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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. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda 

asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei 

Raport: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018) (majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 
trei cincimi din totalul voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 629, 21, 9 

 

 

2. Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 care însoțește propunerea privind 

mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda 

asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei 

Raport: Siegfried Mureșan (A8-0176/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 650, 28, 1 

 

 

3. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții 

din partea țărilor care nu sunt membre ale CE***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Christofer Fjellner (A8-0182/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Aprobare fără vot 

 

 

4. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2018/000 TA 2018 

- Asistență tehnică la inițiativa Comisiei 

Raport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018) (majoritatea membrilor care compun Parlamentul 

și trei cincimi din totalul voturilor exprimate) 

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

comentarii 

După § 3 1 ENF AN - 152, 518, 9 

4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După § 9 6 GUE/NGL  -  

După considerentul B 2 GUE/NGL  -  

Considerentul E 3 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 575, 107, 4 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentul 1 
 

 

5. Obiecție exprimată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: 

porumbul modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) 

Propunere de rezoluție: B8-0232/2018 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0232/2018  

(Comisia ENVI) 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 450, 200, 35 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE, ENF: vot final 
 

 

6. Obiecții exprimate în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: 

porumbul modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și porumbul 

modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele unice 1507, 

59122, MON 810 și NK603 (D056123) 

Propunere de rezoluție: B8-0233/2018 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0233/2018  

(Comisia ENVI) 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 451, 199, 37 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE, ENF: vot final 
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7. Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE 

Raport: Linnéa Engström (A8-0156/2018) 

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

comentarii 

După § 30 1 peste 38 de 

deputați 

VE + 539, 136, 7 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 590, 52, 41 

 

 

 

8. Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

Raport: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018) 

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

comentarii 

§ 1 8 ENF  -  

După § 2 33 Verts/ALE VE - 303, 376, 5 

51 GUE/NGL AN - 316, 350, 16 

§ 4 § text original div   

1 +  

2/AN + 580, 74, 29 

După § 6 34 Verts/ALE AN - 320, 361, 6 

§ 7 25 EFDD  -  

§ 8 § text original AN + 627, 26, 32 

După § 9 35 Verts/ALE AN - 314, 357, 13 

42 GUE/NGL AN + 358, 291, 34 

§ 14 § text original vs/VE + 527, 106, 49 

§ 19 § text original div   

1 +  

2/VE + 522, 127, 22 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 23 § text original vs +  

§ 25 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 25 36 Verts/ALE AN + 561, 104, 19 

§ 27 § text original AN + 608, 44, 29 

§ 29 9 ENF  -  

După § 36 49 GUE/NGL AN - 327, 339, 22 

După § 37 43 GUE/NGL  -  

§ 40 § text original div   

1/AN + 605, 75, 8 

2/AN + 547, 113, 18 

§ 44 10 ENF  -  

§ 48 § text original AN + 673, 11, 3 

§ 50 11 ENF  -  

21 peste 38 de 

deputați 

 -  

§ text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 55 12 ENF  -  

§ 56 13 ENF  -  

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

comentarii 

1 +  

2 -  

§ 64 § text original div   

1/AN + 622, 34, 31 

2/AN + 460, 205, 13 

§ 65 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 67 28 EFDD div   

1 -  

2 -  

14 ENF  -  

§ text original div   

1/VE + 577, 74, 28 

2/AN + 371, 303, 9 

3 +  

4 +  

După § 67 1 PPE AN + 335, 309, 39 

§ 68 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 71 50 GUE/NGL AN - 207, 461, 19 

După § 78 15 ENF AN - 108, 554, 11 

După § 82 2 PPE VE - 283, 364, 21 

§ 88 § text original AN + 314, 297, 62 

§ 91 § text original AN + 377, 272, 35 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 92 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 94 § text original AN + 403, 253, 28 

După § 95 44 GUE/NGL VE - 295, 354, 24 

După § 96 45 GUE/NGL  -  

§ 97 16= 

29= 

ENF 

EFDD 

 -  

După § 100 46 GUE/NGL VE - 140, 530, 4 

§ 104 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 105 § text original vs +  

§ 112 § text original AN + 368, 308, 12 

§ 115 § text original vs +  

Titlu, după § 118 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 119 52 GUE/NGL AN - 179, 485, 21 

§ 120 § text original vs/VE + 503, 112, 49 

§ 122 § text original vs +  

§ 124 § text original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 490, 184, 9 



P8_PV(2018)05-30(VOT)_RO.docx 8 PE 623.123 

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

comentarii 

4/AN + 507, 157, 12 

§ 128 § text original vs/VE + 512, 129, 9 

§ 129 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 135 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 482, 191, 8 

§ 139 § text original div   

1 +  

2/VE + 478, 162, 21 

§ 140 17 ENF  -  

26 EFDD  -  

37 Verts/ALE VE - 253, 399, 21 

§ text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 142 18 ENF AN - 70, 608, 2 

După § 142 19 ENF AN - 50, 609, 20 

§ 143 38 Verts/ALE AN + 325, 309, 43 

§ text original div   

1 ↓  

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

comentarii 

§ 144 § text original AN + 611, 56, 15 

§ 145 20 ENF  -  

§ 146 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 146 39 Verts/ALE AN + 603, 73, 9 

§ 152 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 154 § text original vs +  

