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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. Burundi, în special libertatea de exprimare

Propuneri de rezoluție: B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, 
B9-0066/2020

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0054/2020 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL)

§ 18 § text original vs +

Rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0054/2020 Verts/ALE ↓

B9-0055/2020 ECR ↓

B9-0057/2020 S&D ↓

B9-0058/2020 GUE/NGL ↓

B9-0061/2020 PPE ↓

B9-0066/2020 Renew ↓

Solicitări de vot separat
GUE/NGL: § 18

Diverse:
Malik Azmani (Grupul Renew) și-a retras semnătura de pe propunerea comună de rezoluție RC-
B9-0054/2020.
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2. Nigeria, în special recentele atacuri teroriste

Propuneri de rezoluție: B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, 
B9-0064/2020, B9-0065/2020

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0056/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

După § 18 1 GUE/NGL -

După § 21 2 GUE/NGL -

div

1 +

Considerentul F § text original

2/AN + 608, 41, 23

Considerentul I § text original AN + 629, 39, 6

Rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0056/2020 ECR ↓

B9-0059/2020 Verts/ALE ↓

B9-0060/2020 ID ↓

B9-0062/2020 S&D ↓

B9-0063/2020 GUE/NGL ↓

B9-0064/2020 PPE ↓

B9-0065/2020 Renew ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: considerentele F (a doua parte), I

Solicitări de vot pe părți
ID:
considerentul F
Prima parte „întrucât populația Nigeriei, cea mai mare din Africa, este compusă în mod aproape 

egal din musulmani și creștini;”
A doua parte „întrucât în această țară se află cea mai mare comunitate creștină din regiune, 

aproape 30 de milioane de creștini locuind în nordul Nigeriei; întrucât rivalitatea 
istorică dintre nordul predominant musulman și sudul creștin s-a intensificat 
dramatic odată cu răspândirea Islamului radical;”
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Diverse
Samira Rafaela (Grupul Renew) și-a retras semnătura de pe propunerea comună de rezoluție RC-
B9-0056/2020.

3. Situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou 
al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară)

Propuneri de rezoluție: B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, 
B9-0053/2020

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0048/2020
(PPE, S&D, Renew, ECR)

div

1 +

§ 7 § text original

2/AN + 424, 189, 61

div

1/AN + 447, 172, 52

§ 8 § text original

2 +

Rezoluție (întregul text) AN + 471, 101, 103

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0048/2020 PPE ↓

B9-0049/2020 ECR ↓

B9-0050/2020 S&D ↓

B9-0051/2020 GUE/NGL ↓

B9-0052/2020 Verts/ALE ↓

B9-0053/2020 Renew ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: § 7 (a doua parte)
ID: § 8 (a doua parte)
PPE, Renew: Vot final RC-B9-0048/2020
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Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
§ 7
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să extindă aceste sancțiuni la membrii 

familiilor acestora”
A doua parte aceste cuvinte

ID:
§ 8
Prima parte „solicită statelor membre care nu au făcut încă acest lucru să recunoască mandatul 

legitim al președintelui Guaidó”
A doua parte „și salută declararea acestuia de către Înaltul Reprezentant ca singura autoritate 

democratică recunoscută de UE; solicită, prin urmare, recunoașterea reprezentanților 
politici numiți de Juan Guaidó;”

4. Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și 
Ungaria

Propunere de rezoluție: B9-0032/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0032/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 2 § text original AN + 433, 189, 50

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

AN + 438, 175, 61

div

1/AN ↓

2/AN ↓

3/AN ↓

§ 3

§ text original

4/AN ↓

După § 5 3 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 448, 182, 32

După referirea 12 1 S&D +

Rezoluție (întregul text) AN + 446, 178, 41
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Solicitări de vot prin apel nominal
S&D: vot final
Verts/ALE: amendamentele 2, 3, § 3; vot final
PPE: amendamentul 2, §§ 2, 3 (prima, a doua, a treia și a patra parte); vot final

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 3
Prima parte „își exprimă regretul că audierile nu au condus încă la niciun progres semnificativ 

din partea celor două state membre în cauză în remedierea riscurilor clare de 
încălcare gravă a valorilor menționate la articolul 2 din TUE; constată cu îngrijorare 
că rapoartele și declarațiile Comisiei și ale organismelor internaționale, cum ar fi 
ONU, OSCE și Consiliul Europei, indică faptul că situația din Polonia și din Ungaria 
s-a deteriorat de la declanșarea articolului 7 alineatul (1) din TUE; subliniază că 
eșecul Consiliului în a face uz efectiv de articolul 7 din TUE continuă să submineze 
integritatea valorilor comune europene, încrederea reciprocă și credibilitatea Uniunii 
în ansamblu;”

