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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. Perioada pentru adoptarea actelor delegate ***I 

Raport: Gesine Meissner (A8-0332/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 615, 36, 18 

 

 

2. Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Karel Pinxten  

Raport: Indrek Tarand (A8-0336/2017) [vot secret, articolul 180a alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: candidatura lui 

Karel Pinxten 

 - 284, 310, 81 

 

 

 

3. Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Pietro Russo  

Raport: Indrek Tarand (A8-0337/2017) [vot secret, articolul 180a alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: candidatura lui 

Pietro Russo 

 + 506, 81, 66 

 

 

 

4. Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Hannu Takkula  

Raport: Indrek Tarand (A8-0338/2017) [vot secret, articolul 180a alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: candidatura lui 

Hannu Takkula 

 + 472, 161, 43 

 

 

 

5. Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene -  Baudilio Tomé Muguruza   
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Raport: Indrek Tarand (A8-0342/2017) [vot secret, articolul 180a alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: candidatura lui 

Baudilio Tomé 

Muguruza 

 + 497, 102, 81 

 

 

 

6. Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Bettina Jakobsen   

Raport: Indrek Tarand (A8-0341/2017) [vot secret, articolul 180a alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: candidatura lui 

Bettina Jakobsen 

 + 558, 36, 52 

 

 

 

7. Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - João Alexandre Tavares 

Gonçalves de Figueiredo  

Raport: Indrek Tarand (A8-0343/2017) [vot secret, articolul 180a alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: candidatura lui 

João Alexandre 

Tavares Gonçalves de 

Figueiredo 

 + 572, 57, 52 

 

 

 

8. Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Iliana Ivanova  

Raport: Indrek Tarand (A8-0344/2017) [vot secret, articolul 180a alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Vot: candidatura lui 

Iliana Ivanova 

 + 568, 61, 37 

 

 



P8_PV(2017)11-15(VOT)_RO.docx 4 PE 613.722 

 

9. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor 

care nu sunt membre ale Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor 

care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii 

Europene ***I 

Raport: Salvatore Cicu (A8-0236/2017) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 22 comisia AN + 554, 48, 80 

Declarația Comisiei 23 comisia  +  

 

 

 

10. Statul de drept în Malta 

Propuneri de rezoluție: B8-0596/2017, B8-0597/2017 

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

comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-0596/2017 

(S&D) 

vot: rezoluție (întregul text)  -  

Propunerea de rezoluție B8-0597/2017 

(PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 2 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 4 2 GUE/NGL AN - 296, 354, 29 

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 6 1 S&D  -  

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

comentarii 

1 +  

2 +  

După § 10 8 Verts/ALE AN + 506, 147, 29 

După § 11 9 Verts/ALE AN - 199, 449, 26 

§ 12 § text original vs +  

După § 13 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

Referirea 10 § text original vs +  

Amendament oral la 

considerentul B 

 text original  -  

După considerentul P 5 Verts/ALE AN + 498, 133, 53 

După considerentul U 6 Verts/ALE AN - 291, 373, 18 

7 Verts/ALE AN - 190, 446, 47 

Considerentul X § text original vs +  

Considerentul Z § text original div   

1/AN + 638, 22, 19 

2/AN + 381, 266, 28 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 466, 49, 167 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: Considerentul Z, am 5, 6, 7, 8, 9, vot final (B8-0597/2017) 

GUE/NGL: amendamentul 2 

PPE: vot final (B8-0597/2017) 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 12, referirea 10, considerentul X 
 

Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

§ 5 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „ în ultimii ani” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

Verts/ALE: 

considerentul Z 
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Prima parte „întrucât raportul „De la suspiciune la acțiune - creșterea impactului operațional al 

informațiilor financiare” (From suspicion to action - converting financial 

intelligence into greater operational impact) elaborat de Grupul de informații 

financiare al Europol subliniază faptul că anumite părți, printre care organizații 

criminale, au abuzat de anumite aspecte legate de industriile din Malta bazate pe 

internet pentru a spăla produsele infracțiunii” 

A doua parte „întrucât acest lucru nu are trebui interpretat ca fiind un fenomen întâlnit în industrie 

în ansamblul său” 

 

ECR: 