§ 160 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 162 27 EFDD  -  

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 168 40 Verts/ALE VE - 297, 381, 4 

§ 170 § text original div   

1/VE + 605, 66, 8 

2/VE + 517, 140, 25 

§ 171 41 Verts/ALE div   

1/VE - 298, 359, 19 

2 ↓  

§ 176 47 GUE/NGL AN - 216, 459, 11 

După § 177 48 GUE/NGL  -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După referirea 10 30 Verts/ALE AN - 303, 357, 18 

Considerentul J § text original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 581, 74, 23 

Considerentul M § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul P 3 ENF  -  

Considerentul T 4 ENF  -  

Considerentul Aa 5 ENF  -  

23 EFDD  -  

Considerentul Af § text original div   

1/VE + 557, 100, 13 

2 +  

Considerentul Ag § text original div   

1 +  

2/VE + 362, 291, 21 

Considerentul Ap 6S ENF  -  

Considerentul Ax § text original div   

1 +  

2/VE + 525, 143, 8 

Considerentul Bc 24 EFDD  -  

7 ENF  -  

31 Verts/ALE AN - 294, 361, 28 

Considerentul Bd 22 ALDE  -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ text original AN + 548, 98, 27 

Considerentul Bq 32 Verts/ALE AN - 307, 356, 21 

Considerentul Bt § text original div   

1 +  

2/VE + 448, 131, 59 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 468, 123, 89 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE, S&D: amendamentul 1 

ECR: § 64 

GUE/NGL amendamentele 42, 47, 49, 50, 51, 52 

ENF: amendamentele 15, 18, 19, 49, §§ 4 (a doua parte), 8, 27, 40, 48, 144, considerentele 

Bd, J (a doua parte) 

Verts/ALE: amendamentele 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, §§ 67 (a doua parte), 88, 91, 94, 112, 

124 (a treia și a patra parte) 
 

Solicitări de vot separat 

S&D: §§ 91, 112 

ALDE: § 122 

GUE/NGL: §§ 27, 120, 128, 154 

Verts/ALE: §§ 14, 23, 88, 91, 94, 105, 112, 115, 128 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 60 

Prima parte „subliniază faptul că fondurile publice ale PAC actuale, care sunt cheltuite pe 

activitățile actuale ale fermierilor, sunt supuse unor controale la scară mică și foarte 

precise,” 

A doua parte „în timp ce cea mai mare parte a bugetului PAC (plățile directe) este vărsată, fără 

verificări, pentru simpla deținere de terenuri și, prin urmare, nu poate fi justificată 

față de cetățenii europeni;” 

 

S&D: 

amendamentul 28 

Prima parte întregul text, cu excepția eliminării cuvintelor: „sau de compensare a efectelor 

acordurilor de liber schimb” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 41 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 

ALDE: 

§ 40 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „solicită, prin urmare, ca bugetul PAC să fie 

majorat sau menținut în euro constanți în următorul CFM” 
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A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 64 

Prima parte „subliniază necesitatea distribuirii echitabile a plăților directe între statele membre, 

care este esențială pentru buna funcționare a pieței unice și care trebuie să țină seama 

de criterii obiective” 

A doua parte „cum ar fi sumele primite de statele membre în temeiul pilonilor I și II și faptul că 

condițiile naturale, ocuparea forței de muncă și situația socioeconomică, nivelurile 

de trai generale, costurile de producție, în special costul terenurilor și puterea de 

cumpărare nu sunt aceleași în întreaga UE;” 

 
§ 65 

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

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 68 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ambele fiind de dorit să devină obligatorii 

pentru statele membre,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 92 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „mai” */**(prima ocurență a cuvântului)**** 

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 139 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru a crea un fond UE funcțional și 

independent” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 170 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „bazată pe exploatații la scară mică și 

familiale,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul Bt 

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

A doua parte acest cuvânt 

 

GUE/NGL: 

§ 25 

Prima parte „reamintește că, în cadrul reformei precedente, a fost dificil să se ajungă la un acord 

cu privire la definiția termenului „fermier activ”;” 

A doua parte „consideră, prin urmare, că producția agricolă (de exemplu, menținerea terenurilor 

într-o stare agricolă bună, folosirea unor practici bune de creștere a animalelor, 

sprijinirea economiei circulare) ar putea să constituie o soluție mai bine orientată și 

cuantificabilă pentru o astfel de definiție;” 

 
§ 129 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „a sprijini crearea și dezvoltarea organizațiilor 

economice, atât verticale, cât și orizontale, cum ar fi organizațiile producătorilor, 

inclusiv cooperativele și asociațiile și organizațiile interprofesionale ale acestora,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 160 
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Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „a mări productivitatea și competitivitatea pe 

termen lung din sectorul producției de alimente” și „consolidând astfel rolul UE de 

lider mondial”; 

A doua parte aceste cuvinte 

 

ENF: 

§ 4 

Prima parte „subliniază că este necesar ca PAC să mențină legătura esențială între legiuitorii UE, 

fermieri și cetățeni;” 

A doua parte „respinge orice posibilitate de renaționalizare a PAC, care ar duce la creșterea 

dezechilibrelor de concurență în cadrul pieței unice;” 

 

Verts/ALE: 

§ 19 

Prima parte „consideră că colectarea de informații ar trebui să se bazeze mai degrabă pe imagini 

prin satelit și pe bazele de date ale Sistemului Integrat de Administrare și Control” 