A doua parte „își reiterează poziția cu privire la decizia Comisiei de a activa articolul 7 alineatul 
(1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia și la propria propunere prin care 
invită Consiliul să stabilească, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din TUE, 
existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se 
întemeiază Uniunea,”

A treia parte „invită, ca urmare, Consiliul să vegheze ca audierile în temeiul articolului 7 alineatul 
(1) din TUE să abordeze și noile evoluții și să evalueze riscurile de încălcare a 
independenței sistemului judiciar, a libertății de exprimare, inclusiv a libertății mass-
media, a libertății universitare, a libertății de asociere și a dreptului la egalitate de 
tratament;”

A patra parte „invită Comisia să utilizeze pe deplin instrumentele pe care le are la dispoziție 
pentru a lua măsuri în legătură cu existența unui risc clar de încălcare gravă de către 
Polonia și Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea, în special procedurile 
accelerate de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și cererile de măsuri provizorii 
adresate Curții de Justiție;”

Diverse:
Robert Biedroń (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatar al amendamentului 1.

5. COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - (Kunming 2020)

Propunere de rezoluție: B9-0035/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0035/2020
(Comisia ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Înainte de § 1 8 GUE/NGL VE - 141, 480, 52

div§ 4 § text original

1/VE + 391, 275, 6
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2 +

După § 5 16 Verts/ALE -

§ 8 17 Verts/ALE VE + 352, 300, 19

§ 10 18 Verts/ALE AN + 357, 290, 31

21 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 394, 238, 47După § 11

22 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 279, 230, 167

După § 12 9 GUE/NGL -

După § 14 10 GUE/NGL AN - 171, 425, 80

După § 16 23 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 624, 13, 43

11 GUE/NGL -După § 22

12 GUE/NGL -

După § 23 24 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 508, 53, 112

§ 24 2 PPE -

După § 26 19 Verts/ALE AN - 291, 314, 72

div

1 +

2/VE + 345, 303, 14

§ 35 § text original

3/VE + 566, 99, 6

div

1 +

§ 40 § text original

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

§ 43 3 PPE VE - 318, 338, 11

După § 43 1 S&D -

div

1 +

§ 48 § text original

2 +

§ 53 4 PPE VE - 297, 328, 42

div

1 +

§ 56 § text original

2 +

După referirea 15 14 Verts/ALE +

div

1/AN - 108, 473, 93

5 GUE/NGL

2/AN + 318, 315, 44

div

1/AN - 101, 483, 88

După considerentul D

13 GUE/NGL

2/AN - 274, 325, 74

După considerentul E 6 GUE/NGL +

După considerentul I 20 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VE - 249, 271, 152

7 GUE/NGL +După considerentul J

15 Verts/ALE +

Rezoluție (întregul text) +

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentele 18, 19, 21, 22, 23, 24
GUE/NGL: amendamentele 5, 10, 13
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Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 4
Prima parte „consideră că ne confruntăm cu o urgență ecologică, care necesită acțiuni 

semnificative la nivelul UE și la nivel global;”
A doua parte „invită Comisia să facă din protecția și refacerea naturii o prioritate a Pactului 

ecologic european, alături de schimbările climatice;”

§ 40
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „UE și”
A doua parte aceste cuvinte

§ 56
Prima parte „observă că, dacă nu va fi pus în aplicare în mod corespunzător, cadrul de 

conservare a naturii ar putea crea un mediu ostil pentru activiști și ecologiști și direct 
sau indirect le-ar putea pune viața în pericol;”

A doua parte „subliniază că UE ar trebui să condamne activ uciderea activiștilor de mediu și a 
ecologiștilor;”

S&D:
amendamentul 5
Prima parte „întrucât toate formele de inginerie genetică sau de editare a organismelor vii, prin 

inginerie transgenică sau mutagenă, constituie o amenințare la adresa 
biodiversității;”

A doua parte „întrucât utilizarea masivă a erbicidelor sistemice cu spectru larg, cum ar fi 
glifosatul, este direct responsabilă de distrugerea masivă a biodiversității;”
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amendamentul 13
Prima parte „insistă ca toate formele de organisme modificate genetic, inclusiv modificările 

genetice prin intermediul ingineriei transgenice sau mutagenice, să fie integral 
interzise;”

A doua parte „solicită interzicerea la nivel global a utilizării glifosatului și a altor erbicide 
sistemice cu spectru larg similare;”

Renew:
§ 48
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „seculare și a pădurilor”
A doua parte aceste cuvinte

