorul 
agricol;”

considerentul H
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „oxid de azot și metan” „și 40 % din emisiile de 

metan” și „întrucât, la scară globală, zootehnia intensivă produce mai multe emisii 
de gaze cu efect de seră decât transportul;”

A doua parte aceste cuvinte

considerentul I
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în contextul dezvoltării durabile” și „pentru 

asigurarea punerii în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU 
pentru 2030”

A doua parte aceste cuvinte

ECR, ENF:
§ 18
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ale diferitelor măsuri puse în aplicare în statele 

membre pentru” și „a reduce accesul autoturismelor personale în centrele urbane”
A doua parte „ale diferitelor măsuri puse în aplicare în statele membre pentru”
A treia parte „a reduce accesul autoturismelor personale în centrele urbane”

§ 50
Prima parte „salută angajamentele asumate de cel puțin zece state membre ale UE de a elimina 

progresiv cărbunele;”
A doua parte „invită celelalte state membre să elimine treptat cărbunele ca sursă de energie”
A treia parte „până în 2030, cel târziu;”

Diverse
Julie Girling (Grupul PPE) și-a retras semnătura de pe propunerea de rezoluție B8-0156/2019.
Peter Liese (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B8-0156/2019.
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23. Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea 
strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa

Raport: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

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

Propunere de rezoluție 
de înlocuire

1 ENF AN - 60, 583, 25

div

1 +

§ 1 litera (o) § text original

2 +

div

1 +

§ 1 litera (q) § text original

2 +

div

1 +

§ 1 litera (s) § text original

2 +

§ 1 litera (ae) text original + modificare orală

div

1 +

§ 1 litera (ag) § text original

2/VE - 247, 373, 45

vot: recomandarea (întregul text)
Comisia AFET

AN + 489, 148, 30

Solicitări de vot prin apel nominal
ENF: amendamentul 1

Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
§ 1 litera (o)
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: “nu doar ale autorilor, ci și ale”, “subliniind că 

companiile au responsabilitatea de a înlătura rapid știrile false sistemice;”
A doua parte aceste cuvinte

§ 1 litera (q)
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Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în îmbunătățirea răspunderii online și în 
asigurarea unor verificări mai bune ale identității înainte de înscrierea pe platformele 
respective”

A doua parte aceste cuvinte

§ 1 litera (s)
Prima parte „să continue să dezvolte o mai mare reziliență bazată pe abordările tuturor 

guvernelor și a întregii societăți, precum și capacitatea de a răspunde amenințărilor 
în timp real, să dezvolte măsuri preventive și proactive și să anticipeze, în loc să 
reacționeze doar la atacurile care au avut deja loc în domeniile cibernetice și 
informatice și să le analizeze; să atragă atenția asupra progreselor tehnice din acest 
domeniu și să facă schimb de exemple de bune practici sub forma unor măsuri 
adoptate deja de statele membre, inclusiv realizarea unei analize a funcționării 
abordărilor naționale introduse de statele membre, dezvoltând, în același timp, 
modalități de a încuraja o cooperare mai strânsă cu Regatul Unit după Brexit,”

A doua parte „și să coopereze cu comunitatea de informații și cu aliați cum sunt SUA și Canada, 
NATO și Centrul de situații și de analiză a informațiilor al UE (INTCEN);”

§ 1 litera (ag)
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu sprijinul Eurojust, dacă este necesar,”
A doua parte aceste cuvinte

Diverse
Anna Elżbieta Fotyga (raportoare) a propus următorul amendament oral la punctul 1 litera (ae):
„să propună Consiliului European să acorde prioritate combaterii dezinformării și propagandei 
ostile, cu resurse și instrumente suficiente pentru a proteja relatarea obiectivă a faptelor și 
răspândirea informațiilor;”

24. Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino

Raport: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

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

§ 1, după litera (k) 8 GUE/NGL AN - 104, 494, 45

§ 1, după litera (n) 9 GUE/NGL AN - 89, 535, 22

După referirea 7 1 GUE/NGL -

2 GUE/NGL AN - 75, 554, 24După considerentul A

3 GUE/NGL AN - 76, 556, 22

4 GUE/NGL AN - 126, 505, 26După considerentul D

5 GUE/NGL AN - 130, 504, 22

După considerentul G 6 GUE/NGL AN - 83, 554, 21

După considerentul K 7 GUE/NGL AN - 130, 511, 20
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot: recomandarea (întregul text) AN + 540, 73, 34

Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL: amendamentele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

25. Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie 
de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare ***I

Raport: Julia Reda (A8-0084/2019)

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

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-10
12-24
26-47
49-61
63-88
90-119
121-
158
162-
167
169-
180

comisia +

div

1 +

11 comisia

2 +

25 comisia vs +

48 comisia vs +

div

1 +

62 comisia

2 +

159 comisia vs +

160 comisia vs +

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot separat

161 comisia div
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

1 +

2 +

168 comisia vs +

div

1 +

Articolul 2 primul 
paragraf, după punctul 

1

183 Verts/ALE

2 +

186S GUE/NGL AN - 143, 436, 6

div

1 +

Articolul 4 § 1 punctul 
7

184 Verts/ALE

2/VE - 247, 341, 16

187S GUE/NGL AN - 137, 412, 56

89 comisia +

div

1/VE + 451, 128, 31

Articolul 4 § 1 punctul 
8

185 Verts/ALE

2/VE - 255, 334, 20

div

1 +

120 comisia

2 +

Articolul 10 § 1

188 GUE/NGL -

După considerentul 3 181 Verts/ALE AN - 166, 249, 206

După considerentul 18 182 Verts/ALE VE - 296, 301, 22

vot: propunerea Comisiei AN + 489, 73, 56

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentele 181, 186, 187
GUE/NGL: amendamentele 186, 187

Solicitări de vot separat
GUE/NGL: amendamentele 25, 48, 159, 160, 168
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Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 183
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „exclusiv defensive și reactive de apărare 

cibernetică”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 184
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „se limitează strict”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 185
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „se limitează strict”
A doua parte aceste cuvinte

GUE/NGL:
amendamentul 11
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și din Fondul european de apărare 

pentru acțiuni și costuri administrative din domeniul apărării”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 62
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și contribuția la punerea în aplicare a acțiunilor 

finanțate prin Fondul european de apărare instituit prin Regulamentul (UE) 
2019/XXX;”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 120
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în ceea ce privește proiectele, serviciile și 

competențele cu dublă utilizare”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 161
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Acestea pot fi acoperite de contribuții 

financiare din Fondul european de apărare”
A doua parte aceste cuvinte

26. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea 
Regatului Unit din Uniune ***I

Raport: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 2 comisia AN + 590, 9, 21
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27. Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea 
Regatului Unit din Uniune ***I

Raport: Karima Delli (A8-0009/2019)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 25 comisia AN + 573, 21, 25

28. Instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la 
nave ***I

Raport: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 117 comisia AN + 596, 16, 7

29. Prelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare 
electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii ***I

Raport: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 7 comisia AN + 552, 25, 43

Declarație comună 8 comisia +

Declarația Comisiei 9 comisia +

30. Combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul 
***I
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Raport: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 79 comisia AN + 587, 26, 8

31. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: 
limitele maxime de reziduuri pentru o serie de substanțe, inclusiv clotianidinul

Propunere de rezoluție: B8-0138/2019 (este necesară majoritatea deputaților care compun 
Parlamentul)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție B8-0138/2019
(Comisia ENVI)

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 514, 81, 20

Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD, 
Verts/ALE:

vot final

32. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: 
porumbul modificat genetic 4114 (DP-ØØ4114-3)

Propunere de rezoluție: B8-0141/2019

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție B8-0141/2019
(Comisia ENVI)

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 442, 160, 20

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE, ENF:vot final
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33. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: 
porumbul modificat genetic MON 87411 (MON-87411-9)

Propunere de rezoluție: B8-0140/2019

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție B8-0140/2019
(Comisia ENVI)

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 435, 156, 30

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE, ENF:vot final

34. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: 
porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Propunere de rezoluție: B8-0142/2019

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție B8-0142/2019
(Comisia ENVI)

