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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
1/20 prag redus (1/20 din deputați)
1/10 prag mediu (1/10 din deputați)
1/5 prag ridicat (1/5 din deputați)
SEC vot secret
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1. Situația libertăților în Algeria

Propuneri de rezoluție: B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, 
B9-0199/2019

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0193/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID AN - 159, 471, 28După § 3

2 ID AN - 135, 463, 67

După § 4 3 ID AN - 140, 484, 37

vot: rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0193/2019 ECR ↓

B9-0194/2019 S&D ↓

B9-0195/2019 ID ↓

B9-0196/2019 PPE ↓

B9-0199/2019 Renew ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: amendamentele 1, 2, 3
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2. Cuba, cazul lui José Daniel Ferrer

Propuneri de rezoluție: B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, 
B9-0210/2019, B9-0213/2019

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0200/2019
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § text original AN + 616, 29, 18

vot: rezoluție (întregul text) AN + 382, 243, 42

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0200/2019 PPE ↓

B9-0202/2019 ECR ↓

B9-0205/2019 S&D ↓

B9-0207/2019 GUE/NGL ↓

B9-0210/2019 Verts/ALE ↓

B9-0213/2019 Renew ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
S&D: § 1
PPE: vot final RC-B9-0200/2019

Solicitări de vot separat
S&D: § 1
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3. Haiti

Propuneri de rezoluții: B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, 
B9-0222/2019, B9-0223/2019

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

Propunerea comună de rezoluție RC-B9-0214/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

vot: rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0214/2019 PPE ↓

B9-0217/2019 Verts/ALE ↓

B9-0219/2019 ECR ↓

B9-0221/2019 S&D ↓

B9-0222/2019 GUE/NGL ↓

B9-0223/2019 Renew ↓

4. Acordul UE/SUA privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru 
importurile de carne de vită de calitate superioară  ***

Recomandare: Bernd Lange (A9-0038/2019)

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

vot: procedura de 
aprobare

AN + 457, 140, 71
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5. Acordul UE/SUA privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru 
importurile de carne de vită de calitate superioară (rezoluție)

Raport: Bernd Lange (A9-0037/2019)

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

§ 1 1 GUE/NGL -

§ 2 2 GUE/NGL -

§ 3 3 GUE/NGL AN - 190, 462, 16

După § 4 4 GUE/NGL AN - 242, 403, 20

vot: rezoluție (întregul text) AN + 459, 145, 66

Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL amendamentele 3, 4

Diverse
Helmut Scholz (Grupul GUE/NGL) este, de asemenea, semnatar al amendamentelor 1- 4.
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6. Situația în Bolivia

Propuneri de rezoluție: B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, 
B9-0191/2019, B9-0192/2019

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0187/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

Înainte de § 1 1 GUE/NGL AN - 110, 474, 87

§ 3 2 GUE/NGL AN - 270, 377, 24

După § 3 3 GUE/NGL AN - 144, 490, 36

După § 4 9 Verts/ALE -

După § 8 4 GUE/NGL AN - 161, 491, 16

Considerentul D 5S Verts/ALE -

Considerentul G 6 Verts/ALE -

Considerentul H 7S Verts/ALE VE - 263, 343, 66

Considerentul K 8 Verts/ALE -

După considerentul K 10 Verts/ALE -

vot: rezoluție (întregul text) AN + 425, 132, 109

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0187/2019 PPE ↓

B9-0188/2019 Verts/ALE ↓

B9-0189/2019 ECR ↓

B9-0190/2019 GUE/NGL ↓

B9-0191/2019 Renew ↓

B9-0192/2019 S&D ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL: amendamentele 1, 2, 3, 4; vot final RC-B9-0187/2019
PPE: vot final RC-B9-0187/2019
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7. Urgența climatică și de mediu

Propuneri de rezoluție: B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, 
B9-0218/2019, B9-0220/2019

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0209/2019
(S&D, Renew, GUE/NGL)

Titlu 10 PPE VE - 238, 412, 20

div

1/AN - 101, 560, 9

7 deputați

2/AN - 95, 563, 9

11 ID AN - 124, 538, 3

9 PPE VE - 227, 418, 21

div

1/AN + 374, 269, 23

§ 1

§ text original

2 +

div

1/AN - 101, 555, 15

16 ECR

2/AN ↓

15 GUE/NGL AN - 148, 514, 9

div

1/AN + 609, 59, 6

2/AN + 543, 119, 8

3/AN + 532, 122, 15

§ 2

§ text original

4/AN + 465, 192, 16

div

1/AN + 491, 165, 17

După § 2 17 ECR

2/AN + 405, 219, 41
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După § 3 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 352, 303, 5