§ 6 

Prima parte „invită Comisia să inițieze un dialog cu guvernul maltez cu privire la funcționarea 

statului de drept în Malta și să asigure respectarea valorilor europene; invită Comisia 

să mențină Parlamentul pe deplin informat cu privire la evaluările sale; reiterează 

necesitatea unui proces regulat de monitorizare și de dialog cu participarea tuturor 

statelor membre, în scopul protejării valorilor fundamentale ale UE, și anume 

democrația, drepturile fundamentale și statul de drept, proces care să implice 

Consiliul, Comisia și Parlamentul” 

A doua parte „astfel cum s-a propus în Rezoluția Parlamentului din 25 octombrie 2016 conținând 

recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru 

democrație, statul de drept și drepturile fundamentale” 

 

GUE/NGL: 

§ 2 

Prima parte „solicită o anchetă internațională independentă privind asasinarea jurnalistei Daphne 

Caruana Galizia” 

A doua parte „recunoaște demersurile autorităților malteze, care au invitat organismele 

internaționale de aplicare a legii, inclusiv Biroul Federal de Investigații al SUA, și 

specialiști criminaliști din Țările de Jos să participe la această anchetă; solicită 

implicarea deplină a Europol în cadrul anchetei pe întreaga perioadă de desfășurare a 

acesteia” 
 

Diverse 

Molly Scott Cato și Ernest Urtasun (grupul Verts/ALE)  sunt, de asemenea, semnatari ai propunerii 

de rezoluție B8-0597/2017. 

 
 

 

11. Negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a Conferinței ministeriale 

a OMC 

Propunere de rezoluție: B8-0593/2017 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0593/2017  

(Comisia INTA) 

§ 2 1 GUE/NGL AN - 110, 553, 14 

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

comentarii 

1 +  

2 +  

§ 7 2S GUE/NGL AN - 107, 545, 26 

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 11 3 GUE/NGL AN - 127, 532, 24 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 510, 53, 112 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final 

GUE/NGL: amendamentele 1, 2, 3 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 2 

Prima parte „subliniază nevoia de a continua pe baza rezultatelor convenite în cadrul celei de-a 

noua și celei de-a zecea Conferințe ministeriale pentru a face și garanta progrese 

semnificative la CM11 de la Buenos Aires din decembrie 2017, vizând menținerea și 

consolidarea arhitecturii comerciale multilaterale” 

A doua parte „subliniază că, în ciuda acestui lucru, părțile ar trebui să urmărească noi obiective de 

politică în domenii precum comerțul digital și facilitarea investițiilor” 

 
§ 7 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „reglementarea internă în domeniul serviciilor, 

comerțul electronic” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

12. Parteneriatul Estic: summitul din noiembrie 2017 

Raport: Laima Liucija Andrikienė și Knut Fleckenstein (A8-0308/2017) 

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

comentarii 

§ 1 h) § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 1 p) § text original div   

1 +  

2/AN + 529, 111, 32 

§ 1 q) § text original vs +  

§ 1 s) § text original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 519, 141, 20 

§ 1 y) § text original div   

1 +  

2 +  

§ 1 ac) § text original div   

1 +  

2/AN + 519, 143, 9 

§ 1 ad) § text original vs +  

§ 1 ae) § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1 af) § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul K § text original div   

1 +  

2/AN + 529, 111, 35 

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

comentarii 

1 +  

2 +  

Vot: recomandare (textul în ansamblu) AN + 519, 114, 47 

 

Solicitări de vot separat 

ENF: § 1 p), § 1 q), § 1 ad), considerentul K 
 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: §1 p) (a doua parte), §1 ac) (a doua parte), §1 s) (a treia parte), considerentul K (a doua 

parte) 

Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

§ 1 h) 

Prima parte „să se angajeze să conlucreze pentru o mobilitate mai mare între UE și țările partenere” 

A doua parte „să susțină Moldova, Georgia și Ucraina în aplicarea acordului de liberalizare a vizelor 

și să ia măsuri pentru ca mecanismele de suspendare să nu mai fie activate în viitor, în 

special printr-o strânsă cooperare în domeniul poliției și al vămilor în vederea protecției 