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 431, 157, 30

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE, ENF:vot final

35. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: 
substanțe active, inclusiv tiaclopridul

Propunere de rezoluție: B8-0139/2019

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție B8-0139/2019
(Comisia ENVI)

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 421, 177, 20
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Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD, Verts/ALE: vot final

36. Raportul pe 2018 privind Turcia

Raport: Kati Piri (A8-0091/2019)

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

Propunere de rezoluție 
de înlocuire

16 ENF AN - 68, 535, 11

§ 3 5 GUE/NGL VE - 255, 351, 11

div

1 +

2 +

§ 9 § text original

3 +

§ 10 20 S&D +

div

1 +

§ 12 § text original

2 +

După § 12 2=
19=

PPE
S&D, ALDE

+

§ 13 6 GUE/NGL VE + 340, 271, 8

§ 14 7 GUE/NGL -

§ 18 § text original vs -

div

1/AN - 92, 502, 29

2/AN - 91, 509, 15

3/AN - 115, 486, 14

17 EFDD

4/AN - 88, 492, 37

§ 21

3 PPE AN - 207, 342, 67
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

8 GUE/NGL VE - 136, 465, 12

18 Verts/ALE -

21 S&D -

div

1/AN + 419, 163, 36

2/AN + 509, 86, 25

§ text original

3/AN + 509, 89, 20

div

1 -

Après le § 21 1 ALDE

2 ↓

4 PPE VE - 298, 308, 14

9 GUE/NGL -

div

1 +

2 +

§ 22

§ text original

3/VE - 292, 327, 5

10 GUE/NGL VE - 256, 348, 19§ 23

§ text original AN + 489, 117, 18

11 GUE/NGL -§ 26

§ text original AN + 486, 85, 50

§ 27 12 GUE/NGL -

§ 28 13S GUE/NGL -

§ 30 14 GUE/NGL AN - 116, 496, 11

15 GUE/NGL AN - 101, 512, 9

div

§ 31

§ text original

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

2/AN + 462, 137, 25

Referirea 3 § text original vs +

Referirea 6 § text original vs +

Referirea 17 § text original vs +

Referirea 19 § text original vs +

vot: rezoluție (întregul text)
Comisia AFET

AN + 370, 109, 143

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: § 21
PPE: amendamentul 3
GUE/NGL: amendamentele 3, 14, 15 § 23
ENF: § 26; amendamentul 16
ECR: § 31 (a doua parte)
S&D, EFDD: amendamentele 3, 17

Solicitări de vot separat
Verts/ALE: § 21
GUE/NGL: § 23
ENF: referirile 3, 6, 17, 19; §§ 18, 23

Solicitări de vot pe părți
EFDD:
amendamentul 1
Prima parte „solicită ca Turcia să fie eliminată de pe lista beneficiarilor IPA II și ai viitorului 

IPA III și ca fondurile specifice să fie puse la dispoziție prin intermediul 
Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) sau al 
viitoarelor programe din cadrul Instrumentului de vecinătate, dezvoltare și cooperare 
internațională,”

A doua parte „pentru a oferi sprijin direct, fără imixtiune din partea guvernului, societății civile, 
apărătorilor drepturilor omului și ziariștilor din Turcia și a crește oportunitățile de 
contacte interpersonale;”

amendamentul 17
Prima parte „ținând seama de toate aspectele de mai sus, recomandă Comisiei și Consiliului 

Uniunii Europene, în conformitate cu cadrul de negociere, să pună capăt în mod 
oficial negocierilor de aderare cu Turcia;”

A doua parte „solicită Comisiei să înghețe toate fondurile alocate în prezent în cadrul 
Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II și viitorul IPA III);”

A treia parte „sprijină societatea civilă din Turcia, apărătorii drepturilor omului și ziariștii;”
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A patra parte „solicită sporirea oportunităților pentru contactele interpersonale, dialogul 
universitar, accesul studenților turci la universitățile europene și platformele media 
pentru ziariști, cu obiectivul de a proteja și promova valorile și principiile 
democratice, drepturile omului și statul de drept; se așteaptă ca relația dintre Turcia 
și UE să fie redefinită într-un parteneriat eficace, fără a aduce atingere articolului 49 
din Tratatul privind Uniunea Europeană; subliniază că orice relații politice dintre UE 
și Turcia ar trebui să se bazeze pe prevederi referitoare la condiții legate de 
respectarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale;”