După § 4 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 155, 507, 8

După § 5 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 260, 394, 16

După § 6 18 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 158, 495, 21

div

1 +

Referirea 4 § text original

2 +

După referirea 5 6 deputați AN - 95, 555, 24

12 GUE/NGL -Considerentul A

§ text original vs +

4 Renew +Considerentul B

13 GUE/NGL -

14 GUE/NGL -

5 Renew +

Considerentul C

8 PPE -

vot: rezoluție (întregul text) AN + 429, 225, 19

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0209/2019 Renew AN ↓

B9-0211/2019 Verts/ALE AN ↓

B9-0212/2019 S&D ↓

B9-0215/2019 PPE ↓

B9-0216/2019 ECR ↓

B9-0218/2019 ID AN ↓

B9-0220/2019 GUE/NGL ↓
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Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL: vot final RC-B9-0209/2019
Verts/ALE: amendamentele 1, 2, 3, 11, 15, 16, 18; vot final RC-B9-0209/2019, vot final B9-

0209/2019, vot final B9-0211/2019
ECR: amendamentele 7, 16, 17
ID: §§ 1 (prima parte), 2; amendamentele 6, 11; vot final RC-B9-0209/2019, vot final 

B9-0218/2019

Solicitări de vot separat
ID: considerentul A

Solicitări de vot pe părți
ID:
amendamentul 7
Prima parte „reamintește că schimbările climatice reprezintă una dintre numeroasele provocări 

cu care se confruntă umanitatea și că toate statele și toate părțile în joc din întreaga 
lume trebuie să facă tot posibilul pentru a măsura această situație din punct de 
vedere științific, astfel încât politicile, în special cheltuielile, să se bazeze pe fapte 
observabile și nu pe declarații apocaliptice și alarmiste sau pe modele nefiabile; 
subliniază că nu există un consens științific privind ce procent din schimbările 
climatice este de natură antropogenă și ce procent din cauze naturale;”

A doua parte „ia act de faptul că temperaturile globale cresc mult mai lent decât se preconizase și 
că, prin urmare, nu există nicio urgență climatică și de mediu;”

amendamentul 16
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „de urgență”, „și a pune în aplicare” și „pentru a 

atinge un nivel net al emisiilor egal cu zero până în 2050”
A doua parte aceste cuvinte

§ 1
Prima parte „declară o urgență climatică și de mediu;”
A doua parte „invită Comisia, statele membre și toți actorii mondiali să ia de urgență măsurile 

concrete necesare pentru combaterea și limitarea acestei amenințări, înainte de a fi 
prea târziu, și își declară propriul angajament în acest sens;”

Referirea 4
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cele mai recente și mai cuprinzătoare dovezi 

științifice privind efectele dăunătoare ale schimbărilor climatice, prezentate în”
A doua parte aceste cuvinte

PPE, ID:
amendamentul 17
Prima parte „recunoaște responsabilitatea instituțională a Parlamentului de a-și reduce amprenta 

de carbon; propune ca Parlamentul să adopte propriile măsuri de reducere a 
emisiilor, inclusiv să își înlocuiască flota de vehicule cu vehicule cu emisii zero”

A doua parte „și invită toate statele membre să convină asupra unui sediu unic pentru Parlamentul 
European;”
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§ 2
Prima parte „îndeamnă noua Comisie să evalueze pe deplin impactul asupra climei și mediului al 

tuturor propunerilor legislative și bugetare relevante”, cu excepția cuvintelor: 
„asupra climei și”

A doua parte „asupra climei și”
A treia parte „și să se asigure că toate acestea sunt complet aliniate cu obiectivul de limitare a 

încălzirii globale sub 1,5 °C”
A patra parte „și că nu au ca efect pierderea biodiversității;”

8. Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice (COP25)

Propunere de rezoluție: B9-0174/2019

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

Propunerea de rezoluție B9-0174/2019
(Comisia ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Înainte de § 1 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 175, 259, 234