împotriva pericolelor de securitate, a criminalității și a depășirilor perioadei de ședere; 

să deschidă dialogul privind vizele cu Armenia, pentru a încuraja progresele 

Azerbaidjanului în aplicarea acordurilor de facilitare a eliberării vizelor și de readmisie 

(AFV/AR), în vederea inițierii unui dialog pe tema vizelor în viitor, precum și să 

finalizeze negocierile privind AFV/AR cu Belarus, în interesul cetățenilor acestei țări, 

cu condiția ca aceste țări să realizeze progrese semnificative în domeniul valorilor 

fundamentale și să respecte condițiile precise prevăzute în foile de parcurs privind 

liberalizarea vizelor” 

 
§ 1 y) 

Prima parte „să sublinieze faptul că Parteneriatul Estic are obiectivul de a crea condițiile necesare 

pentru o asociere politică” 

A doua parte „și o integrare economică strânsă, incluzând participarea la programele UE; să reitereze 

faptul că acordurile de asociere cu Georgia, Moldova și Ucraina nu reprezintă obiectivul 

final în relațiile acestor țări cu UE; să recunoască din nou aspirațiile europene ale 

acestor țări; să sublinieze că, în conformitate cu articolul 49 din TUE și cu Declarația de 

la Roma din 25 martie 2017, orice stat european poate solicita să devină membru al 

Uniunii Europene, cu condiția să adere la criteriile de la Copenhaga și la principiile 

democrației, să respecte libertățile fundamentale și drepturile omului, inclusiv drepturile 

minorităților, și să garanteze statul de drept; să îndemne statele membre, în acest sens, 

să convină asupra unei declarații ambițioase pentru summitul din 2017 care să 

stabilească obiective pe termen lung relevante” 

 
§ 1 ae) 
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Prima parte „să salute propunerile Comisiei de a oferi partenerilor asistență macrofinanciară, 

insistând în același timp ca propunerile să includă o condiționalitate strictă și reală, în 

special în ceea ce privește respectarea statului de drept (inclusiv independența 

sistemului judiciar și un sistemul parlamentar pluripartit), asigurarea bunei guvernări 

(inclusiv combaterea eficace a corupției) și apărarea drepturilor omului și a libertății 

mass-mediei; să transmită Parlamentului și Consiliului un raport detaliat scris, o dată la 

șase luni, cu privire la progresele realizate în aceste trei domenii de partenerii care 

beneficiază deja de acest tip de asistență”, cu excepția cuvintelor: „să salute propunerile 

Comisiei de a oferi partenerilor asistență macrofinanciară,” 

A doua parte „să salute propunerile Comisiei de a oferi partenerilor asistență macrofinanciară,” 

A treia parte „să invite Comisia să elaboreze programe de asistență macrofinanciară pentru țările 

partenere care au încheiat cu succes programe anterioare, să prevadă sistematic o astfel 

de condiționalitate în viitoarele propuneri de asistență macrofinanciară și să se asigure 

că este aplicată cu strictețe, mai ales în cazul Moldovei” 

 
§ 1 af) 

Prima parte „să solicite Comisiei, Băncii Europene de Investiții și altor instituții financiare 

multilaterale să depună eforturi pentru punerea în aplicare cu succes a Planului de 

investiții pentru Europa și a unui mecanism dedicat de sprijin pentru țările 

Parteneriatului Estic angajate în punerea în aplicare a acordurilor comerciale; să solicite 

crearea unui fond fiduciar pentru Ucraina, Georgia și Moldova, bazat pe cele mai bune 

practici ale instrumentelor cu donatori multipli, subliniind totodată că acest fond 

fiduciar ar trebui să se axeze pe investițiile publice și private, în special pe cele în 

infrastructura socială și economică și pe cele care cresc capacitatea de absorbție a 

investițiilor, precum și pe coordonarea sprijinului acordat de instituțiile financiare 

internaționale și de donatorii internaționali pe teren; să analizeze posibilitatea 

organizării unei conferințe a donatorilor pentru Ucraina, pentru a contribui la 

satisfacerea nevoilor umanitare ale acestei țări cauzate de conflictul din est și de 

anexarea Crimeei” 