PPE, Renew:
§ 35
Prima parte „evidențiază nevoia de a obține fonduri corespunzătoare și suficiente pentru 

conservarea biodiversității; cere ca măsurile de îmbunătățire a biodiversității și de 
imunizare la schimbările climatice să fie incluse în următorul cadru financiar 
multianual și ca integrarea de biodiversității să fie intensificată în toate domeniile de 
politică, astfel încât să se înregistreze progrese semnificative și pozitive în 
înfăptuirea Viziunii 2050;”

A doua parte „invită Comisia și Consiliul să stabilească un obiectiv clar de minimum 10 % din 
CFM pentru punerea în prim-plan a biodiversității, în plus față de ținta pentru 
integrarea aspectelor legate de climă;”

A treia parte „subliniază, de asemenea, că trebuie stabilită o metodologie mai transparentă, mai 
cuprinzătoare și mai strictă pentru urmărirea cheltuielilor legate de biodiversitate și 
climă; își reiterează apelul de a dubla cel puțin fondurile actuale alocate programului 
LIFE; cere să se elimine treptat subvențiile dăunătoare și să asigure consecvența 
între toate fondurile și programele UE, astfel încât nicio cheltuială din bugetul UE să 
nu poată contribui la pierderea biodiversității;”

Diverse
Alexandr Vondra și Grupul ECR și-au retras sprijinul pentru propunerea de rezoluție B9-
0035/2020.

6. Activitățile Ombudsmanului European în 2018

Raport: Peter Jahr (A9-0032/2019)

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

După § 4 12 ECR +

§ 12 § text original AN + 504, 156, 9

1 Verts/ALE AN + 333, 312, 22§ 19

§ text original vs ↓

2 Verts/ALE AN + 373, 284, 14După § 19

3 Verts/ALE div
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

1/AN + 455, 192, 21

2/AN + 327, 300, 41

div

1 +

§ 20 § text original

2 +

div

1 +

2 +

§ 21 § text original

3 +

§ 23 7 PPE +

div

1 +

§ 25 § text original

2/AN + 464, 155, 30

§ 27 8 PPE +

div

1 +

§ 31 § text original

2 -

§ 41 § text original vs +

div

1 +

§ 43 § text original

2 -

§ 46 9 PPE -

div

1 +

§ 47 § text original

2/AN + 415, 204, 22
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Considerentul M 4 PPE -

Considerentul P 5 PPE VE + 389, 245, 8

div

1 +

Considerentul R § text original

2 +

După considerentul R 11 ECR +

Considerentul S 6 PPE +

Rezoluție (întregul text) AN + 563, 3, 63

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentele 1, 2, 3; §§ 12, 25 (a doua parte), 47 (a doua parte)

Solicitări de vot separat
GUE/GNL: § 19
PPE: § 12, 41

Solicitări de vot pe părți
GUE/NGL:
§ 31
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „morale și” și „și discreție”
A doua parte aceste cuvinte

Considerentul R
Prima parte „întrucât o mai mare deschidere și transparență cu privire la pozițiile adoptate de 

guvernele statelor membre în Consiliu va îmbunătăți încrederea în UE”
A doua parte „și va reduce euroscepticismul și populismul”

S&D:
amendamentul 3
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să modifice normele relevante, pentru” și 

„transpunerea în practică”
A doua parte aceste cuvinte

Verts/ALE:
§ 20
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care au fost finalizate deja”
A doua parte aceste cuvinte



P9_PV(2020)01-16(VOT)_RO.docx 14 PE 646.600

§ 21
Prima parte „subliniază importanța măsurilor adoptate pentru a spori transparența deciziilor luate 

în cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor;”
A doua parte „reamintește că, în 2014, Comisia a creat, pe site-ul Europa, o platformă centralizată 

conținând informații complete cu privire la constatarea neîndeplinirii obligațiilor;”
A treia parte „subliniază că, în rapoartele sale anuale privind monitorizarea aplicării dreptului UE, 

Comisia oferă Parlamentului și publicului informații cu privire la dosarele EU Pilot 
și de constatare a neîndeplinirii obligațiilor;”

PPE:
§ 25
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și părțile terțe”
A doua parte aceste cuvinte

§ 47
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „afilieri politice partinice evidente și”
A doua parte aceste cuvinte

PPE, Renew:
§ 43
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și părțile terțe”
A doua parte aceste cuvinte

Diverse
Amendamentul 10 a fost retras.

7. Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor 
de interese după ocuparea unor funcții publice

Propunere de rezoluție: B9-0047/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0047/2020
(Comisia ECON)

Rezoluție (întregul 
text)

+