51 GUE/NGL AN - 123, 534, 13

div

1 +

§ 1

§ text original

2/AN + 606, 55, 8

După § 3 52 GUE/NGL AN + 420, 231, 19

div

1/AN + 548, 74, 48

2 +

§ 9 § text original

3 +

div

1/AN + 537, 119, 15

§ 14 § text original

2 +

div

1 +

§ 20 § text original

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

43 ECR VE - 294, 367, 9

div

1 +

§ 21

§ text original

2 +

§ 22 44 ECR AN - 151, 492, 32

45 ECR AN - 243, 407, 19

div

1/AN - 131, 409, 129

53 GUE/NGL

2 -

1 Verts/ALE AN - 154, 402, 115

19 PPE AN - 199, 447, 25

div

1/AN + 520, 135, 13

§ 23

§ text original

2/AN + 382, 271, 14

54 GUE/NGL -

2 Verts/ALE AN - 151, 398, 120

20 PPE AN - 185, 452, 32

§ 24

§ text original AN + 388, 271, 9

§ 25 21 PPE VE + 352, 309, 7

div

1/AN + 634, 27, 8

§ 26 § text original

2 +

§ 27 § text original AN + 540, 108, 21

div

1 +

§ 28 § text original

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

55 GUE/NGL -§ 32

§ text original vs/VE + 374, 277, 21

§ 33 § text original AN + 363, 287, 20

§ 34 56 GUE/NGL -

§ 35 57 GUE/NGL AN - 280, 375, 12

58 GUE/NGL AN - 261, 388, 16După § 35

59 GUE/NGL VE - 263, 386, 11

§ 36 46 ECR -

După § 39 22 PPE AN + 356, 298, 17

§ 40 60 GUE/NGL VE + 549, 98, 21

§ 42 61 GUE/NGL -

37 PPE VE - 260, 396, 17

div

1/AN + 375, 280, 12

§ 45

§ text original

2 +

§ 46 62 GUE/NGL AN - 137, 482, 47

div

1/AN + 491, 147, 33

3 Verts/ALE

2/AN - 222, 419, 23

div

1 ↓

10 Renew

2 ↓

63 GUE/NGL ↓

div

1/AN ↓

§ 52

§ text original

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

3/AN ↓

4/AN ↓

5/AN ↓

6/AN ↓

4 Verts/ALE AN + 343, 306, 7După § 52

64 GUE/NGL VE - 125, 536, 5

65 GUE/NGL VE + 336, 314, 6

div

1 ↓

§ 53

§ text original

2 ↓

23 PPE -După § 53

47 ECR AN - 312, 331, 22

§ 54 § text original vs +

38 deputați AN + 322, 298, 45§ 56

§ text original AN ↓

div

1/VE + 587, 55, 9

§ 58 § text original

2/VE - 305, 342, 18

§ 61 48 ECR AN - 235, 368, 58

66 GUE/NGL VE - 269, 381, 19

div

1/AN + 519, 122, 19

2 +

§ 62

§ text original

3 +



P9_PV(2019)11-28(VOT)_RO.docx 15 PE 644.716

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

§ 64 § text original vs +

24 PPE VE + 341, 314, 11

div

1/AN + 428, 207, 31

25 PPE

2/AN - 272, 354, 36

După § 64

67 GUE/NGL AN - 104, 430, 128

div

1/AN - 262, 394, 9

12rev=
26=

deputați
PPE

2/AN - 177, 459, 24

49 ECR -

§ 65

§ text original vs +

13=
27=

deputați
PPE

AN - 266, 360, 40§ 66

§ text original vs +

5 Verts/ALE +

14=
28=

deputați
PPE

-

15=
29=

deputați
PPE

-

După § 66

16=
30=

deputați
PPE

-

§ 67 31S PPE AN - 140, 463, 57

După § 67 6 Verts/ALE AN + 487, 136, 40

9 Verts/ALE AN + 366, 256, 38

32 PPE AN - 119, 502, 36

div

1 ↓

§ 68

§ text original

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

3 ↓

4 ↓

5 ↓

6 ↓

34 PPE -

div

1 +

§ 69

§ text original

2/VE + 364, 280, 13

div

1/VE + 341, 308, 10

După § 69 18=
35=

deputați
PPE

2/VE - 222, 404, 25

div

1/AN - 165, 474, 21

§ 70 68 GUE/NGL

2 -

§ 71 69 GUE/NGL -

36 PPE VE + 305, 293, 54§ 72

50 ECR ↓

§ 73 70 GUE/NGL VE + 429, 198, 18

§ 75 7S Verts/ALE AN - 167, 477, 17

§ 76 8S Verts/ALE -

div

1 +

§ 77 § text original

2/VE + 364, 284, 9

div

1 +

§ 78 § text original

2/AN + 611, 40, 8
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1 +

§ 80 § text original

2/AN + 538, 76, 42

div

1 +

§ 82 § text original

2/AN + 526, 122, 8

§ 83 § text original vs +

§ 90 § text original vs +

div

1 +

§ 91 § text original

2 +

§ 113 71 GUE/NGL -

După § 114 72 GUE/NGL AN - 100, 481, 77

§ 115 § text original vs +

div

1 +

§ 116 § text original

2/AN + 528, 88, 41

div

1 +

§ 118 § text original

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

Referirea 18 39 ECR VE + 415, 194, 44

Considerentul B 40 ECR -

Considerentul C 41 ECR -

Considerentul I § text original vs +

Considerentul K § text original AN + 481, 148, 25

div

1/VE - 122, 520, 10

Considerentul L 42 ECR

2 -

vot: rezoluție (întregul text) AN + 430, 190, 34

Solicitări de vot prin apel nominal
PPE: amendamentele 19, 20, 22, 25, 38; §§ 27, 52, 56
S&D: amendamentul 11
GUE/NGL: amendamentele 51, 52, 53 (prima parte), 57, 58, 62, 67, 68 (prima parte), 72
ID: §§ 1 (a doua parte), 9 (prima parte), 14 (prima parte), 23, 26 (prima parte), 33, 45 