A doua parte „decât pe datele transmise de fermieri în mod individual;” 

 
§ 104 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „noi” și „de precizie și digitale” 

A doua parte „noi” 

A treia parte „de precizie și digitale” 

 
Subtitlu după § 118 

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

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 152 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „politica comercială a” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 162 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în promovarea intereselor agricole ale UE în 

cadrul negocierilor comerciale bilaterale recente, în special” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul M 

Prima parte „întrucât plățile directe conferă primul strat substanțial de stabilitate și o „plasă de 

siguranță” pentru veniturile exploatațiilor agricole, deoarece acestea reprezintă o a 

porțiune semnificativă din veniturile agricole anuale, ajungând chiar până la 100 % 

din veniturile agricole în anumite regiuni; întrucât aceste plăți ar trebui să continue 

pentru a ajuta agricultorii să concureze în condiții echitabile” 

A doua parte „cu țările terțe” 

 
considerentul Af 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „către agricultura de precizie și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Considerentul Ag 

Prima parte „întrucât cea mai mare parte a cercetării în domeniul biotehnologiei se desfășoară în 

prezent în afara UE, unde se axează în general pe aspecte agro-economice care nu 

sunt pertinente pentru sectorul UE,” 

A doua parte „ducând la pierderi potențiale în investiții și concentrare;” 
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considerentul Ax 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 

ALDE, GUE/NGL: 

§ 50 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „obligatorie”, „degresiv”, „cu plafoane 

obligatorii care să fie decise la nivel european” și „consideră că fondurile puse la 

dispoziție prin plafonare și degresivitate ar trebui păstrate în statul membru sau în 

regiunea de unde provin;” 

A doua parte „obligatorie” 

A treia parte „degresiv” 

A patra parte „cu plafoane obligatorii care să fie decise la nivel european” 

A cincea parte „consideră că fondurile puse la dispoziție prin plafonare și degresivitate ar trebui 

păstrate în statul membru sau în regiunea de unde provin;” 

 

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

§ 67 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „dar ar trebui activate numai după o evaluare a 

Comisiei;” „de mediu, de climă sau” 

A doua parte „dar ar trebui activate numai după o evaluare a Comisiei;” 

A treia parte „de mediu, de climă sau” 

A patra parte „sau de compensare a efectelor acordurilor de liber schimb” 

 

ALDE, ENF: 

considerentul J 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „nu a dat nicio garanție că se va menține 

bugetul PAC, și întrucât este esențial ca acest aspect să fie abordat înainte de 

prezentarea viitoarelor propuneri legislative;” „întrucât acestea” și „trebuie să 

garanteze că nu există o renaționalizare a PAC” 

A doua parte „nu a dat nicio garanție că se va menține bugetul PAC, și întrucât este esențial ca 

acest aspect să fie abordat înainte de prezentarea viitoarelor propuneri legislative;” 

„întrucât acestea” 

A treia parte „trebuie să garanteze că nu există o renaționalizare a PAC” 

 

GUE/NGL, Verts/ALE 

§ 124 

Prima parte „insistă asupra necesității fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine fermierii într-un 

mod mai eficient, mai echitabil și mai prompt pentru a face față volatilității 

prețurilor și veniturilor cauzate de riscurile privind clima, condițiile meteorologice 

nefavorabile, sănătatea și piața,” 

A doua parte „prin crearea de stimulente suplimentare și condiții de piață care stimulează 

dezvoltarea și folosirea voluntară a instrumentelor de gestionare a riscurilor și 

stabilizare (sisteme de asigurare, instrumente de stabilizare a veniturilor, mecanisme 

individuale de distribuire și fonduri mutuale), asigurând totodată accesibilitate 

pentru toți fermierii și compatibilitatea cu sistemele naționale existente;” cu excepția 

cuvintelor „sisteme de asigurare” și „instrumente de stabilizare a veniturilor” 

A treia parte „sisteme de asigurare” 

A patra parte „instrumente de stabilizare a veniturilor” 

 
§ 135 

Prima parte „subliniază, prin urmare, nevoia ca OCP unică să continue să joace un rol important 

în cadrul viitoarei PAC ca o plasă de siguranță pentru stabilizarea rapidă a piețelor 

agricole și în anticiparea crizelor” 
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A doua parte „și subliniază importanța regulamentului omnibus pentru facilitarea și încurajarea – 

pe baza lecțiilor învățate în timpul ultimelor crize ale pieței, mai ales în sectorul 

produselor lactate – a utilizării complementare a instrumentelor de piață inovatoare 

și a instrumentelor de gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile sectoriale voluntare, 

pentru gestionarea și, dacă este cazul, reducerea ofertei în termeni cantitativi în 

rândul producătorilor, organizațiilor de producători, asociațiilor organizațiilor de 

producători și organizațiilor interprofesionale și prelucrătorilor (de exemplu, schema 

UE de reducere a producției de lapte);” cu excepția cuvintelor „regulamentului 

omnibus” 

A treia parte „regulamentului omnibus” 

 
§ 140 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „deși”, „benefice pentru unele sectoare agricole 

ale UE și necesare pentru consolidarea poziției Uniunii pe piața agricolă mondială” 

și „și aduc beneficii economiei UE în ansamblu, ele implică, de asemenea,” 

A doua parte „deși” 

