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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. Criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău 

Propuneri de rezoluție: B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, 
B8-0332/2018 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0322/2018 

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

vot: rezoluție (întregul text) AN + 343, 35, 160 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0322/2018  PPE  ↓  

B8-0326/2018  ECR  ↓  

B8-0328/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0329/2018  S&D  ↓  

B8-0330/2018  ALDE  ↓  

B8-0332/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final (RC-B8-0322/2018) 
 

 

2. Somalia 

Propuneri de rezoluție: B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, 
B8-0334/2018 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0323/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura 

Ferrara, Fabio Massimo Castaldo) 

§ 10 § text original  + modificare orală 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0323/2018  ECR  ↓  

B8-0324/2018  Verts/ALE  ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

B8-0325/2018  S&D  ↓  

B8-0327/2018  ALDE  ↓  

B8-0331/2018  PPE  ↓  

B8-0334/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Diverse 

Michaela Šojdrová a propus următorul amendament oral la punctul 10: 

„10.  salută activitatea UNSOM în toate aspectele, inclusiv în monitorizarea drepturilor omului în 

Somalia, în mod special, precum și decizia Consiliului de Securitate al ONU de a prelungi 

mandatul acesteia până la 31 martie 2019; salută eforturile depuse de Uniunea Africană de a 

readuce un anumit grad de stabilitate în Somalia și de a organiza procesul politic de tranziție; 

solicită o mai bună monitorizare și consolidarea capacităților de către UE pentru a asigura tragerea 

la răspundere pentru abuzurile comise de AMISOM, în special având în vedere faptul că UE 

asigură cea mai mare parte a fondurilor care îi sunt alocate; solicită cu insistență AMISOM să-și 

îndeplinească în totalitate mandatul de a proteja populația civilă;” 
 

 

3. Burundi 

Propuneri de rezoluție: B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, 

B8-0339/2018 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0333/2018 

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

§ 12 § text original vs +  

Considerentul M § text original vs +  

Considerentul N § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0333/2018  ECR  ↓  

B8-0335/2018  S&D  ↓  

B8-0336/2018  EFDD  ↓  

B8-0337/2018  ALDE  ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

B8-0338/2018  PPE  ↓  

B8-0339/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: § 12, considerentele M, N 
 

 

4. Drepturile de autor în piața unică digitală ***I 

Raport: Axel Voss (A8-0245/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Vot: decizia de a iniția 

negocieri 

interinstituționale 

AN - 278, 318, 31 

 

Solicitări de vot prin apel nominal: Verts/ALE 

  
 

Vot solicitat în conformitate cu articolul 69c din Regulamentul de procedură de către grupurile 

Verts/ALE, EFDD și GUE/NGL și următorii deputați: 

Telička, Fjellner, van Baalen, Torvalds, Selimovic, Nagtegaal, Huitema, Auštrevičius, Wikström, von 

Thun und Hohenstein, Toom, Gerbrandy, in‘t Veld, Schaake, van Miltenburg, Jakovčić, Kallas, Radoš, 

Federley, Charanzova, Hirsch, Mlinar, Adaktusson, Hökmark, van Bossuyt, Kariņš, Corazza Bildt, 

Childers, Loones, Demesmaeker, Stevens, Škripek, Žitňanská, Sulík, Dalton, Fotyga, Payne, Kohn, 

Stihler, Jaakonsaari, Sehnalová, Gebhardt, Köster, Westphal, Guteland, Ulvskog, Hedh, Wölken, 

Schuster, Kammerevert, Preuß, Krehl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Zemke, Weidenholzer, 

Liberadzki, Van Brempt, Regner, Graswander-Hainz, Freund, Kadenbach, Ujhelyi, Poche, Beňová, 

Poc, Jan Keller, Delvaux, Gomes, von Weizsäcker, Werner, Noichl, Detjen, Preuss, Atkinson, Zijlsta, 

de Graaff, Elissen, Żółtek, Pretzell, Carver, Batten, Coburn, Reid. 
 