(prima parte), 52 (a treia parte), 56, 62 (prima parte), 78 (a doua parte), 80 (a doua 
parte), 82 (a doua parte), 116 (a doua parte); considerentul K; vot final

ECR: amendamentele 38, 44, 45, 47; §§ 24, 56
Verts/ALE: amendamentele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 48; § 56; vot final

Solicitări de vot separat
PPE: §§ 27, 33, 56, 65, 66
deputați: §§ 24, 32, 33, 54, 56, 65, 66, 115; considerentul I
Renew: § 56
GUE/NGL: §§ 64, 83, 90; considerentul K
ECR: § 27

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 3
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „regretă, cu toate acestea, că politica sa 

revizuită de creditare în domeniul energiei permite în continuare investiții în 
infrastructura pentru așa-numitele „gaze cu emisii scăzute de dioxid de carbon”, fără 
garanții de mediu clare și concrete;”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 10
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „punându-se capăt sprijinului acordat 

proiectelor privind combustibilii fosili până în 2021, iar toate activitățile sale de 
finanțare vor fi aliniate cu principiile și obiectivele Acordului de la Paris până în 
2020;”

A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 18=35=
Prima parte „îndeamnă la o creștere a fondurilor alocate cercetării și introducerea pe piață a 

combustibililor alternativi;”
A doua parte „constată că stimularea accesului pe piață și utilizarea combustibililor alternativi ar 

trebui să aibă prioritate față de impozitarea suplimentară a combustibililor;”

amendamentul 42
Prima parte „întrucât schimbările climatice afectează în mod disproporționat țările în curs de 

dezvoltare și întrucât acestea emit mult mai mult CO2 decât țările dezvoltate;”
A doua parte „întrucât diferențierea binară dintre țările „dezvoltate” și țările „în curs de 

dezvoltare” (țări din anexa I/ țări care nu sunt în anexa I) nu mai este justificată în 
cadrul acțiunilor multilaterale în domeniul climei;”

§ 77
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „până în 2020”
A doua parte aceste cuvinte

deputați
§ 23
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „CSN ”, „cu obiectivul stabilit la nivelul întregii 

economii de reducere, până în 2030, a emisiilor interne de GES cu 55 % în 
comparație cu nivelurile din 1990”

A doua parte aceste cuvinte

§ 28
Prima parte „consideră că ar trebui continuate eforturile de dezvoltare a unui model fiabil de 

măsurare a impactului climatic pe baza consumului;”
A doua parte „ia act de concluzia din analiza aprofundată a Comisiei, potrivit căreia eforturile UE 

de a reduce emisiile rezultate în urma producției sunt oarecum contracarate de 
importurile de mărfuri cu o amprentă de carbon mai mare, dar că UE a contribuit, cu 
toate acestea, în mod semnificativ la reducerea emisiilor în alte țări, din cauza 
creșterii fluxului comercial și a îmbunătățirii eficienței exporturilor în ceea ce 
privește emisiile de carbon;”

§ 118
Prima parte „consideră, având în vedere că trebuie să își dea aprobarea pentru acordurile 

internaționale și joacă un rol central în punerea în aplicare internă a Acordului de la 
Paris în calitate de colegiuitor, că Parlamentul trebuie să facă parte integrantă din 
delegația UE;”

A doua parte „se așteaptă, prin urmare, să i se permită participarea la reuniunile de coordonare ale 
UE de la COP25 de la Madrid și să i se garanteze accesul la toate documentele 
pregătitoare din momentul începerii negocierilor;”

GUE/NGL
amendamentul 53
Prima parte „sprijină o corelare a CSN ale UE”
A doua parte „consideră că acest lucru ar trebui realizat în combinație cu consacrarea în dreptul 

UE a obiectivului de atingere a neutralității climatice cât mai rapid posibil, în mod 
ideal până în 2040 și cel mai târziu până în 2050; îndeamnă și alte economii 
mondiale să își actualizeze CSN pentru a produce efecte la nivel mondial;”



P9_PV(2019)11-28(VOT)_RO.docx 20 PE 644.716

amendamentul 68
Prima parte „reamintește că 23 % din emisiile globale de gaze cu efect de seră provin din 

agricultură, iar la nivel mondial, 80 % din defrișări sunt legate de agricultură; 
subliniază că, pentru a asigura o alimentație suficientă pentru o populație mondială 
în creștere, trebuie să investim în agricultura ecologică și în modele de producție și 
consum sustenabile; subliniază că eficiența neînsoțită de alte măsuri nu este o 
strategie adecvată de decarbonizare pentru sectorul agricol;”

A doua parte „invită toate părțile să promoveze activ o alimentație sănătoasă și sustenabilă;”

§ 21
Prima parte „subliniază că este deosebit de important ca UE să aibă o politică ambițioasă și 

favorabilă incluziunii în domeniul climei, astfel încât să poată acționa ca un partener 
credibil și fiabil la nivel mondial, precum și că este foarte important ca UE să-și 
mențină poziția de lider mondial în domeniul climei;”