A treia parte „benefice pentru unele sectoare agricole ale UE și necesare pentru consolidarea 

poziției Uniunii pe piața agricolă mondială” 

A patra parte „și aduc beneficii economiei UE în ansamblu, ele implică, de asemenea,” 

 
§ 143 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „deși este important să se continue colaborarea 

pentru a facilita accesul pe piață pentru produsele agricole europene,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 146 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „subliniază că sectorul agroalimentar al UE ar 

trebui să profite de oportunitățile de creștere oferite de exporturi, având în vedere că, 

potrivit estimărilor, 90 % din cererea suplimentară de produse agroalimentare la 

nivel mondial în următorii zece ani va proveni din afara Europei;” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

Diverse 

Stefan Eck (Grupul GUE/NGL) este, de asemenea, semnatar al amendamentelor 42-52. 
 

  



P8_PV(2018)05-30(VOT)_RO.docx 16 PE 623.123 

 

9. Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună 

legiferare 

Raport: Pavel Svoboda și Richard Corbett (A8-0170/2018) 

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

comentarii 

§ 8 § text original vs/VE + 407, 245, 17 

§ 10 § text original div   

1 +  

2/AN + 395, 247, 37 

§ 27 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 71 § text original  + modificare orală 

§ 74 § text original  + modificare orală 

(eliminarea 

punctului) 

După § 86 § text original  + amendament oral 

Considerentul W § text original AN + 349, 292, 43 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 497, 76, 111 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: considerentul W § 10 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot separat 

peste 76 de 

deputați: 

considerentul W, § 8 

 

Solicitări de vot pe părți 

peste 76 de deputați 

§ 10 

Prima parte „încurajează elaborarea unor acte legislative eficiente, orientate spre dezvoltarea 

protecției locurilor de muncă și a competitivității europene,” 

A doua parte „cu accent special pe întreprinderile mici și mijlocii, în toate sectoarele economiei;” 

 
§ 27 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „în mod sistematic” 

A doua parte acest cuvânt 
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Diverse 

Heidi Hautala a propus următorul amendament oral la punctul 86a: 

„86a. ia act în mod corespunzător de hotărârea de Capitani1, care reafirmă faptul că principiile de 

publicitate și transparență sunt inerente procesului legislativ al UE și că nicio prezumție generală 

de nedivulgare nu poate fi menținută în legătură cu documentele legislative, inclusiv documentele 

privind trilogurile.” 
1 Hotărârea Tribunalului (Camera a șaptea extinsă) din 22 martie 2018, De Capitani/Parlamentul European, cauza T-

540/15, ECLI:EU:T:2018:167. 

 

Pavel Svoboda a propus următorul amendament oral la punctul 71: 

„71. salută începerea, în noiembrie 2016, a negocierilor interinstituționale menționate la punctul 

40 din noul AII; ia act cu dezamăgire de faptul că, după mai bine de un an de discuții, trei runde de 

negocieri la nivel politic și mai multe reuniuni la nivel tehnic, nu s-a ajuns încă la un acord, în 

pofida jurisprudenței clare consacrate;  ia act de progresul făcut până la acest moment și insistă cu 

fermitate ca aceste negocieri să se încheie sub președinția bulgară;” 

 

Pavel Svoboda a propus următorul amendament oral la punctul 74: eliminarea punctului. 
 

 

10. Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii 

Propuneri de rezoluție: B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

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

§ 1 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 1 13 GUE/NGL AN - 74, 592, 18 

După § 2 14 GUE/NGL AN - 116, 550, 17 

După § 3 15 GUE/NGL AN - 75, 559, 39 

§ 4 1 EFDD  -  

6 ENF AN - 98, 542, 40 

§ text original div   

1 +  

2 +  

După § 4 16rev GUE/NGL AN - 164, 480, 43 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 5 2 EFDD  -  

12 ALDE  -  

După § 5 17 GUE/NGL AN - 133, 534, 20 

§ 6 3 EFDD  -  

§ text original div   

1/AN + 517, 120, 46 

2/AN + 488, 165, 19 

După § 6 18 GUE/NGL AN - 175, 480, 31 

§ 7 § text original AN + 500, 158, 26 

După § 7 7 ENF AN - 143, 527, 9 

19 GUE/NGL AN - 86, 565, 32 

§ 8 8 ENF AN - 114, 535, 21 

4 EFDD  -  

§ text original AN + 445, 188, 51 

După § 8 20 GUE/NGL  -  

§ 9 § text original div   

1/AN + 510, 154, 17 

2/AN + 506, 132, 45 

După § 9 9 ENF  -  

21rev GUE/NGL AN - 85, 575, 25 

§ 10 10 ENF AN - 126, 522, 30 

§ text original AN + 462, 193, 27 

După § 10 22rev GUE/NGL AN - 90, 542, 50 

După § 11 23 GUE/NGL AN - 145, 462, 69 

După § 12 24 GUE/NGL AN - 146, 501, 31 

§ 13 5 EFDD  -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ text original AN + 503, 149, 32 

După § 13 11 ENF AN - 96, 525, 53 

25 GUE/NGL AN - 120, 544, 21 

§ 14 § text original div   

1/AN + 566, 71, 41 

2/AN + 567, 85, 28 

După § 14 26 GUE/NGL AN - 86, 505, 88 

27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

După referirea 4 29 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 409, 213, 61 