 

5. Inițiativa cetățenească europeană ***I 

Raport: György Schöpflin (A8-0226/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Vot: decizia de a iniția 

negocieri 

interinstituționale 

AN + 475, 154, 6 

 

Solicitări de vot prin apel nominal: GUE/NGL, ENF, EFDD 

  
 

Diverse 
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Vot solicitat în conformitate cu articolul 69c din Regulamentul de procedură de către grupurile 

Verts/ALE, GUE/NGL, ENF și EFDD și următorii deputați: 

Papadakis, Dalli, Mizzi, Cozzolino, Kyrkos, Cabezón Ruiz, Rozière, Androulakis. 
 

 

6. Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Croația 

* 

Raport: Jaromír Štětina (A8-0225/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 547, 73, 17 

 

 

7. Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) ***I 

Raport: Kinga Gál (A8-0322/2017) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 363 comisia AN + 494, 115, 30 

Declarație comună 364 comisia  +  

 

 

 

8. Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS): 

sarcinile Europol ***I 

Raport: Kinga Gál (A8-0323/2017) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 3 comisia AN + 489, 117, 28 

 

 

 

9. Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii ***I 

Raport: Ingeborg Gräßle și Richard Ashworth (A8-0211/2017) 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 653 comisia AN + 485, 41, 109 

Declarațiile Comisiei 654 comisia  +  

Declarație comună 655 comisia  +  

 

 

 

10. Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la 

Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție ***I 

Raport: Monica Macovei (A8-0404/2017) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 108 comisia AN + 541, 71, 20 

 

 

 

11. Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

Raport: Daniele Viotti (A8-0247/2018) 

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

comentarii 

§ 1 34 GUE/NGL  -  

După § 1 35 GUE/NGL AN - 89, 506, 41 

§  AN + 369, 251, 14 

amendament oral 

§ 2 6 ENF  -  

§ 3 14 EFDD  -  

§ 4 15 EFDD  -  

După § 4 1 PPE div   

1/AN + 458, 108, 67 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

2/AN + 309, 181, 136 

3 S&D VE + 489, 122, 13 

§ 6 7 ENF  -  

16 EFDD  -  

§ text original vs +  

După § 6 36 GUE/NGL  -  

§ 7 8S ENF  -  

33 GUE/NGL  -  

După § 9 37 GUE/NGL  -  

După § 10 17 EFDD AN - 268, 330, 28 

§ 16 5 S&D  +  

După § 21 38 GUE/NGL AN - 87, 474, 72 

§ 25 § text original vs +  

După § 28 18 EFDD AN - 118, 485, 24 

După § 30 19 EFDD AN - 169, 411, 43 

39 GUE/NGL VE - 244, 383, 4 

După § 31 2 PPE AN + 454, 135, 33 

După § 32 40 GUE/NGL AN - 72, 521, 30 

41 GUE/NGL AN - 72, 520, 26 

42 GUE/NGL AN - 53, 542, 30 

43 GUE/NGL AN - 72, 525, 26 

După § 36 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL AN - 154, 437, 40 

După § 38 27 GUE/NGL AN - 99, 467, 58 

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

comentarii 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL AN - 144, 456, 27 

§ 50 4 S&D  +  

§ 52 9 ENF  -  

§ 56 20 EFDD AN - 145, 372, 104 

10 ENF AN - 125, 446, 42 

§ 57 11 ENF AN - 81, 514, 23 

21 EFDD  -  

După § 58 32 GUE/NGL AN - 242, 292, 89 

§ 60 12 ENF AN - 114, 495, 10 

§ text original div   

1 +  

2 +  

După § 60 22 EFDD VE - 254, 368, 8 

23 EFDD AN - 207, 376, 44 

§ 62 13S ENF  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 399, 146, 87 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: amendamentul 1 

EFDD: amendamentele 17, 18, 19, 20, 23 

GUE/NGL: amendamentele 2, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43 

ENF: amendamentele 10, 11, 12 

S&D: amendamente orale 
 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: §§ 6, 25 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL 

