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ANEXĂ 
 

REZULTATELE VOTURILOR 

Semnificația abrevierilor și simbolurilor 

+ adoptat 

- respins 

↓ caduc 

R retras 

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

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

div vot pe părți 

vs vot separat 

am amendament 

AC amendament de compromis 

PC partea corespunzătoare 

S amendament supresiv 

= amendamente identice 

§ alineat / punct 

art articol 

cons considerent 

PR propunere de rezoluție 

PRC propunere comună de rezoluție 

SEC vot secret 
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1. Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea 

ocupării unor locuri de muncă sezoniere ***I 

Raport: Claude Moraes (A7-0428/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 498, 56, 68 

 

 

2. Importurile de ton obez de Atlantic ***I 

Raport: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 597, 5, 11 

 

 

3. Protocolul UE-Gabon de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției 

financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului *** 

Recomandare: João Ferreira (A7-0049/2014) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

 

4. Relațiile dintre UE, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe 

de altă parte * 

Raport: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 617, 13, 14 
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5. Asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om 

Raport: Sampo Terho (A7-0005/2014) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

6. Consultarea CESE cu privire la structura și organizarea dialogului social în 

contextul unei veritabile UEM 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

7. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului în 2015 

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

comentarii 

săptămânile 22, 38, 42, 

49 

2 PPE  R  

Propunerea Conferinței președinților  +  

 

Diverse 

Amendamentul 1, depus de Ashley Fox și alții, fusese declarat inadmisibil de către Președinte (a se 

vedea punctul 10.2 al PV din 15.1.2014).. 

 
 

 

8. Desemnarea Vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale 

Europene 

Raport: Sharon Bowles (A7-0086/2014) [vot secret, articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: candidatura dnei Sabine 

Lautenschläger 

 + 521, 57, 70 
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9. Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la 

cooperarea în ceea ce privește aplicarea legislațiilor acestora în domeniul 

concurenței *** 

Recomandare: George Sabin Cutaș (A7-0060/2014) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

 

10. Acordurile UE de cooperare privind aplicarea politicii în domeniul 

concurenței - calea de urmat 

Propunere de rezoluție: B7-0088/2014 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunerea de rezoluție B7-0088/2014  

(Comisia ECON) 

vot: rezoluție (textul integral)  +  

 

 

11. Autorizarea statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, 

Tratatul privind comerțul cu arme *** 

Recomandare: David Martin (A7-0041/2014) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  
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12. Tratatul privind comerțul cu arme 

Propunere de rezoluție: B7-0075/2014 

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

comentarii 

Propunerea de rezoluție B7-0075/2014  

(Comisia INTA) 

§ 5 § text original div   

1 +  

2/VE + 342, 314, 8 

3 +  

4 +  

§ 7 § text original AN + 566, 70, 13 

§ 10 2S GUE/NGL  -  

§ 11 1 S&D AN + 572, 88, 22 

§ 14 § text original div   

1 +  

2/VE + 362, 309, 5 

§ 19 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 21 § text original vs +  

§ 28 § text original vs +  

§ 29 § text original vs +  

§ 35 § text original vs +  

vot: rezoluție (textul integral)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: amendamentul 1 

ECR: § 7 
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Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 21, 28, 29, 35 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 5 

Prima parte: „Consideră regretabil ... armelor convenționale,” 

A doua parte: „că vizează doar opt categorii ... din fiecare categorie;” 

A treia parte: „salută însă utilizarea ... în cadrul legislațiilor lor naționale;” 

A patra parte: „regretă faptul că comerțul ... obiectul tratatului” 

 
§ 14 

Prima parte: „salută respectarea ... comiterea de acte teroriste” 

A doua parte: „încurajează toate statele... riguros și coerent” 

 
§ 19 

Prima parte: „subliniază că statele ... ca regulă generală; ” 

A doua parte: „Solicită, în consecință ... acceptarea universală a acestui principiu” 
 

 

13. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor 

subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I 

Raport: Christofer Fjellner (A7-0053/2014) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1 

6 

8-15 

20-28 

31-32 

36 

39-40 

44 

46 

49 

51-56 

59 

61 

64-65 

68-69 

95 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - voturi separate 

2 comisia vs +  

5 comisia vs +  

7 comisia AN + 504, 160, 11 

16 comisia div   



P7_PV(2014)02-05(VOT)_RO.doc 7 PE 528.331 

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

comentarii 

1 +  

2 +  

17 comisia vs +  

18 comisia AN + 423, 188, 64 

19 comisia div   

1 +  

2 +  

35 comisia vs +  

41 comisia vs +  

42 comisia vs +  

43 comisia AN + 522, 145, 10 

45 comisia AN + 508, 135, 14 

47 comisia AN + 470, 184, 17 

48 comisia vs +  

50 comisia vs +  

58 comisia AN + 527, 142, 11 

60 comisia vs +  

66 comisia vs +  

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

comentarii 

Regulamentul (CE) nr. 

1225/2009 articolul 2, § 

5 

85 GUE/NGL AN - 282, 379, 18 

Regulamentul (CE) nr. 