Propunerea de rezoluție B8-0241/2018 (GUE/NGL) 

vot: rezoluție (întregul text)  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: §§ 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 

ENF: amendamentele 6, 7, 8, 10, 11, § 9 (a doua parte) 

GUE/NGL: amendamentele 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

S&D, PPE, EFDD: vot final (B8-0239/2018) 
 

Solicitări de vot separat 

EFDD: §§ 7, 8, 10, 13 

ENF: § 13 
 

Solicitări de vot pe părți 

EFDD: 

§ 1 

Prima parte „ia act de propunerile Comisiei din 2 mai 2018 privind cadrul financiar multianual 

2021-2027 și resursele proprii ale UE, care au pus bazele negocierilor viitoare;” 

A doua parte „reamintește că poziția Parlamentului este stabilită în mod clar în cele două rezoluții 

adoptate cu o largă majoritate la 14 martie 2018, care instituie mandatul acordat 

Parlamentului pentru negocieri;” 

 
§ 4 
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Prima parte „își exprimă dezamăgirea cu privire la nivelul global al finanțării propuse pentru 

următorul CFM, care se ridică la 1 100 de miliarde EUR, ceea ce reprezintă 1,08 % 

din VNB-ul UE-27, după scăderea Fondului european de dezvoltare (a cărui valoare 

este în prezent de 0,03 % din VNB-ul UE și se calculează în afara bugetului UE); 

„subliniază că acest nivel global al finanțării, ca procent din VNB, este mai scăzut în 

termeni reali decât nivelul actualului CFM,” 

A doua parte „în pofida faptului că sunt necesare finanțări suplimentare pentru noile priorități 

politice și provocările emergente cu care se confruntă Uniunea Europeană; 

reamintește că valoarea reală a actualului CFM este mai mică decât cea a 

predecesorului său (CFM 2007-2013), acesta dovedindu-se deja a fi insuficient 

pentru a finanța nevoile presante ale Uniunii;” 

 
§ 6 

Prima parte „își reafirmă poziția fermă în legătură cu asigurarea nivelului necesar de finanțare în 

cadrul financiar multianual 2021-2027 pentru politicile cheie ale UE, pentru a le 

permite acestora să își îndeplinească misiunea și obiectivele; subliniază, în special, 

apelul său privind menținerea finanțării alocate PAC și politicii de coeziune pentru 

UE-27 cel puțin la nivelul bugetului pentru perioada 2014-2020 în termeni reali, 

respectând arhitectura generală a acestor politici, apelul său privind triplarea 

bugetului actual alocat programului Erasmus+, dublarea finanțării specifice dedicate 

IMM-urilor și combaterii șomajului în rândul tinerilor, cu scopul de a crește nivelul 

bugetului actual pentru cercetare și inovare cu cel puțin 50 %, astfel încât acesta să 

ajungă la 120 de miliarde EUR, dublarea pachetului financiar al programului Life +, 

cu scopul de a crește în mod semnificativ investițiile prin intermediul Mecanismului 

pentru interconectarea Europei, și asigurarea unei finanțări suplimentare pentru 

securitate, migrație și relațiile externe;” 

A doua parte „subliniază, în consecință, poziția sa, conform căreia nivelul CFM 2021-2027 ar 

trebui să fie echivalent cu 1,3 % din VNB-ul UE-27;” 

 
§ 14 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „/resursele proprii” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

 

 

 

 

EFDD, ENF: 

§ 9 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și sprijină pe deplin eliminarea tuturor 

formelor de reduceri și corecții;” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

Diverse 

Propunerea de rezoluție B8-0240/2018 (a Grupului ECR) a fost retrasă. 

Marie-Pierre Vieu și Marie-Christine Vergiat (Grupul GUE/NGL) au semnat, de asemenea, 

propunerea de rezoluție B8-0241/2018. 
 

 

11. Libia 

Raport: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018) 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 1 litera (a) 36 S&D  +  