A doua parte „subliniază, prin urmare, necesitatea ca UE să investească și să facă progrese 
semnificative în materie de cercetare și de inovații aplicabile la scară industrială;”

ID:
§ 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și că toate statele și toți actorii la nivel mondial 

trebuie să facă tot posibilul pentru a le combate;”
A doua parte aceste cuvinte

§ 14
Prima parte „subliniază că nivelul actual de ambiție a CSN ar trebui să fie de cinci ori mai mare 

pentru a nu depăși limita de 1,5 °C;”
A doua parte „subliniază că acest obiectiv ambițios la nivel mondial este încă fezabil din punct de 

vedere tehnic și că ar aduce numeroase beneficii conexe în domeniul sănătății 
publice și al mediului;”

§ 26
Prima parte „subliniază că toate politicile climatice trebuie să fie urmărite respectându-se 

principiul unei tranziții juste, în strânsă cooperare cu societatea civilă și partenerii 
sociali;”

A doua parte „consideră, prin urmare, că asigurarea unor parteneriate sociale mai puternice și a 
implicării societății civile la nivel național și la nivelul UE reprezintă o condiție 
fundamentală pentru atingerea neutralității climatice în toate sectoarele societății, 
într-un mod echitabil, incluziv și sustenabil social; consideră că soluțiile bazate pe 
natură, ca și restaurarea și conservarea ecosistemelor și a diversității biologice sunt 
vitale pentru a permite atenuarea efectelor schimbării climatice și adaptarea la 
acestea;”

§ 45
Prima parte „reafirmă că PAC nu ar mai trebui să subvenționeze activități dăunătoare pentru 

mediu și climă,”
A doua parte „inclusiv drenarea turbăriilor și supraexploatarea apei pentru irigații, nici să 

sancționeze prezența arborilor în zonele agricole;”
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§ 78
Prima parte „salută intrarea în vigoare a Amendamentului de la Kigali la Protocolul de la 

Montreal; consideră că ar trebui să se dea un nou impuls Uniunii ca să revizuiască 
rapid Regulamentul privind gazele fluorurate, pentru a remedia deficiențele 
cunoscute care stau în calea ambițiilor climatice ale Uniunii, cum ar fi comerțul 
ilegal cu hidrofluorocarburi (HFC)”

A doua parte „și măsurile insuficiente împotriva utilizării hexafluorurilor de sulf (SF6);”

§ 80
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și a arăta lumii că industria și neutralitatea 

climatică nu sunt incompatibile;”
A doua parte aceste cuvinte

§ 82
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și o legislație în domeniul climei la nivelul 

UE”
A doua parte aceste cuvinte

§ 116
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „își exprimă din nou regretul față de anunțul 

făcut de Președintele SUA, Donald Trump, privind intenția sa de a retrage Statele 
Unite din Acordul de la Paris;”

A doua parte aceste cuvinte

ECR:
§ 20
Prima parte „salută lansarea Alianței de ambiție climatică în cadrul summitului ONU din 2019 

pentru acțiuni climatice, care include 59 de părți la CCONUSC care și-au semnalat 
intenția de a-și transmite CSN consolidate până în 2020, astfel cum se prevede în 
Acordul de la Paris, ca și 65 de părți, inclusiv Uniunea, care depun eforturi pentru a 
atinge un nivel net al emisiilor de GES egal cu zero”

A doua parte „până în 2050; regretă, cu toate acestea, că nu toate statele membre ale UE au fost 
pregătite să sprijine o CSN a Uniunii mai ambițioasă, în ciuda solicitărilor 
Parlamentului European;”
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§ 53
Prima parte „subliniază că este important să existe o tranziție echitabilă către o economie neutră 

din punct de vedere climatic și că este nevoie de o abordare anticipativă și 
participativă pentru a se asigura că cetățenii beneficiază de pe urma tranziției și 
pentru a sprijini regiunile și comunitățile cele mai vulnerabile; consideră că crearea 
unui fond pentru tranziția echitabilă este unul dintre instrumentele ce pot fi folosite 
la nivelul Uniunii pentru a garanta o tranziție favorabilă incluziunii și în cunoștință 
de cauză pentru populația și regiunile din Uniune cele mai afectate de decarbonizare, 
cum ar fi regiunile miniere în tranziție; recunoaște că doar fondurile de compensare 
nu sunt o garanție pentru o tranziție echitabilă și în miezul oricărei politici de 
tranziție ar trebui să stea o strategie europeană vastă pentru dezvoltarea și 
modernizarea regiunilor respective ale Uniunii și sprijin pentru cele aflate în prima 
linie a tranziției; consideră că tranziția climatică a Uniunii trebuie să fie durabilă din 
punct de vedere ecologic, economic și social; invită Uniunea și statele membre să 
instituie politici și finanțări adecvate în acest sens”