1225/2009 articolul 2, § 

7 

70= 

86= 

Verts/ALE  

GUE/NGL 

AN + 343, 319, 13 

Regulamentul (CE) nr. 

1225/2009 după 

articolul 4 

83 GUE/NGL AN - 281, 371, 22 

Regulamentul (CE) nr. 

1225/2009 articolul 5, § 

1 

87= 

90= 

GUE/NGL  

S&D, 

Verts/ALE 

AN + 345, 320, 7 

Regulamentul (CE) nr. 

1225/2009 articolul 6, 

după § 9 

89 GUE/NGL  -  

Regulamentul (CE) nr. 

1225/2009 articolul 7, § 

1 

84 GUE/NGL AN - 170, 498, 6 

29 comisia AN + 482, 175, 17 

Regulamentul (CE) nr. 

1225/2009 articolul 7, § 

2 

30 comisia div   

1/AN + 642, 20, 8 

2/AN + 500, 159, 7 

3/AN + 468, 192, 13 

4/AN + 451, 205, 7 

5/AN + 421, 194, 58 

6/AN + 516, 150, 9 

7/AN + 500, 166, 9 

8/AN + 475, 181, 19 

72 Verts/ALE  ↓  

Regulamentul (CE) nr. 

1225/2009 articolul 8, § 

1 

71 Verts/ALE  -  

Regulamentul (CE) nr. 

1225/2009 articolul 9, § 

33 comisia div   

1/AN + 642, 27, 10 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

4 
2/AN + 504, 153, 9 

3/AN + 466, 198, 12 

4/AN + 456, 207, 9 

5/AN + 411, 196, 62 

6/AN + 506, 158, 10 

7/AN + 484, 171, 9 

8/AN + 468, 184, 18 

73 Verts/ALE  ↓  

Regulamentul (CE) nr. 

1225/2009 articolul 11, 

§ 2 

77 PPE VE + 498, 162, 10 

34 comisia  ↓  

Regulamentul (CE) nr. 

1225/2009 articolul 14, 

§ 5 

79 PPE  +  

37 comisia  ↓  

Reg (EC) nr. 1225/2009 

articolul 14, § 6 

75 PPE  +  

38 comisia  ↓  

Regulamentul (CE) nr. 

1225/2009 articolul 10, 

§ 1 

91 S&D, 

Verts/ALE 

AN + 343, 330, 6 

Regulamentul (CE) nr. 

1225/2009 articolul 10, 

§ 6 

94 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

Regulamentul (CE) nr. 

1225/2009 articolul 12, 

§ 1 

88 GUE/NGL AN - 173, 493, 11 

57 comisia AN + 474, 186, 14 

Regulamentul (CE) nr. 

1225/2009 articolul 13, 

§ 1 

74 Verts/ALE VE - 323, 330, 13 

Regulamentul (CE) nr. 

1225/2009 articolul 24, 

§ 5 

78 PPE  +  

62 comisia  ↓  

Regulamentul (CE) nr. 

1225/2009 articolul 24, 

§ 6 

76 PPE  +  

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

comentarii 

considerentul 2 80 GUE/NGL AN - 270, 393, 13 

considerentul 6 81 GUE/NGL  -  

3 comisia  +  

considerentul 7 4 comisia  +  

82 GUE/NGL  ↓  

considerentul 18 93 S&D  +  

după considerentul 18 92 S&D, 

Verts/ALE 

AN + 339, 329, 7 

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluție legislativă AN vot reportat solicitare de 

retrimitere în 

comisie [articolul 

57 alineatul (2) din 

Regulamentul de 

procedură] 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: amendamentele 30, 33, 90, 91, 92 

ECR: amendamentele 7, 43, 45, 18, 47, 58, 30, 33 

Verts/ALE amendamentele 30, 33, 70, 90, 91, 92 

PPE: amendamentele 84, 29, 57, 88 

GUE/NGL: amendamentele 80, 83, 85 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: amendamentele 17, 48, 34, 66 

PPE: amendamentul 16 

GUE/NGL: amendamentele 2, 5, 18, 19, 29, 34, 35, 41, 42, 47, 50, 57, 58, 60, 66, 67 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

amendamentul 19 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „ precum și sisteme tarifare duale” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

amendamentul 16 

Prima parte: „Țările terțe intervin... implicate în astfel de practici.” 

A doua parte: „Diferențele în ceea ce privește nivelul... proteja interesul public.” 
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ECR, PPE, GUE/NGL: 

amendamentul 30 

Prima parte: „Valoarea taxei antidumping ... prejudiciul suferit de industria Uniunii.” 

A doua parte: „O astfel de taxă mai mică nu se aplică în niciuna dintre următoarele situații:” 

A treia parte: textul de la litera (a), cu excepția cuvintelor „printre altele”, „de exemplu”, 

„materiile prime și energia” și „cercetarea și munca, ... finanțare a comerțului” 

A patra parte: „printre altele”, „de exemplu” și „cercetarea și munca, ... finanțare a comerțului” 

A cincea parte: „materiile prime și energia” 

A șasea parte: litera (b) 

A șaptea parte: literele (c) și (d) 

A opta parte: ultimul alineat „Totuși, o astfel de taxă .. Parlamentului European și al Consiliului*.” 

 
amendamentul 33 

Prima parte: „Valoarea taxei antidumping ... industriei din Uniune.” 