§ 1, după litera (a) 20 GUE/NGL AN - 91, 539, 39 

21 GUE/NGL AN - 94, 534, 46 

22 GUE/NGL AN - 53, 603, 24 

§ 1, după litera (b) 27 EFDD VE + 610, 42, 26 

§ 1 litera (d) 28 EFDD VE + 375, 281, 25 

§ 1, după litera (g) 29 EFDD VE + 503, 129, 44 

§ 1 litera (h) 30 EFDD  +  

§ 1 litera (j) 37 S&D VE + 537, 106, 24 

§ 1 litera (l) § text original div   

1 +  

2 +  

§ 1 litera (m) § text original div   

1/AN + 607, 50, 13 

2/AN + 533, 120, 13 

§ 1 litera (n) 31 EFDD VE + 496, 113, 14 

§ 1 litera (o) § text original div   

1/AN + 610, 60, 10 

2/AN + 495, 121, 52 

§ 1, după litera (p) 32 EFDD VE + 515, 92, 74 

§ 1 litera (s) 3S EFDD AN - 118, 555, 4 

§ 1 litera (t) 10 GUE/NGL AN - 183, 482, 13 

4 EFDD AN - 126, 540, 11 

§ 1 litera (u) 11 GUE/NGL AN - 182, 469, 26 

§ text original div   

1/AN + 579, 64, 26 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

2/AN + 352, 219, 90 

3/AN + 500, 124, 49 

4/AN + 429, 192, 50 

5/AN + 510, 130, 28 

6/AN + 506, 149, 19 

7/AN + 498, 150, 13 

§ 1, după litera (u) 12 GUE/NGL AN - 222, 451, 5 

13 GUE/NGL AN - 101, 539, 33 

§ 1 litera (v) § text original div   

1/AN + 631, 18, 27 

2/AN + 372, 286, 18 

§ 1 litera (w) 5 EFDD AN - 139, 526, 15 

§ 1, după litera (w) 6 EFDD AN - 146, 528, 5 

§ 1, după litera (x) 14 GUE/NGL AN - 212, 429, 35 

§ 1 litera (y) § text original AN - 330, 331, 18 

§ 1 litera (z) 38 S&D  +  

§ text original AN ↓  

§ 1 litera (ac) 15 GUE/NGL AN - 197, 440, 38 

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 1 litera (ae) 16 GUE/NGL AN + 404, 261, 12 

§ 1, după litera (ai) 39 S&D VE + 548, 101, 27 

40 S&D  -  

După referirea 5 7 GUE/NGL AN + 348, 312, 19 

8 GUE/NGL AN + 343, 290, 32 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După referirea 13 1 EFDD AN - 110, 542, 25 

Considerentul A 17 GUE/NGL AN - 76, 547, 48 

După considerentul A 18 GUE/NGL AN - 85, 532, 54 

19 GUE/NGL AN - 95, 538, 44 

După considerentul G 23 EFDD VE + 433, 194, 49 

Considerentul H § text original div   

1 +  

2 +  

După considerentul I 2 EFDD AN - 91, 561, 27 

După considerentul K 9 GUE/NGL AN + 338, 334, 4 

După considerentul O 24 EFDD  +  

Considerentul R 25 EFDD  +  

După considerentul S 26 EFDD VE + 554, 97, 19 

După considerentul Z 34 S&D  +  

35 S&D  +  

vot: recomandarea (întregul text) AN + 486, 150, 44 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentele 1, 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: amendamentele 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, § 1, litera 

(m); § 1 litera (o); § 1 litera (u); § 1 litera (v); § 1 litera (y); § 1 litera (z) 
 

Solicitări de vot separat 

EFDD: § 1 litera (ac) 

Verts/ALE, 

GUE/NGL: 

§ 1 litera (y); § 1 litera (z) 

 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 1 litera (l) 



P8_PV(2018)05-30(VOT)_RO.docx 25 PE 623.123 

Prima parte „să reflecteze asupra crizei din Libia într-un context mai larg, regional și panafrican, 

ținând seama de faptul că Libia este esențială pentru stabilitatea Africii de Nord, a 

Sahelului și a regiunii mediteraneene; să promoveze și să faciliteze cooperarea 

Libiei cu vecinii săi din Sahel; să ia în considerare, ca parte a acestui proces de 

reflecție, impactul situației din Libia asupra dinamicii și încercărilor cu care se 

confruntă UE; să dezvolte o politică cuprinzătoare față de Libia, care țină seama de 

perspectivele regionale și panafricane acoperind politici mai ample de dezvoltare, 

securitate și migrație, precum și protecția drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, combaterea terorismului și a sclaviei și exploatării; să se asigure că 

această politică este susținută prin finanțare adecvată și suficientă pentru punerea sa 

în aplicare, inclusiv în următorul cadru financiar multianual, pentru a produce 

rezultate concrete;” 

A doua parte „să continue și să intensifice, acolo unde este posibil, cooperarea dintre operațiunea 

Sea Guardian a NATO și operațiunea Sophia a EU NAVFOR MED;” 
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§ 1 litera (ac) 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să continue și să intensifice activitatea 

operațiunii Sophia a EUNAVFOR Med de a perturba modelul de afaceri al 

traficanților și al persoanelor care introduc ilegal migranți, de a dezvolta capacitatea 

pazei de coastă libiene și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul H 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „acțiunile UE își arată rezultatele” și „în 

domeniul” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

GUE/NGL: 

§ 1 litera (m) 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „eforturile de combatere a terorismului și a 

traficului, nu numai prin integrarea serviciilor de informații, cooperare financiară și 

sprijin tactic, ci și prin” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 1 litera (o) 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în conformitate cu Declarația de la Paris din 25 

iulie 2017,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 1 litera (u) 

Prima parte „să intensifice eforturile comune depuse de UE, Uniunea Africană și ONU pentru a 

îmbunătăți protecția migranților și a refugiaților în Libia, acordând o atenție 

deosebită persoanelor vulnerabile; să investigheze imediat și în mod aprofundat 

acuzațiile referitoare la abuzuri și tratamente inumane la adresa migranților și 

refugiaților în Libia de către grupuri infracționale, precum și acuzațiile de sclavie; să 

elaboreze inițiative pentru a preveni astfel de incidente pe viitor; să îmbunătățească 

condițiile refugiaților și ale migranților aflați în centrele de detenție și să îndemne 

autoritățile libiene să închidă cât mai curând posibil structurile care se dovedesc a nu 

fi în conformitate cu standardele internaționale; să continue și să intensifice 

eforturile de returnare voluntară asistată și de relocare depuse în cooperare cu ONU 