A doua parte „să se asigure că utilizarea tuturor acestor fonduri este controlată cu strictețe pentru a se 

evita orice deturnare a acestora” 

 
considerentul L 

Prima parte „întrucât politica Parteneriatului Estic se bazează pe dreptul suveran al fiecărui partener 

de a-și alege nivelul de ambiție la care aspiră în relațiile sale cu UE” 

A doua parte „întrucât partenerii care urmăresc să aibă relații mai strânse cu UE ar trebui să se poată 

baza pe un sprijin și o asistență mai mare în vederea atingerii obiectivelor stabilite 

reciproc, dacă aceștia își îndeplinesc angajamentele actuale de reformă, în conformitate 

cu principiul „mai mult pentru mai mult”” 

 

EFDD: 

§ 1 p) 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „ a cărei prezență militară în această regiune a 

sporit, cu toate acestea, în anii trecuți, în special prin înăsprirea măsurilor restrictive 

punctuale” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 1 ac) 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să îl sprijine printr-o finanțare suplimentară a 

activităților acestuia” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul K 
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Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „dintre care unele au fost inițiate și sunt încă 

susținute în mod activ de Federația Rusă, în contradicție cu angajamentele 

internaționale ale acesteia de a respecta ordinea juridică internațională” 

A doua parte „întrucât agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, anexarea Crimeei și ocuparea în 

continuare a două regiuni din Georgia, precum și amenințările hibride din partea Rusiei, 

care includ activități de destabilizare și propagandă, amenință securitatea europeană în 

ansamblul său;” 

 

EFDD, ENF: 

§ 1 s) 

Prima parte „să solicite o susținere permanentă a activităților desfășurate de misiunile UE și OSCE 

în Georgia, Moldova și estul Ucrainei, care sunt esențiale pentru a asigura pacea și 

securitatea în primul rând în interesul cetățenilor din aceste zone” 

A doua parte „să asigure punerea în aplicare efectivă a mandatelor acestor misiuni și să solicite Rusiei 

să garanteze accesul neîngrădit al acestora” 

A treia parte „să examineze posibilitatea de a sprijini desfășurarea unei misiuni de poliție armată a 

OSCE în estul Ucrainei; să reflecteze, împreună cu țările partenere, asupra perspectivei 

unui rol consolidat al UE în soluționarea acestor conflicte, inclusiv prin desfășurarea 

unor reale misiuni ambițioase în cadrul politicii de securitate și apărare comună (PSAC) 

menite să consolideze securitatea și stabilitatea” 
 

 

 

13. Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie 

Propunere de rezoluție: B8-0589/2017 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0589/2017 

(comisia ENVI) 

§ 16 § text original vs/VE + 410, 255, 6 

§ 28 § text original vs -  

§ 29 § text original div   

1 + 433, 213, 3 

2/VE + 372, 267, 21 

§ 32 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE - 271, 388, 4 

§ 35 § text original vs/VE + 420, 222, 25 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După § 35 1 PPE  -  

§ 36 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 398, 237, 37 

4 +  

5 +  

§ 52 § text original div   

1 +  

2/VE - 286, 361, 23 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 612, 33, 35 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 16 

ECR, Verts/ALE: §§ 28, 35 

S&D: § 28 

GUE/NGL: §§ 28, 32, 35, 36 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 52 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și ale creșterii economice în general” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

Verts/ALE: 

§ 29 

Prima parte „salută acțiunea care are ca obiectiv integrarea serviciilor de ecosistem în procesul 

decizional” 

A doua parte „regretă totuși că Planul de acțiune nu conține o inițiativă concretă privind evitarea 

pierderilor nete de biodiversitate;” 

 

Verts/ALE, S&D: 

§ 32 

Prima parte „reamintește că una dintre cele șase priorități principale pentru dezvoltarea rurală din 

UE este refacerea, conservarea și ameliorarea ecosistemelor asociate agriculturii și 

silviculturii, inclusiv în siturile Natura 2000” 
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A doua parte „reamintește numeroasele eforturi depuse de către actorii din sectorul agriculturii, în 

special în cadrul punerii în aplicare a măsurilor de înverzire introduse în momentul 

revizuirii PAC în 2013” 