A doua parte: „O astfel de taxă mai mică nu se aplică în niciuna dintre următoarele situații:” 

A treia parte: textul de la litera (a), cu excepția cuvintelor „printre altele”, „de exemplu”, 

„materiile prime și energia” și „cercetarea și munca ... finanțare a comerțului” 

A patra parte: „printre altele”, „de exemplu” și „cercetarea și munca, ... finanțare a comerțului” 

A cincea parte: „materiile prime și energia” 

A șasea parte: litera (b) 

A șaptea parte: literele (c) și (d) 

A opta parte: ultimul alineat „Totuși, o astfel de taxă ... Regulamentul (UE) nr. 978/2012.” 
 

 

14. Respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului ***I 

Raport: Isabelle Thomas (A7-0468/2013) 

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

comentarii 

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-4 

6-15 

comisia  +  

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot separat 

5 comisia AN + 569, 87, 8 

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 561, 87, 19 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentul 5 
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15. Echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere 

potențial explozive ***I 

Raport: Zuzana Roithová (A7-0255/2012) 

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

comentarii 

Propunere de directivă 

întregul text - blocul 

nr. 1  

38 comisia  +  

blocul nr. 2 1-37 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

Proiect de rezoluție legislativă 

după § 1 39 comisia  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 646, 13, 12 

 

 

16. Explozivii de uz civil ***I 

Raport: Zuzana Roithová (A7-0256/2012) 

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

comentarii 

Propunere de directivă 

întregul text - blocul 

nr. 1  

35 comisia  +  

blocul nr. 2 1-34 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

Proiect de rezoluție legislativă 

după § 1 36 comisia  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 651, 15, 7 
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17. Instrumentele de cântărire neautomate ***I 

Raport: Zuzana Roithová (A7-0257/2012) 

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

comentarii 

Propunere de directivă 

întregul text - blocul 

nr. 1  

50 comisia  +  

blocul nr. 2 1-49 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

Proiect de rezoluție legislativă 

după § 1 51 comisia  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 649, 12, 12 

 

 

18. Compatibilitatea electromagnetică ***I 

Raport: Zuzana Roithová (A7-0258/2012) 

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

comentarii 

Propunere de directivă 

întregul text - blocul 

nr. 1  

41 comisia  +  

blocul nr. 2 1-40 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

Proiect de rezoluție legislativă 

după § 1 42 comisia  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 653, 12, 10 
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19. Echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de 

tensiune ***I 

Raport: Zuzana Roithová (A7-0259/2012) 

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

comentarii 

Propunere de directivă 

întregul text - blocul 

nr. 1  

46 comisia  +  

blocul nr. 2 1-45 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

Proiect de rezoluție legislativă 

după § 1 47 comisia  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 651, 12, 11 

 

 

20. Ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare ***I 

Raport: Zuzana Roithová (A7-0260/2012) 

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

comentarii 

Propunere de directivă 

întregul text - blocul 

nr. 1  

57 comisia  +  

blocul nr. 2 1-56 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

Proiect de rezoluție legislativă 

după § 1 58 comisia  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 650, 14, 10 
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21. Recipientele simple sub presiune ***I 

Raport: Zuzana Roithová (A7-0261/2012) 

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

comentarii 

Propunere de directivă 

întregul text - blocul 

nr. 1  

39 comisia  +  

blocul nr. 2 1-38 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

Proiect de rezoluție legislativă 

după § 1 40 comisia  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 648, 13, 10 

 

 

22. Mijloacele de măsurare ***I 

Raport: Zuzana Roithová (A7-0376/2012) 

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

comentarii 

Propunere de directivă 

întregul text - blocul 

nr. 1  

45 comisia  +  

blocul nr. 2 1-44 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

Proiect de rezoluție legislativă 

după § 1 46 comisia  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 648, 14, 11 
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23. Compensarea și asistența acordată pasagerilor în eventualitatea refuzului la 

îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor ***I 

Raport: Georges Bach (A7-0020/2014) 

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

comentarii 

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-58 

60-61 

63-70 

73 

75-78 

80 

82-168 

comisia  +  

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - voturi separate 

62 comisia vs -  

79 comisia div   

1 +  

2 +  

Regulamentul (CE) nr. 

261/2004 articolul 1, § 

3 

174S ALDE VE + 332, 293, 46 

Regulamentul (CE) nr. 

261/2004 articolul 4, 

după § 3 

169 S&D  +  

Regulamentul (CE) nr. 

261/2004 articolul 4, § 

4 

59 comisia  +  

176 peste 40 de 

deputați 

 ↓  

Regulamentul (CE) nr. 

261/2004 articolul 6, § 

1, punctul i 

177 peste 40 de 

deputați 

 -  

Regulamentul (CE) nr. 

261/2004 Articolul 6, 

§ 1, punctul ii și 

punctul iii 

71+72 comisia  +  

178+17

9 

peste 40 de 

deputați 

 ↓  

Regulamentul (CE) nr. 

261/2004 articolul 6, § 

2, litera (a) 

74 pc comisia  + modificat oral 

175 GUE/NGL  ↓  

180 peste 40 de 

deputați 

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

comentarii 

Regulamentul (CE) nr. 