A doua parte „condiționate de angajamente de decarbonizare a întregii economii pe termen scurt și 
lung clare, credibile și aplicabile din partea statelor membre în cauză, inclusiv prin 
integrarea în NECP lor finale a unor politici concrete de a elimina cărbunele într-un 
termen care să fie în acord cu angajamentul UE de a menține încălzirea globală în 
conformitate cu obiectivele pe termen lung ale Acordului de la Paris și cu obiectivul 
privind atingerea neutralității climatice până în 2050;”
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§ 91
Prima parte „reamintește că punerea eficienței energetice pe lista priorităților, mai ales prin 

aplicarea principiului eficiență energetică mai întâi de toate, și poziția de lider 
mondial în domeniul energiei din surse regenerabile sunt două dintre principalele 
obiective ale uniunii energetice a UE; evidențiază că ținta UE pentru 2030 la energie 
regenerabilă a fost fixată la minimum 32 %, iar ținta la eficiență energetică la 
minimum 32,5 %;”

A doua parte „subliniază că aceste ținte, deși duc la reduceri mai mari de GES decât s-a prevăzut 
inițial, sunt departe de reducerea de 50-55 % propusă de noua președintă aleasă a 
Comisiei sau de obiectivul de a limita încălzirea globală la 1,5 °C; cere Comisiei și 
Consiliului să determine de ce eforturi suplimentare este nevoie pentru a impulsiona 
energia regenerabilă și eficiența energetică în acord cu obiectivul de reducere a 
emisiilor de GES; cere să se promoveze la nivel mondial măsurile de creștere a 
eficienței energetice și să se instaleze la timp infrastructura pentru energie 
regenerabilă;”

Verts/ALE:
amendamentul 25
Prima parte „ia act de anunțul făcut de Președinta aleasă a Comisiei, Ursula von der Leyen, 

potrivit căreia ETS va fi extins la sectoarele care nu fac încă obiectul sistemului UE 
de comercializare a emisiilor; respinge includerea directă în schema EU ETS;”

A doua parte „solicită Comisiei să prezinte un raport Parlamentului și Consiliului cu o evaluare a 
impactului privind un sistem de comercializare a cotelor de emisii separat pentru 
aceste sectoare; subliniază cu fermitate faptul că un sistem de tarifare a CO2 nu ar 
trebui să înlocuiască sau să slăbească măsurile existente, cum ar fi standardele 
privind CO2 pentru autoturisme și camioane sau Regulamentul privind combaterea 
schimbărilor climatice, ci ar trebui să completeze legislația existentă pentru a 
consolida ambiția UE în domeniul climei, ca parte a unui mix de politici, astfel cum 
menționează vicepreședintele executiv ales, Frans Timmermans, în cadrul audierii 
sale în Parlament;”

PPE, Verts/ALE:
amendamentul 12rev=26=
Prima parte întregul text, cu excepția înlocuirii cuvintelor: „să fie complet decarbonizat până în 

2050, cel târziu;” cu cuvintele: „să își mențină cursul actual de reducere ambițioasă a 
emisiilor;”

A doua parte înlocuirea termenilor: „să fie complet decarbonizat până în 2050, cel târziu;” cu 
cuvintele: „să își mențină cursul actual de reducere ambițioasă a emisiilor;”

PPE, deputați:
§ 68
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „reamintește că se preconizează creșterea 

emisiilor de CO2 generate de transportul maritim cu un procent cuprins între 50 % și 
250 % până în 2050;”, „înainte de 2023”, „imediat”, „obligatorii”, „cât mai curând 
posibil, în cadrul strategiei sale de decarbonizare pentru anul 2050, acțiuni 
suplimentare ale UE,”, „cum ar fi includerea sectorului maritim în sistem de 
comercializare a certificatelor de emisii și”

A doua parte „reamintește că se preconizează creșterea emisiilor de CO2 generate de transportul 
maritim cu un procent cuprins între 50 % și 250 % până în 2050;”

A treia parte „înainte de 2023”
A patra parte „imediat”
A cincea parte „obligatorii”
A șasea parte „cât mai curând posibil, în cadrul strategiei sale de decarbonizare pentru anul 2050, 

acțiuni suplimentare ale UE,”, „cum ar fi includerea sectorului maritim în sistem de 
comercializare a certificatelor de emisii și”
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§ 69
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și navele ecologice cu componente ecologice”
A doua parte aceste cuvinte