și cu Uniunea Africană, subliniind în acest context importanța eliminării cerinței 

libiene privind „vizele de ieșire”; să încurajeze autoritățile libiene să pună capăt 

detențiilor arbitrare și să evite detenția persoanelor vulnerabile, în special a copiilor; 

să se asigure că migranții sunt tratați respectându-se pe deplin standardele 

internaționale în domeniul drepturilor omului și să aloce fondurile necesare din 

bugetul UE în acest scop; „să îmbunătățească condițiile refugiaților și ale migranților 

aflați în centrele de detenție” „care se dovedesc a nu fi în conformitate cu 

standardele internaționale” „și să evite”; 

A doua parte „să îmbunătățească condițiile refugiaților și ale migranților aflați în centrele de 

detenție” 

A treia parte „care se dovedesc a nu fi în conformitate cu standardele internaționale” 

A patra parte „și să evite” 

A cincea parte „să se asigure că misiunea UE de asistență la frontieră (EUBAM) în Libia, 

operațiunea Sophia a EUNAVFOR MED și operațiunea Themis a Frontex se 

concentrează în comun asupra modului în care pot fi eliminate activitățile ilicite, 

inclusiv introducerea ilegală de migranți, traficul de ființe umane și terorismul în 

zona central-mediteraneeană;” 
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A șasea parte „să se asigure că EUBAM, în conformitate cu mandatul său, se implică în continuare 

activ și acordă asistență autorităților libiene în domenii prioritare legate de 

gestionarea frontierelor, aplicarea legii și sistemul mai amplu de justiție penală;” cu 

excepția cuvântului „prioritare”  

A șaptea parte „prioritare” 

 
§ 1 litera (v) 

Prima parte „să depună în continuare eforturi sporite împotriva tuturor actelor de introducere 

ilegală de persoane și de trafic de persoane către, prin și dinspre teritoriul libian și în 

largul coastei Libiei, care subminează procesul de stabilizare a Libiei și pun în 

pericol viața a mii de oameni;” 

A doua parte „să asigure, în acest sens, continuitatea contribuției UE la combaterea acestor 

probleme, sprijinind omologii libieni în construirea unei capacități indispensabile 

pentru a asigura frontierele terestre și maritime ale țării și colaborând cu autoritățile 

libiene pentru a pune în aplicare o strategie cuprinzătoare de gestionare a 

frontierelor;” 
 

Diverse 

Amendamentul 33 a fost anulat. 
 

 

12. Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen 

Raport: Carlos Coelho (A8-0160/2018) 

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

comentarii 

După § 8 1 raportor  +  

§ 41 § text original vs/VE + 333, 295, 8 

§ 44 § text original vs/VE + 371, 270, 24 

§ 51 § text original vs/VE + 346, 322, 12 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 439, 157, 80 

 

Solicitări de vot separat 

peste 76 de 

deputați: 

§§ 41, 44, 51 

 

 

13. Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității 

Raport: Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Angelika Mlinar (A8-0168/2018) 

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

comentarii 

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

comentarii 

1 +  

2 +  

§ 16 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 18 § text original AN + 643, 3, 21 

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 42 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 43 § text original div   

1 +  

2/AN + 521, 109, 30 

§ 51 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 60 § text original div   

1 +  

2/AN + 513, 101, 38 

Considerentul N § text original AN + 523, 78, 55 

Considerentul O § text original div   

1/AN + 571, 29, 60 

2/AN + 517, 91, 52 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul P § text original AN + 545, 65, 54 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 517, 74, 72 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: §§ 18, 43 (a doua parte), 60 (a doua parte) 

ENF: considerentele O, N, P 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 18 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 42 

Prima parte „invită Comisia să contracareze deficiențele de ordin judiciar și practic în punerea în 

aplicare a acestei directive printr-o coordonare adecvată a diverselor instrumente de 

protecție a victimelor instituite la nivelul UE, cum ar fi Directiva 2011/99/UE 

privind ordinul european de protecție, Directiva 2011/36/UE privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, Directiva 

2011/92/UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării 

sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, precum și Directiva 2014/42/UE 

privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite 

în Uniunea Europeană;” 

A doua parte „invită toate statele membre și UE să ratifice și să aplice pe deplin Convenția de la 

Istanbul a Consiliului Europei, pentru a preveni și combate violența împotriva 

femeilor și a fetelor, și să pună în aplicare în mod coerent aceste instrumente 

importante pentru a le garanta pe deplin victimelor din UE drepturile ce le revin;” 

 
§ 43 

Prima parte „solicită Comisiei să includă în procesul de monitorizare și raportare analize 

sectoriale și să asigure aplicarea uniformă a directivei, pentru a proteja toate 

victimele, indiferent de motivele victimizării sau de caracteristicile lor specifice,” 

A doua parte „precum rasa, culoarea, religia, sexul, identitatea de gen, exprimarea de gen, 

orientarea sexuală, caracteristicile sexuale, dizabilitatea, statutul de migrant sau orice 

alt statut;” 

 
§ 60 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv de sănătate sexuală și a reproducerii,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

ENF: 

§ 15 

Prima parte „invită statele membre să consolideze drepturile victimelor infracțiunilor motivate 

ură,” 

A doua parte „inclusiv ale celor îndreptate împotriva persoanelor LGBTI sau ale infracțiunilor 

motivate de ură rasială;” 