261/2004 articolul 6, § 

2, litera (b) 

181 peste 40 de 

deputați 

 -  

74 pc comisia  +  

Regulamentul (CE) nr. 

261/2004 Articolul 6, 

§ 2, litera (c) 

182S peste 40 de 

deputați 

 -  

74 pc comisia  +  

Regulamentul (CE) nr. 

261/2004 articolul 7, § 

1 

81 comisia  +  

Regulamentul (CE) nr. 

261/2004 după 

articolul 17 

171 ECR AN - 227, 389, 45 

după considerentul 22 170 Verts/ALE  -  

după considerentul 35 172= 

173= 

ECR 

ALDE 

AN - 288, 337, 39 

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 580, 41, 48 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: amendamentele 171, 172 
 

Solicitări de vot separat 

PPE, ALDE: amendamentul 62 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE: 

amendamentul 79 

Prima parte: „În cazul în care un pasager ... articolul 6 alineatul (2). ” 

A doua parte: „În acest sens ... destinația finală.” 
 



P7_PV(2014)02-05(VOT)_RO.doc 18 PE 528.331 

Diverse 

Amendamentele 175, 176, 177, 179, 180 și 181 au fost depuse de Hans-Peter Mayer și alții. 

 

Burkhard Balz și-a retras semnătura de la amendamentele 176, 180, 181 și 182. 

 

Saïd El Khadraoui a prezentat următorul amendament oral la amendamentul 74 (partea 

corespunzătoare): 

„(a) cu o întârziere de cel puțin trei ore față de ora programată de sosire pentru toate călătoriile pe 

distanțe de 3 500 de kilometri sau mai puțin. 

(b) cu o întârziere de cel puțin cinci ore față de ora programată de sosire pentru călătoriile în interiorul 

UE de peste 3 500 de kilometri sau pentru călătoriile înspre/dinspre țări terțe pe distanțe între 3 500 și 

6 000 de kilometri; 

(c) cu o întârziere de cel puțin șapte ore față de ora programată de sosire pentru călătoriile 

înspre/dinspre țări terțe pe distanțe de peste 6 000 de kilometri.” 
 

 

24. Procedurile de insolvență ***I 

Raport: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013) 

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

comentarii 

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-18 

20-26 

28-30 

32-69 

comisia  +  

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - voturi separate 

19 comisia AN - 52, 598, 2 

27 comisia AN + 516, 127, 1 

31 comisia AN + 521, 120, 3 

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 580, 69, 19 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: amendamentele 19, 27, 31 
 

 

25. Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei 

Raport: Anne Delvaux et Konrad Szymański (A7-0047/2014) 

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

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

de înlocuire 

1 Verts/ALE AN - 90, 572, 9 

2 ECR AN - 146, 511, 4 

33 EFD AN - 52, 603, 12 

subtitlu 1  13 peste 77 de 

deputați 

 -  

§ 1 § text original AN + 620, 48, 3 

după § 1 4 peste 77 de 

deputați 

div   

1/AN + 576, 74, 12 

2/AN - 319, 344, 9 

§ 2 28 peste 77 de 

deputați 

div   

1/AN + 333, 310, 25 

2/AN + 607, 50, 9 

§ 3 § text original AN + 565, 91, 10 

§ 4 14 peste 77 de 

deputați 

AN - 276, 379, 20 

§ text original div   

1/AN + 579, 81, 11 

2/AN + 341, 311, 9 

3/AN + 366, 281, 14 

4/AN + 347, 314, 13 

5/AN + 354, 297, 5 

§ 5 15 peste 77 de 

deputați 

AN - 142, 518, 13 

5 peste 77 de 

deputați 

div   

1/AN - 252, 405, 12 

2/AN - 271, 382, 15 

29 peste 77 de 

deputați 

AN - 273, 371, 19 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ text original AN + 412, 237, 8 

după § 5 6 peste 77 de 

deputați 

AN ↓  

32 peste 77 de 

deputați 

AN + 450, 205, 9 

§ 6 § text original AN + 335, 319, 7 

§ 7 30 peste 77 de 

deputați 

AN - 286, 359, 19 

§ text original AN + 347, 308, 12 

După § 7 26 peste 77 de 

deputați 

AN - 315, 343, 11 

27 peste 77 de 

deputați 

AN - 239, 384, 37 

§ 8 § text original div   

1/AN + 606, 60, 4 

2/AN + 587, 67, 3 

3/AN + 528, 120, 5 

4/AN + 502, 152, 4 

§ 9 § text original div   

1/AN + 591, 72, 2 

2/AN + 582, 58, 5 

3/AN + 366, 270, 8 

§ 10 § text original AN + 392, 263, 14 

§ 11 § text original div   

1/AN + 588, 74, 7 

2/AN + 460, 186, 11 

§ 12 § text original div   

1/AN + 633, 29, 2 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

2/AN + 354, 304, 10 

§ 13 § text original div   

1/AN + 616, 30, 21 

2/AN + 494, 157, 4 

3/AN + 516, 138, 4 

§ 14 § text original AN + 540, 124, 4 

§ 15 § text original AN + 572, 79, 8 

§ 16 § text original AN + 519, 135, 8 

§ 17 § text original AN + 627, 23, 13 

§ 19 § text original div   

1 +  

2/VE - 328, 330, 10 

§ 21 § text original div   

1/AN + 558, 96, 4 

2/AN + 530, 123, 6 

§ 22 § text original AN + 380, 284, 5 

§ 23 § text original AN + 598, 62, 5 

§ 24 § text original div   

1/AN + 529, 129, 5 

2/AN + 348, 300, 13 

3/AN + 629, 25, 15 

4/AN + 339, 312, 14 

5/AN + 577, 78, 11 

§ 26 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 28 § text original AN + 539, 126, 3 