PPE, deputați, ID, ECR:
§ 52
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită, prin urmare Comisia să garanteze că 

investițiile UE respectă clima și biodiversitatea și să prezinte, după caz, norme 
armonizate și obligatorii;”, „invită Comisia să se asigure că următorul CFM respectă 
pe deplin Acordul de la Paris și că nicio cheltuială efectuată nu contravine 
acestuia;”, „subliniază că este important să fie realimentat Fondul verde pentru climă 
și încurajează statele membre să-și dubleze cel puțin contribuțiile la mobilizarea 
inițială a resurselor;”, „solicită Băncii Europene de Investiții să pună capăt rapid 
acordării de împrumuturi pentru proiecte în domeniul combustibililor fosili, cu 
excepția cazului în care se folosesc gaze naturale, împreună cu surse regenerabile de 
energie, ca tehnologie de tranziție care să înlocuiască cărbunele”, „atunci când nu 
există alternative, există garanții pentru a evita efectele de blocare și se iau măsuri 
pentru a se asigura că traiectoria de reducere a emisiilor rămâne în conformitate cu 
obiectivele Acordului de la Paris;”

A doua parte „invită, prin urmare Comisia să garanteze că investițiile UE respectă clima și 
biodiversitatea și să prezinte, după caz, norme armonizate și obligatorii;”

A treia parte „invită Comisia să se asigure că următorul CFM respectă pe deplin Acordul de la 
Paris și că nicio cheltuială efectuată nu contravine acestuia;”

A patra parte „subliniază că este important să fie realimentat Fondul verde pentru climă și 
încurajează statele membre să-și dubleze cel puțin contribuțiile la mobilizarea 
inițială a resurselor;”

A cincea parte „solicită Băncii Europene de Investiții să pună capăt rapid acordării de împrumuturi 
pentru proiecte în domeniul combustibililor fosili, cu excepția cazului în care se 
folosesc gaze naturale, împreună cu surse regenerabile de energie, ca tehnologie de 
tranziție care să înlocuiască cărbunele”

A șasea parte „atunci când nu există alternative, există garanții pentru a evita efectele de blocare și 
se iau măsuri pentru a se asigura că traiectoria de reducere a emisiilor rămâne în 
conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris;”

PPE, Renew:
§ 58
Prima parte „reamintește părților că este necesar să se aloce suficiente resurse pentru a transpune 

angajamentele în acțiuni și a implementa măsurile necesare pentru îndeplinirea 
obiectivelor Acordului de la Paris; sprijină tendința tot mai pronunțată de 
introducere a unui mecanism de ajustare a emisiilor de dioxid de carbon la 
frontierele Uniunii pentru importurile în UE în vederea creării unor condiții de 
concurență echitabile în comerțul internațional și a evitării relocării emisiilor de 
dioxid de carbon;”

A doua parte „invită, prin urmare, Comisia și statele membre să introducă un sistem de impozitare 
a carbonului echitabil și progresiv cât mai rapid posibil;”

ID, ECR:
§ 9
Prima parte „subliniază că Raportul special al IPCC privind încălzirea globală de 1,5 °C 

reprezintă evaluarea științifică cea mai cuprinzătoare și mai actuală a direcțiilor de 
atenuare, în conformitate cu Acordul de la Paris;”



P9_PV(2019)11-28(VOT)_RO.docx 25 PE 644.716

A doua parte „subliniază că, potrivit acestui raport, pentru a avea o șansă bună de a limita 
încălzirea globală la maximum 1,5 °C până în 2100, fără nicio depășire sau cu o 
depășire limitată, va trebui să se atingă un nivel net de emisii de GES egal cu zero la 
nivel mondial până cel târziu în 2067, iar emisiile mondiale de GES vor trebui 
reduse până în 2030 la un maximum de 27,4 Gt CO2eq pe an; subliniază că, având 
în vedere constatările respective și conform Acordului de la Paris, Uniunea, în 
calitatea sa de lider mondial, împreună cu alte economii mondiale importante trebuie 
să se străduiască să atingă” și „un nivel net al emisiilor de GES egal cu zero cât mai 
curând posibil,” 

A treia parte „dar nu mai târziu de 2050”

deputați, ID:
§ 62
Prima parte „subliniază că 80 % din persoanele strămutate din cauza schimbărilor climatice sunt 

femei și copii”
A doua parte „care sunt, în general, mai afectați și mai împovărați de schimbările climatice decât 

bărbații; în schimb, nu participă în aceeași măsură ca bărbații la luarea deciziilor 
cruciale în domeniul politicilor climatice; afirmă, prin urmare, că capacitarea tuturor 
genurilor marginalizate, precum și participarea lor deplină și egală la forumuri 
internaționale, precum CCONUSC, faptul de a fi lideri în cadrul acestor forumuri și 
implicarea lor în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice de la nivel național, 
regional și local sunt vitale pentru succesul și eficacitatea unor astfel de acțiuni;”

A treia parte „consideră că UE și statele membre ar trebui să sprijine pe deplin implementarea 
Planului de acțiune privind egalitatea de gen al CCONUSC, în special prin 
integrarea perspectivei de gen în politicile privind clima și dezvoltarea ale UE, și să 
promoveze participarea femeilor indigene și a apărătorilor drepturilor femeilor la 
procesul CCONUSC;”