ECR:
§ 31
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „atrage atenția asupra cadrului prezentat de 

Secretarul General al ONU și asupra apelului său pentru reluarea negocierilor, pe 
baza acordurilor deja încheiate în cadrul procesului Crans-Montana din 2017;”

A doua parte aceste cuvinte

ENF:
§ 9
Prima parte „își exprimă marea îngrijorare cu privire la reducerea spațiului de acțiune al 

societății civile și pentru promovarea drepturilor și libertăților fundamentale; 
evidențiază faptul că un număr mare de activiști, inclusiv apărători ai drepturilor 
omului, au fost arestați, iar demonstrațiile au fost interzise în mod repetat în timpul 
stării de urgență; invită Turcia să îi elibereze pe toți apărătorii drepturilor omului, 
ziariștii și alte persoane care au fost reținuți în baza unor acuzații nefondate și să 
renunțe la aceste acuzații, și să le permită să își desfășoare activitatea fără amenințări 
sau impedimente în toate circumstanțele; invită Turcia să protejeze drepturile 
fundamentale ale tuturor cetățenilor, inclusiv ale minorităților etnice, religioase și 
sexuale; reamintește că legislația turcă referitoare la discursul de incitare la ură nu 
este aliniată cu jurisprudența CEDO; „îndeamnă guvernul și parlamentul Turciei să 
adopte o lege privind infracțiunile motivate de ură care să îi protejeze pe toți 
membrii minorităților împotriva atacurilor fizice și verbale”

A doua parte „și să îndeplinească criteriile de la Copenhaga pentru țările candidate referitoare la 
respectarea și protecția minorităților;”

A treia parte „invită Comisia și statele membre să îmbunătățească protecția și sprijinul acordat 
apărătorilor drepturilor omului aflați în situații de risc în Turcia, inclusiv prin 
subvenții de urgență;”

§ 12
Prima parte „își exprimă îngrijorarea cu privire la încălcările drepturilor omului ale persoanelor 

LGBTI, în special cu privire la interdicțiile repetate ale marșurilor mândriei și ale 
evenimentelor legate de LGBTI din întreaga țară, care sunt impuse în continuare în 
ciuda ridicării stării de urgență, și solicită eliminarea imediată a acestor interdicții 
discriminatoare; invită Turcia să ia măsuri corespunzătoare pentru a preveni și 
pedepsi discursul de incitare la ură sau infracțiunile care vizează grupurile 
defavorizate, cum ar fi romii și refugiații sirieni și solicitanții de azil, și solicită 
eforturi susținute pentru îmbunătățirea situației lor; invită Turcia să pună pe deplin în 
aplicare planul strategic pentru integrarea romilor pentru perioada 2016-2021, 
acordând o atenție deosebită combaterii atitudinilor negative împotriva romilor, să 
garanteze accesul romilor la locuințe de calitate și la prețuri accesibile, să garanteze 
accesul acestora la educație și să ia măsuri pentru a preveni părăsirea timpurie a 
școlii, să combată segregarea și să crească rata de ocupare a forței de muncă în 
rândul romilor;”
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A doua parte „ia act cu îngrijorare de creșterea numărului așa-numitelor „crime de onoare”; 
solicită Turciei să își armonizeze legislația internă cu Convenția de la Istanbul a 
Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice; invită Turcia să asigure egalitatea deplină a tuturor cetățenilor 
și să soluționeze problemele cu care se confruntă membrii minorităților, în special în 
privința educației și a drepturilor la proprietate; reamintește importanța punerii în 
aplicare depline a Rezoluției Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind 
insulele Imbros și Tenedos și invită Turcia să sprijine repatrierea familiilor 
minorităților care doresc să revină pe insule; salută deschiderea școlii pentru 
minoritatea elenă de pe insula Imbros, care constituie un pas pozitiv;”

§ 21
Prima parte „ținând seama de toate aspectele de mai sus, recomandă Comisiei și Consiliului 