§ 29 § text original AN + 628, 18, 10 

§ 30 § text original div   

1/AN + 485, 156, 22 

2/AN + 600, 36, 17 

§ 31 16 peste 77 de 

deputați 

AN - 294, 360, 7 

§ text original div   

1/AN + 580, 75, 5 

2/AN + 455, 172, 17 

§ 32 § text original AN + 481, 154, 13 

§ 33 § text original AN + 440, 219, 1 

§ 34 § text original div   

1 +  

2/VE + 332, 312, 16 

§ 35 § text original vs +  

§ 36 § text original AN + 533, 119, 8 

după § 37 17 peste 77 de 

deputați 

AN - 310, 343, 8 

§ 41 § text original AN + 616, 32, 9 

§ 42 § text original div   

1/VE + 420, 229, 2 

2 +  

§ 43 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 45 § text original vs +  

§ 47 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 48 § text original AN + 514, 140, 10 

după § 48 18 peste 77 de 

deputați 

AN - 148, 500, 7 

19 peste 77 de 

deputați 

 -  

§ 49 § text original div   

1/AN + 556, 92, 7 

2/AN + 536, 114, 4 

§ 50 § text original AN + 581, 73, 3 

§ 51 § text original AN + 521, 123, 9 

§ 52 § text original AN + 508, 133, 7 

§ 53 § text original AN + 513, 139, 6 

§ 54 § text original vs +  

§ 55 § text original AN + 562, 93, 8 

§ 57 31 peste 77 de 

deputați 

AN + 323, 316, 9 

§ text original AN ↓  

§ 66 § text original div   

1 +  

2/VE + 346, 300, 10 

§ 67 § text original AN + 505, 145, 11 

§ 68 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

§ 69 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 70 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 71 § text original div   

1 +  

2/VE + 348, 298, 9 

§ 72 § text original AN + 580, 72, 7 

§ 74 § text original AN + 502, 131, 11 

§ 76 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 79 § text original AN + 607, 43, 7 

§ 81 § text original div   

1 +  

2/AN + 340, 300, 8 

după § 81 7 peste 77 de 

deputați 

VE - 248, 392, 10 

§ 87 § text original div   

1 +  

2/AN + 529, 111, 18 

3/AN + 343, 269, 19 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 88 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 90 20 peste 77 de 

deputați 

VE - 275, 359, 12 

§ text original div   

1/AN + 531, 101, 16 

2/AN + 344, 258, 16 

§ 91 § text original AN + 495, 131, 23 

§ 92 § text original div   

1/AN + 618, 12, 17 

2/AN + 534, 92, 19 

§ 93 § text original AN + 615, 18, 19 

§ 95 § text original AN + 609, 34, 3 

după § 96 8 peste 77 de 

deputați 

div   

1/AN - 303, 330, 20 

2/AN ↓  

§ 101 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 106 § text original AN + 608, 37, 5 

§ 109 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 110 § text original div   

1/AN + 533, 113, 6 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

2/AN + 327, 303, 11 

§ 111 § text original AN + 558, 83, 7 

§ 113 § text original AN + 617, 23, 5 

§ 114 21 peste 77 de 

deputați 

AN - 131, 505, 17 

§ 115 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 116 § text original vs +  

§ 117 § text original div   

1/AN + 542, 94, 16 

2/AN + 510, 119, 16 

§ 118 22 peste 77 de 

deputați 

 -  

§ 119 9 peste 77 de 

deputați 

VE - 320, 327, 12 

§ text original AN + 324, 308, 16 

§ 124 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 125 § text original div   

1 +  

2 +  

după § 125 23 peste 77 de 

deputați 

div   

1 -  

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

comentarii 

după § 131 24 peste 77 de 

deputați 

AN + 324, 315, 14 

§ 132 § text original AN + 616, 16, 10 

§ 133 § text original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 337, 305, 9 

4 +  

§ 134 § text original AN + 555, 88, 9 

§ 137 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 140 § text original div   

1/AN + 619, 21, 12 

2/AN + 569, 44, 5 

§ 142 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 143 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 144 § text original vs +  