 
§ 33 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și a persoanelor LGBTQI” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 51 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și persoanele LGBTQI” și „de gen” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Considerentul O 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „împotriva migranților și a solicitanților de azil” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

ECR, ENF: 

§ 16 

Prima parte „subliniază faptul că evaluările individuale sunt esențiale, conferindu-le victimelor 

autonomie prin informarea lor cu privire la drepturile lor și la dreptul de a lua decizii 

în cadrul procedurilor în care sunt implicate, iar în cazul minorilor, cu privire la 

dreptul lor de a avea acces la garanțiile procedurale specifice care li se aplică chiar 

de la începutul procedurii judiciare; invită statele membre să transpună în mod 

corespunzător în legislațiile lor dispozițiile privind evaluarea individuală și în timp 

util a victimelor, inclusiv, dacă este necesar, în cursul primului contact cu o autoritate 

competentă, aceasta fiind o etapă procedurală esențială pentru a detecta și a 

identifica nevoile specifice ale victimei și, prin urmare, pentru a asigura faptul că 

victimele beneficiază de o protecție specifică, adaptată nevoilor lor, și se evită 

victimizarea secundară și cea repetată, intimidarea și represaliile; subliniază că 

evaluarea individuală trebuie reexaminată periodic pentru a se stabili nevoile actuale 

de asistență și că victimele ar trebui să beneficieze de o reexaminare ulterioară, într-

un interval de timp adecvat după producerea infracțiunii, pe baza cunoștințelor 

disponibile privind reacțiile la traume; reamintește că evaluarea individuală este 

necesară în special pentru victimele traficului de ființe umane și pentru copiii care 

sunt victime ale abuzului sexual, date fiind repercusiunile sociale, fizice și 

psihologice ale acestor infracțiuni;” 

A doua parte „reamintește că evaluarea individuală trebuie să fie adaptată genului victimei, 

deoarece femeile și persoanele LGBTQI care sunt victime ale violenței de gen 

necesită o atenție și o protecție deosebite din cauza riscului ridicat de revictimizare 

și, prin urmare, ar trebi să li se asigure măsuri specifice și sprijin de specialitate;” cu 

excepția cuvintelor „și persoanele LGBTQI care sunt victime ale violenței de gen” 

A treia parte „și persoanele LGBTQI care sunt victime ale violenței de gen” 
 

 

14. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune 

Raport: Tokia Saïfi (A8-0166/2018) 

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

comentarii 

După § 1 5 GUE/NGL AN - 287, 347, 25 

§ 2 6 GUE/NGL div   

1/AN - 276, 366, 15 

2/AN ↓  

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

comentarii 

§ 3 7 GUE/NGL VE - 238, 355, 51 

§ 4 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 8 8 GUE/NGL AN - 131, 526, 10 

§ text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 9 GUE/NGL AN - 149, 495, 14 

§ 13 10S GUE/NGL  -  

§ 14 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 15 2 S&D AN - 266, 386, 9 

§ 16 § text original AN + 542, 102, 14 

§ 25 11 GUE/NGL  -  

§ 37 12 GUE/NGL  -  

§ 42 13 GUE/NGL  -  

§ 44 14 GUE/NGL AN - 285, 346, 30 

§ 46 § text original div   

1 +  

2/AN + 476, 169, 13 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 49 15 GUE/NGL AN - 296, 346, 11 

§ 60 3 S&D AN - 323, 323, 13 

§ 62 4 S&D  -  

După considerentul M 1 S&D  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 499, 91, 54 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: amendamentele 2, 3, §§ 16, 46 (a doua parte) 

GUE/NGL: amendamentele 5, 6, 8, 9, 14, 15 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 16 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 46 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv o abordare bazată pe sancțiuni, printre 

alte opțiuni” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

S&D: 

amendamentul 6 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „șantajarea țărilor terțe cu” și „amenințând” 

A doua parte „șantajarea țărilor terțe cu” 

A treia parte „amenințând” 

 

PPE: 

§ 4 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să prezinte la timp evaluări ale impactului cu 

diferite opțiuni ale relațiilor comerciale viitoare, pentru a” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

EFDD: 

§ 5 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „solicită Comisiei și Consiliului să clarifice cât 

mai curând posibil decizia lor privind structura viitoarelor acorduri de liber schimb 

și să respecte pe deplin repartizarea competențelor între UE și statele sale membre în 

adoptarea directivelor supuse negocierii, în negocieri, în ceea ce privește temeiul 

juridic al propunerilor de semnat și încheiat și mai ales în ceea ce privește semnarea 

și încheierea de către Consiliu a acordurilor comerciale internaționale, pentru a nu 

amâna și mai mult acordurile deja încheiate cu partenerii comerciali, dar încă 

neratificate;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 8 
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Prima parte „ia act de blocarea negocierilor multilaterale pe tema acordului privind comerțul cu 

servicii (TiSA) și a Acordului privind bunurile de mediu” cu excepția cuvintelor „a 

Acordului privind bunurile de mediu”; 

A doua parte „a Acordului privind bunurile de mediu” 

A treia parte „solicită Uniunii să dea dovadă de spirit de inițiativă pentru a permite reluarea 

ambelor procese de negocieri, pe baza poziției Parlamentului European în ceea ce 

privește TiSA;” 

 
§ 14 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „solicită Comisiei să își continue activitatea 

privind noul sistem jurisdicțional în materie de investiții,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 