Diverse
Amendamentele 17 și 33 au fost retrase.
Stéphane Séjourné și Chrysoula Zacharopoulou (Grupul Renew) și-au retras semnătura de pe 
amendamentul 38.
Jadwiga Wiśniewska și Grupul ECR și-au retras sprijinul pentru propunerea de rezoluție B9-
0174/2019.
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9. Aderarea UE la Convenția de la Istanbul și alte măsuri de combatere a violenței 
bazate pe gen

Propuneri de rezoluție: B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

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

Propunerea de rezoluție B9-0224/2019
(ECR)

vot: rezoluție (întregul text) AN - 117, 493, 32

Propunerea de rezoluție B9-0225/2019                                  (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, 
GUE/NGL)

După § 1 1 ID AN - 157, 454, 24

§ 2 4 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 345, 260, 36

§ 7 § text original AN + 445, 112, 78

După § 22 3 ID AN - 42, 554, 44

După referirea 6 2 ID AN - 145, 470, 24

Considerentul L § text original AN + 407, 138, 93

vot: rezoluție (întregul text) AN + 500, 91, 50

Propunerea de rezoluție B9-0226/2019
(ID)

vot: rezoluție (întregul text) ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: vot final B9-0224/2019
Renew: amendamentul 4
Verts/ALE: § 7; considerentul l; vot final B9-0225/2019
ID: amendamentele 1, 2, 3

Solicitări de vot separat
PPE: § 7, considerentul L

Diverse
Samira Rafaela, Martin Hojsík și Dragoș Pîslaru (Grupul Renew) sunt, de asemenea, semnatari și 
ai propunerii de rezoluție B9-0225/2019.
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10. Acțiuni recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și 
anchetatorilor din Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 
ianuarie 1991 de la Vilnius

Propuneri de rezoluție: B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0182/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

vot: rezoluție (întregul text) AN + 493, 43, 86

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0182/2019 PPE ↓

B9-0183/2019 Verts/ALE ↓

B9-0184/2019 ECR ↓

B9-0185/2019 S&D ↓

B9-0186/2019 Renew ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
PPE: vot final RC-B9-0182/2019

11. Măsuri de contracarare a impactului hotărârii OMC în litigiul Airbus asupra 
agriculturii din Europa 

Propuneri de rezoluție: B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, 
B9-0206/2019, B9-0208/2019

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0197/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

După § 1 6 GUE/NGL -

După § 4 2 Verts/ALE -

div

1 +

§ 6 § text original

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

div

1 +

§ 7 § text original

2 +

4 Verts/ALE -

5 Verts/ALE -

După § 7

11 ID AN - 99, 523, 3

După § 15 7 GUE/NGL -

3 Verts/ALE -După § 16

8 GUE/NGL -

Înaintea 
considerentului A

1 Verts/ALE -

Considerentul D 9 ID -

După considerentul F 10 ID AN - 97, 522, 6

vot: rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0197/2019 ECR ↓

B9-0198/2019 S&D ↓

B9-0201/2019 PPE ↓

B9-0203/2019 Renew ↓

B9-0204/2019 Verts/ALE ↓

B9-0206/2019 GUE/NGL ↓

B9-0208/2019 ID ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: amendamentele 10, 11
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Solicitări de vot pe părți
Renew:
§ 6
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „își exprimă regretul profund, în acest context, 

față de lipsa finanțării corespunzătoare în bugetul 2020;”
A doua parte aceste cuvinte

§ 7
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cum ar fi sistemele de depozitare privată și 

retragerea de pe piață, precum și orice instrumente noi sau alte instrumente 
disponibile și măsuri relevante”

A doua parte aceste cuvinte

12. Criza organului de apel al OMC

Propunere de rezoluție: B9-0181/2019

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

Propunere de rezoluție B9-0181/2019 
(Comisia INTA)

După § 3 2 GUE/NGL AN - 51, 544, 12

După § 4 1 PPE +

vot: rezoluție (întregul text) AN + 506, 46, 61

Solicitări de vot prin apel nominal
PPE: vot final
GUE/NGL: amendamentul 2

13. Negocierile în curs pentru un nou acord de parteneriat ACP-UE

Propunere de rezoluție: B9-0175/2019
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Solicitări de vot pe părți
Renew:
amendamentul 2
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special în ceea ce privește chestiunile legate 

de climă, comerț, securitate și migrație;”
A doua parte aceste cuvinte

PPE, ECR:
§ 17
Prima parte „arată cât sunt de importante egalitatea de gen și capacitarea femeilor ca forță 

motrice a dezvoltării și roagă UE și țările ACP să includă egalitatea de gen în acord 
ca o clauză transversală;”

A doua parte „subliniază că este important ca părțile să susțină sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente și să pună integral în aplicare programul de acțiune al Conferinței 
Internaționale pentru Populație și Dezvoltare;”