§ 145 § text original AN + 554, 88, 8 

§ 146 § text original AN + 555, 82, 4 

§ 147 25 peste 77 de 

deputați 

AN - 293, 337, 18 

§ text original AN + 496, 144, 7 

§ 148 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 149 § text original AN + 609, 27, 11 

referirea 12 § text original AN + 565, 63, 7 

referirea 14 § text original AN + 565, 63, 8 

considerentul A § text original div   

1 +  

2 -  

considerentul C § text original AN + 337, 306, 9 

considerentul D 10 peste 77 de 

deputați 

AN + 366, 261, 15 

considerentul E § text original AN + 626, 18, 6 

considerentul G § text original div   

1/AN + 617, 22, 4 

2/AN + 482, 143, 4 

considerentul J § text original div   

1 +  

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

comentarii 

considerentul M § text original AN + 350, 290, 6 

considerentul N § text original AN + 515, 113, 7 

considerentul Q § text original AN + 604, 23, 11 

considerentul R § text original AN + 593, 42, 2 

considerentul S § text original div   

1 +  

2 +  

considerentul U § text original AN + 526, 111, 10 

considerentul V § text original AN + 516, 110, 5 

considerentul W § text original AN + 525, 103, 9 

considerentul Y § text original div   

1 +  

2 +  

considerentul Z § text original div   

1/AN + 618, 15, 5 

2/AN + 490, 124, 11 

considerentul AE 11 peste 77 de 

deputați 

AN - 146, 477, 16 

considerentul AC § text original div   

1/AN + 517, 119, 8 

2/AN + 342, 282, 6 

3/AN + 316, 312, 8 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

considerentul AF § text original AN + 609, 26, 4 

considerentul AG § text original AN + 601, 33, 1 

considerentul AH § text original AN + 610, 27, 5 

considerentul AI § text original div   

1/AN + 593, 29, 13 

2/AN + 328, 305, 7 

considerentul AK § text original AN + 553, 76, 13 

considerentul AM 12 peste 77 de 

deputați 

VE + 325, 307, 17 

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

considerentul AP 3 peste 77 de 

deputați 

VE - 306, 332, 11 

considerentul AQ § text original div   

1/AN + 612, 31, 2 

2/AN + 348, 286, 5 

considerentul AS § text original div   

1/AN + 566, 81, 1 

2/AN + 522, 95, 4 

considerentul BB § text original AN + 614, 17, 15 

considerentul BG § text original vs +  

considerentul BP § text original div   

1/AN + 549, 78, 8 

2/AN + 355, 279, 5 

3/AN + 360, 276, 4 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

considerentul BS § text original AN + 466, 123, 10 

considerentul BT § text original AN + 511, 124, 10 

considerentul BX § text original AN + 620, 19, 10 

vot: propunerea de rezoluție (textul în ansamblu)  

(Comisiile ENVI, ITRE) 

 

AN + 341, 263, 26 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD: considerentele C, D, E, G, M, N, Q, R, U, V, W, Z, AC, AF, AG, AH, AI, AK, AQ, 

AS, BB, BP, BS, BT, BX, §§ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

21,22, 23, 24,28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 67, 72, 74, 

79, 90, 91, 92, 93, 95, 106, 110, 111, 113, 117, 132, 134, 140, 145, 146, 147, 149 - 

referirile 12, 14 - amendamentele 1, 2, 4, 6, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 

33 - vot final 

Verts/ALE: amendamentele 1, 14, 29, 6, 26, 27, 31 - §§ 4, 91 - vot final 

S&D: amendamentele 2, 14, 25, 28, 30 - §§ 4, 5, 6, 7 

ECR: considerentele C, AC - §§ 3, 4, 5, 6, 7, 12, 90, 119, 147 - amendamentele 1, 2, 8, 23, 

11, 15, 25, 26, 27, 29, 30, 32 - vot final 
 

Solicitări de vot separat 

EFD: §§ 34, 42, 81, 143 

Verts/ALE: § 10 

GUE/NGL: §§ 23, 47, 91 

S&D: §§ 10, 32 

PPE: considerentele C - § 6, 7, 43, 54, 57 

ECR: considerentele M, N, V, W, BG - §§ 14, 16, 31, 35, 42, 45, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 

67, 71, 109, 110, 116, 143, 144, 145 
 

Solicitări de vot pe părți 

EFD: 

§ 125 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvântului „liber” 

A doua parte: acest cuvânt 

 
Amendamentul 8 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „evidențiază importanța acordului de liber 

schimb (TTIP - Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții)” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
Amendamentul 23 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „evidențiază importanța acordului de liber 

schimb (TTIP)” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
Verts/ALE: 

amendamentul 4 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „articolului 194 pe” 

A doua parte: aceste cuvinte 
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§ 19 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „și, astfel, prin reducerea activității economice” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 49 

Prima parte: „consideră, de asemenea, că ... favorabile mediului;” 

A doua parte: „este de părere că ... posibil pentru industrie;” 

 
§ 88 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvântului „toate” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 92 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „pe termen scurt și mediu ... de cărbune la cea 

bazată pe gazele naturale” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

§ 140 

Prima parte: „constată că mai multe țări ... exemplul sistemului ETS al UE” 

A doua parte: „salută perspectiva ... combaterea schimbărilor climatice” 

 
S&D: 

considerentul A 

Prima parte: „ întrucât obiectivele ... sunt legate în mod intrinsec” 

A doua parte: „și trebuie abordate și tratate în același fel;” 