A treia parte „subliniază că, în conformitate cu primele observații ale Comisiei, este încă prea 

devreme pentru a se putea măsura impactul acestor măsuri în ceea ce privește 

reabilitarea speciilor și a habitatelor și ameliorarea biodiversității; invită Comisia să 

continue studiile pentru a putea pune la dispoziție cât mai curând posibil informații 

privind impactul măsurilor de înverzire” 

 

ECR, Verts/ALE 

§ 36 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și lupilor”, „asupra dezvoltării durabile a 

ecosistemelor și a zonelor rurale locuite”, „precum și asupra altor activități 

socioeconomice” 

A doua parte „și lupilor” 

A treia parte „asupra dezvoltării durabile a ecosistemelor și a zonelor rurale locuite” 

A patra parte „precum și asupra altor activități socioeconomice” 

A cincea parte „pentru a nu pune în pericol dezvoltarea durabilă a zonelor rurale” 
 

 

14. Situația statului de drept și a democrației în Polonia 

Propuneri de rezoluție: B8-0594/2017, B8-0595/2017 

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

comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-0594/2017  

(Grupul ECR) 

vot: rezoluție (întregul text)  -  

Propunerea de rezoluție B8-0595/2017 

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

§ 1 § text original div   

1 +  

2/AN + 568, 30, 78 

§ 2 8S ENF  -  

§ 6 9 ENF AN - 127, 525, 26 

§ 7 10S ENF  -  

§ 8 11S ENF AN - 119, 527, 27 

§ 9 12S ENF AN - 115, 527, 27 

§ 10 § text original AN + 501, 143, 26 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După § 10 2 GUE/NGL AN - 67, 580, 21 

§ 11 13S ENF  -  

După § 11 6 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

div   

1/AN + 323, 262, 85 

2/AN + 383, 200, 85 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

AN + 406, 207, 58 

3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 283, 298, 83 

§ 12 14 ENF  -  

§ text original AN + 536, 116, 15 

§ 13 § text original AN + 538, 102, 30 

§ 14 15 ENF AN - 132, 517, 27 

§ text original AN + 448, 190, 29 

După § 14 16 ENF  -  

§ 15 § text original AN + 508, 149, 15 

După § 15 1 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

După referirea 31 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

AN + 387, 203, 77 

Considerentul D § text original AN + 532, 58, 76 

Considerentul H § text original div   

1 +  

2/AN + 491, 124, 54 

După considerentul J 5 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

AN + 389, 220, 54 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 438, 152, 71 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: am 3, 4, 5, 6 , 7, § 14, vot final (B8-0595/2017) 

EFDD: §§ 1 (a doua parte), 10, 12, 13, 14, 15, considerentul D, considerentul H (a doua 

parte), amendamentele 11, 12 

GUE/NGL: amendamentele 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ENF: am 9, 15, vot final (B8-0595/2017) 

PPE: § 14 
 

Solicitări de vot separat  

ECR, PPE: § 14 
 

Solicitări de vot pe părți 

EFDD: 

§ 1 

Prima parte „subliniază că este de importanță fundamentală să se respecte valorile europene 

comune enumerate la articolul 2 din TUE și în Constituția Poloniei” 

A doua parte „și să se garanteze drepturile fundamentale prevăzute de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene” 

 
considerentul H 

Prima parte „întrucât faptul că guvernul polonez a refuzat să execute ordinul Curții de Justiție a 

UE privind exploatarea forestieră în pădurea Białowieża” 

A doua parte „și că a refuzat să respecte ordinele provizorii ale Curții Europene a Drepturilor 

Omului în materia returnărilor în Belarus sunt simboluri vizibile că Polonia nu 

respectă tratatele UE” 

 

ALDE: 

amendamentul 6 

Prima parte „invită guvernul polonez să adopte o poziție fermă în materie de drepturi ale 

femeilor și fetelor, punând la dispoziție mijloace contraceptive gratuite și accesibile 

fără discriminare și fără prescripție medicală” 

A doua parte „în acest context, solicită să se abroge legea care limitează accesul femeilor și fetelor 

la mijloacele contraceptive de urgență” 
 

Diverse 

Julie Ward (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatară a amendamentelor 1, 4, 5, 6, 7. 

 