Uniunii Europene, în conformitate cu cadrul de negociere, să suspende în mod 
oficial negocierile de aderare cu Turcia; rămâne, cu toate acestea, angajat în dialogul 
democratic și politic cu Turcia;”

A doua parte „solicită Comisiei să utilizeze toate fondurile alocate în prezent în cadrul 
Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II și viitorul IPA III) pentru a 
sprijini, prin intermediul unei finanțări speciale gestionate direct de către UE, 
societatea civilă din Turcia, apărătorii drepturilor omului și ziariștii și să sporească 
oportunitățile pentru contactele interpersonale, dialogul universitar, accesul 
studenților turci la universitățile europene și platformele media pentru ziariști, cu 
obiectivul de a proteja și promova valorile și principiile democratice, drepturile 
omului și statul de drept;”

A treia parte „se așteaptă ca relația dintre Turcia și UE să fie redefinită într-un parteneriat eficace, 
fără a aduce atingere articolului 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană; 
subliniază că orice relații politice dintre UE și Turcia ar trebui să se bazeze pe 
prevederi referitoare la condiții legate de respectarea democrației, a statului de drept 
și a drepturilor fundamentale;”

PPE, ENF:
§ 22
Prima parte „ia act de faptul că, deși procesul de aderare la UE, la începuturile sale, a constituit o 

motivație puternică pentru reforme în Turcia, în ultimii ani a avut loc un regres 
evident în ceea ce privește statul de drept și drepturile omului;” cu excepția 
cuvintelor „deși procesul de aderare la UE, la începuturile sale, a constituit o 
motivație puternică pentru reforme în Turcia,”

A doua parte „deși procesul de aderare la UE, la începuturile sale, a constituit o motivație 
puternică pentru reforme în Turcia,”

A treia parte „reamintește că Parlamentul a solicitat în mod repetat deschiderea capitolului 23 
privind sistemul judiciar și drepturile fundamentale și a capitolului 24 privind 
justiția, libertatea și securitatea, într-un moment în care guvernul turc se angajase să 
realizeze reforme serioase;  regretă profund faptul că instrumentele de aderare nu au 
putut fi utilizate pe deplin din cauza blocajului permanent de către Consiliu;”

Diverse
Neoklis Sylikiotis (Grupul GUE/NGL) este, de asemenea, semnatar a amendamentelor 5, 7, 9, 10, 
11, 12, 13 și 15.

37. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a 
creșterii pentru 2019

Raport: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

18 GUE/NGL AN - 146, 457, 8

19 GUE/NGL AN - 160, 438, 17

20 GUE/NGL AN - 114, 483, 12

21 GUE/NGL AN - 113, 486, 15

22 GUE/NGL AN - 141, 439, 36

23 GUE/NGL AN - 125, 448, 45

24 GUE/NGL AN - 119, 481, 16

25 GUE/NGL AN - 158, 459, 5

După § 1

26 GUE/NGL AN - 69, 536, 16

După § 2 1 S&D VE - 273, 336, 13

După § 3 2 GUE/NGL AN - 82, 501, 38

§ 8 9 GUE/NGL AN - 127, 482, 10

După § 8 11 EFDD AN - 168, 431, 17

§ 10 12 EFDD AN - 171, 413, 31

După § 11 4 GUE/NGL AN - 156, 448, 12

5 GUE/NGL AN - 83, 465, 71După § 14

6 GUE/NGL AN - 168, 442, 10

După § 16 7 GUE/NGL AN - 111, 466, 41

După § 18 8 GUE/NGL -

§ 25 13 EFDD AN - 96, 460, 65

§ 29 3 GUE/NGL AN - 146, 454, 13

După § 29 14 EFDD AN - 140, 424, 51

15 GUE/NGL AN - 103, 497, 19

16 GUE/NGL AN - 137, 469, 11

După considerentul A

17 GUE/NGL AN - 88, 505, 26

Considerentul K 10 EFDD AN - 173, 419, 24
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot: rezoluție (întregul text) AN + 387, 186, 50

Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD: amendamentele 10, 11, 12, 13, 14
GUE/NGL: amendamentele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

38. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de 
ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 
2019

Raport: Marian Harkin (A8-0162/2019)

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

2 PPE VE - 263, 352, 1

div

1 +

2 +

§ 2

§ text original

3/VE - 288, 323, 5

§ 10 § text original vs +

1 ALDE AN - 237, 358, 23

6 GUE/NGL AN - 276, 321, 23

div

1 +

§ 18

§ text original

2/VE - 305, 310, 3

§ 21 7 GUE/NGL AN + 365, 221, 32

div

1 +

§ 26 § text original

2/VE + 307, 288, 18

§ 32 § text original vs/VE + 322, 288, 3

§ 40 3 PPE div
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

1/AN - 292, 312, 16

2/AN - 283, 319, 16

div

1/AN + 382, 222, 17

§ text original

2/AN + 311, 298, 9

div

1 +

2/VE + 362, 254, 2

§ 41 § text original

3 -

§ 43 4 PPE -

div

1 +

§ 45 § text original

2 -

div

1 +

2 -

Considerentul G § text original

3/VE - 296, 318, 1

Considerentul J 5 GUE/NGL -

vot: rezoluție (întregul text) AN + 434, 142, 39

Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL: amendamentele 6, 7
S&D: amendamentul 1 § 40

Solicitări de vot separat
PPE: §§ 10, 32, 40

Solicitări de vot pe părți
ALDE:
§ 2
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Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „dintre regiuni și din cadrul acestora” și 
„subliniază faptul că aspectele legate de muncă și aspectele sociale ar trebui să fie 
puse pe picior de egalitate cu cele economice în cadrul procedurii privind 
dezechilibrele macroeconomice”

A doua parte „dintre regiuni și din cadrul acestora”
A treia parte „subliniază faptul că aspectele legate de muncă și aspectele sociale ar trebui să fie 

puse pe picior de egalitate cu cele economice în cadrul procedurii privind 
dezechilibrele macroeconomice”

§ 40
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și de a rezerva fondurile publice suplimentare 

necesare pentru aceasta”
A doua parte aceste cuvinte

PPE:
§ 18
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „recunoaște că măsurile de austeritate nu sunt 

potrivite pentru soluționarea durabilă a acestor probleme”
A doua parte aceste cuvinte

§ 41
Prima parte „ia act de faptul că serviciile sociale și de sănătate sunt esențiale pentru a sprijini 

lupta împotriva sărăciei”
A doua parte „și a excluziunii sociale și invită Comisia și statele membre să asigure investiții și un 

spațiu bugetar pentru a dezvolta aceste servicii, astfel încât acestea să fie abordabile 
ca preț, accesibile și de înaltă calitate;”

A treia parte „atrage atenția asupra faptului că, în absența unor investiții publice continue în 
politicile de sănătate și de îngrijire, dinamica speranței de viață ar putea fi inversată 
în anii următori”

§ 45
Prima parte „reamintește că analiza anuală a creșterii favorizează anumite domenii ale 

investițiilor sociale, inclusiv sănătatea, sistemele de îngrijire pe termen lung și 
locuințele publice; subliniază că Comitetul Economic și Social European a pledat în 
favoarea recunoașterii numeroaselor efecte pozitive ale unor investiții sociale bine 
planificate, eficiente și orientate către viitor”

A doua parte „care nu ar trebui considerate un cost, ci o investiție în potențialul Europei în ceea ce 
privește creșterea și ocuparea;” subliniază că punerea în aplicare a acestor obiective 
necesită dispoziții în domeniul cheltuielilor publice”

Verts/ALE:
§ 26
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în procesul decizional, elaborând un cadrul 

normativ optim pentru întreprinderi,”
A doua parte aceste cuvinte

S&D:
amendamentul 3
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și de a completa pensiile legale cu sisteme de 

pensii ocupaționale, complementare și private”
A doua parte aceste cuvinte

ALDE, PPE:
considerentul G
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Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „din păcate,” și „din cauza crizei economice, a 
politicilor de austeritate și a reformelor structurale,”

A doua parte „din păcate,”
A treia parte „din cauza crizei economice, a politicilor de austeritate și a reformelor structurale,”