 
§ 30 

Prima parte: „recunoaște că acordarea de subvenții ... repercusiuni majore asupra prețurilor la 

energie;” 

A doua parte: „menționează că unele surse regenerabile de energie ... costurilor legate de energie;” 

 
§ 31 

Prima parte: „subliniază, totodată, ... combustibilii fosili importați;” 

A doua parte: „observă că o serie ... pentru combustibilii fosili;” 

 
PPE: 

considerentul AC 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „final” și „astfel încât va fi necesar un obiectiv 

... a acestei marje;” 

A doua parte: „final”  

A treia parte: „astfel încât va fi necesar un obiectiv ... a acestei marje;” 

 
considerentul BP 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „și că, mai important decât atât, indiferent de 

viitorul scenariu energetic care va fi ales” și a cuvintelor „și să se aleagă un scenariu 

bazat” 

A doua parte: „și că, mai important decât atât, indiferent de viitorul scenariu energetic care va fi 

ales” 

A treia parte: „și să se aleagă un scenariu bazat” 
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§ 12 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „un”, „obiectiv” et „obligatoriu” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 42 

Prima parte: „recunoaște faptul că ... ciclurile lungi de investiții;” 

A doua parte: „solicită Consiliului ...în domeniul climei și al energiei;” 

 
§ 71 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvântului „trei” 

A doua parte: acest cuvânt 

  

§ 90 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „atât pentru explorarea, cât și” 

A doua parte: aceste cuvinte 

  

§ 110 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvântului „obligatorii” 

A doua parte: acest cuvânt 

 
§ 143 

Prima parte: „recunoaște că obiectivele ... regenerabile de energie;” 

A doua parte: „subliniază faptul că o continuare ... constrângeri economice;” 

 
ECR: 

considerentul G 

Prima parte: „întrucât cadrul ... expiră în 2020;” 

A doua parte: „întrucât o retragere ... creșterea necesară în acest sector;” 

 
considerentul J 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „cele mai rapide și mai ieftine” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
considerentul S 

Prima parte: „întrucât evaluarea ...să limităm încălzirea la 2°C” 

A doua parte: „și că actualele cicluri ... în procesul decizional;” 

 
considerentul Y 

Prima parte: „întrucât, potrivit raportului UNEP ... climatice periculoase” 

A doua parte: „și întrucât vor fi necesare ... după 2020” 

 
considerentul Z 

Prima parte: „întrucât datele Eurostat ... obiectivul pentru 2020 în această privință;” 

A doua parte: „întrucât sunt necesare reduceri ... pentru 2050;” 

 
considerentul AQ 

Prima parte: întregul text, cu înlocuirea cuvântului „opțiunile” cu cuvântul „opțiuni”  

A doua parte: cuvântul „opțiunile” 

 
considerentul AS 

Prima parte: „întrucât potențialul surselor regenerabile de energie ... furnizarea de energie” 

A doua parte: „necesitând obiective de etapă ... oportunități de export;” 
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§ 11 

Prima parte: „amintește că statele membre ... politicii energetice” 

A doua parte: „în special pe cel privind decarbonizarea” 

 
§ 21 

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

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 43 

Prima parte: „subliniază faptul că un singur obiectiv ... mecanismul ETS la un cost mai ridicat 

decât ar fi necesar;” 

A doua parte: „ia act de faptul că ... gaze cu efect de seră” 

 
§ 47 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „solicită ca în 2014 să fie propusă o reformă ... 

flexibilitate a mecanismului;” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 49 

Prima parte: „consideră, de asemenea, că ... favorabile mediului;” 

A doua parte: „este de părere că ... posibil pentru industrie;” 

 
§ 68 

Prima parte: „ia act de faptul că... 2015 privind schimbările climatice;” 

A doua parte: „prin urmare, invită ... îmbunătățite, după caz;” 

 
§ 69 

Prima parte: „subliniază necesitatea ... pieței interne;” 

A doua parte: „subliniază că obiectivul ... schimbările climatice periculoase;” 

 
§ 70 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „de decarbonizare” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 76 

Prima parte: „invită Comisia ... energie flexibile;” 

A doua parte: „cere Comisiei ... resurselor de biomasă;” 

 
§ 101 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „să stabilească obiective obligatorii pentru 

capacitatea de transmisie transfrontalieră minimă” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 117 

Prima parte: „subliniază riscul ca ... și serviciilor durabile;” 

A doua parte: „consideră că veniturile ... tehnologiilor durabile;” 

 
§ 124 

Prima parte: „invită Comisia ... alți factori relevanți;” 

A doua parte: „subliniază necesitatea ... schimbările climatice;” 
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§ 137 

Prima parte: „ia notă de faptul că ... facilitarea investițiilor” 

A doua parte: „fond finanțat, printre altele, ... societăților de asigurări;” 

 
§ 148 

Prima parte: „subliniază rolul crucial ... schimbărilor climatice;” 

A doua parte: „insistă, prin urmare ... pentru dezvoltare;” 

 
amendamentul 5 

Prima parte: „împărtășește punctul de vedere al Comisiei și ... emisiilor de gaze cu efect de seră 

de la nivel intern” 

A doua parte: „cu 40% comparativ ... fiecărui stat membru;” 
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amendamentul 28 

Prima parte: „regretă lipsa de viziune ... stimularea eficienței energetice;” 

A doua parte: „ia act de comunicarea ... COM(2014)0021);” 

 

EFD, PPE: 

§ 4  

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „și pe obiective cu caracter obligatoriu 

ambițioase ”, „solicită Comisiei ... aceste trei obiective” și „cele mai” 

A doua parte: „și pe obiective cu caracter obligatoriu ambițioase ” 

A treia parte: „solicită Comisiei ... aceste trei obiective” cu excepția cuvântului „trei” 

A patra parte: „trei” 

A cincia parte „cele mai” 

 

§ 109 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „care stabilește obiective obligatorii pentru 

energia din surse regenerabile și eficiența energetică” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 

Verts/ALE, GUE/NGL, S&D: 

§ 9 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „surse regenerabile de energie” și „energie 

nucleară și captarea și depozitarea dioxidului de carbon, dacă aceste tehnologii devin 

disponibile la timp;” 

A doua parte: „surse regenerabile de energie”  

A treia parte: „energie nucleară și captarea și depozitarea dioxidului de carbon, dacă aceste 

tehnologii devin disponibile la timp;” 

 

EFD, ECR: 

§ 8 

Prima parte: „subliniază că va fi necesar ... la eforturile globale;” 

A doua parte: „consideră că este necesar ... energia din surse regenerabile” cu excepția cuvintelor 

„pentru ca UE să” și „se pregătească pentru negocierile internaționale cu privire la un 

nou acord internațional” și „obligatoriu din punct de vedere juridic” 

A treia parte: „pentru ca UE să” și „se pregătească pentru negocierile internaționale cu privire la un 

nou acord internațional” 

A patra parte: „obligatoriu din punct de vedere juridic” 

 

§ 13 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor: „obligatorii ” și „obiectivele generale 

obligatorii care combină” 

A doua parte: „obligatorii” 

A treia parte: „obiectivele generale obligatorii care combină” 
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PPE, ECR: 

considerentul AI 

Prima parte: „întrucât instalațiile producătoare ... la 16 iunie 2013” 

A doua parte: „demonstrând faptul că ... și a cooperării transfrontaliere;” 

 

§ 24 

Prima parte: „subliniază faptul că obiectivul ... tehnologiilor legate de SRE;” 

A doua parte: „subliniază faptul că o continuare ... poziția UE în acest domeniu;” 

A treia parte: „consideră că dezvoltarea SRE ... surselor noastre de energie;” 

A patra parte: „consideră, prin urmare ... cadrul său pentru 2030;” 

A cincea parte: „consideră că o politică privind energia și clima ... politica industrială pentru 

competitivitate;” 

 
§ 34 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „bazat pe un obiectiv obligatoriu ambițios 

privind sursele regenerabile de energie” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 

§ 81 

Prima parte: „act de faptul că obiectivele ... nivelul convenit de ambiție de 20 %;” 

A doua parte: „recomandă insistent ... obiective;” 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 26 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „subliniază că extinderea națională... fluxurile în 

buclă);” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 

§ 87 

Prima parte: „subliniază ... energiei din surse regenerabile” 

A doua parte: „care, împreună cu alte ... sunt semnatare;”, cu excepția cuvintelor „împreună cu alte 

surse alternative de energie” 

A treia parte: „împreună cu alte surse alternative de energie” 

 
§ 115 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „solicită, prin urmare, ca orice nou instrument 

politic ...și statelor membre” și „sprijină propunerea Comisiei de a mări ponderea 

industriei în PIB la 20%” 

A doua parte: „solicită, prin urmare, ca orice nou instrument politic ...și statelor membre”  

A treia parte: „sprijină propunerea Comisiei de a mări ponderea industriei în PIB la 20%” 

 
EFD, PPE, ECR: 

§ 66 

Prima parte: „subliniază faptul că, ... pe termen mediu și lung ” 

A doua parte: „și solicită ... și eficiența energetică;” 

 

§ 133 

Prima parte: „recunoaște faptul că tehnologiile ... al transporturilor;” 

A doua parte: „subliniază faptul că ... statelor membre ” cu excepția cuvântului „obligatoriu” 

A treia parte: cuvântul „obligatoriu” 

A patra parte: „posibilitatea și flexibilitatea de a decide când și unde să investească în sectorul 

energiei și care sunt tehnologiile care contribuie la fiecare din aceste sectoare;” 
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EFD, ECR: 

§ 142 

Prima parte: „constată că ... integrarea sistemelor;” 

A doua parte: „recunoaște faptul că ... pe piață și în domeniul tehnologiei;” cu excepția cuvintelor 

„în urma adoptării obiectivelor obligatorii pentru 2030” 

A treia parte: „în urma adoptării obiectivelor obligatorii pentru 2030” 

 
EFD, PPE: 

considerentul AM 

Prima parte: „întrucât investițiile ... să li se acorde aceeași importanță” 

A doua parte: „și să se stabilească obiective cu caracter obligatoriu ambițioase ” 

A treia parte: „pentru toate aceste trei elemente” 

 
Diverse 

Marc Tarabella și-a retras semnătura de la amendamentul 2. 

 
 