§ 60 
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Prima parte „remarcă creșterea generală în proiectul de buget 2019 a alocărilor pentru agențiile 

descentralizate, de +10,8 % (fără a ține cont de veniturile alocate) și de + 259 posturi 

suplimentare; salută faptul că, pentru majoritatea agențiilor, bugetul propriu este 

majorat, în timp ce contribuția UE scade; observă, în acest sens, că Parlamentul 

analizează în prezent toate posibilitățile de a continua extinderea finanțării prin taxe 

a agențiilor descentralizate; constată cu satisfacție că agențiile cu «sarcini noi» 

(ESMA, eu-LISA și FRONTEX) beneficiază de o majorare semnificativă a 

creditelor și a personalului prevăzut în organigramă; solicită sprijin financiar 

suplimentar pentru agențiile care se ocupă de provocările în materie de migrație și 

securitate; consideră că Europol și Eurojust ar trebui să fie consolidate și mai mult” 

A doua parte „și că EASO ar trebui să beneficieze de o finanțare adecvată pentru a se transforma 

în Agenția europeană pentru azil;” 

 

ALDE: 

amendamentul 1 

Prima parte „salută lansarea programului Discover EU, distribuirea a 15 000 de bilete InterRail 

în 2018 pentru europenii în vârstă de 18 ani, precum și propunerea Comisiei de a 

aloca 700 de milioane EUR pentru CFM 2021-2027, care se încadrează bine în 

ambițiile UE de a promova mobilitatea de studiu, cetățenia activă, incluziunea 

socială și solidaritatea tuturor tinerilor;” 

A doua parte „regretă că Comisia nu a propus credite pentru 2019 și 2020; este hotărât să continue 

acțiunea pregătitoare în 2019 și în 2020;” 
 

Diverse 

Raportorul a prezentat următorul amendament oral, având drept scop să introducă un nou punct 

după punctul 1: 

”1a.  subliniază că UE trebuie să fie un lider în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă 

ale ONU (ODD) prin promovarea lor în toate politicile UE;” 

 

Raportorul a prezentat următorul amendament oral la amendamentul 2: 

„40a. salută cererea Consiliului European din 28 iunie 2018 de a consolida Frontex prin majorarea 

resurselor și prin extinderea mandatului; solicită mai multe informații despre numărul membrilor 

personalului care vor fi trimiși de statele membre și numărul membrilor personalului de care va 

avea nevoie agenția în mod direct; invită Comisia să își adapteze proiectul de buget în consecință 

în scrisoarea rectificativă din toamnă; salută de asemenea acordarea sumei adiționale de 45,6 

milioane EUR în sprijinul Greciei și al Spaniei pentru gestionarea de către acestea a fluxului de 

migranți care sosesc pe teritoriul lor; subliniază că controlul eficace la frontiere trebuie asociat cu 

acordarea de îngrijiri migranților care sosesc;” 
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12. Cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 

Raport: Eugen Freund (A8-0230/2018) 

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

comentarii 

§ 1, litera c § text original div   

1 +  

2 +  

§ 1, litera g 1 EFDD AN - 98, 518, 7 

§ 1, litera h 2 EFDD AN - 57, 537, 17 

§ 1, litera i 3S EFDD AN - 72, 489, 56 

§ text original div   

1 +  

2/AN + 434, 158, 25 

§ 1, litera j 4S EFDD AN - 133, 470, 14 

§ 1, litera n 5S EFDD AN - 67, 531, 18 

§ 1, litera q § text original div   

1 +  

2 +  

§ 1, litera s § text original vs +  

§ 1, litera x § text original div   

1/VE - 286, 289, 32 

2/VE + 289, 287, 32 

3/AN - 267, 304, 36 

§ 1, litera z 6S EFDD AN - 44, 546, 16 

§ 1, litera aa § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 1, litera as 7 EFDD AN - 118, 469, 17 

§ 1, litera aao § text original div   

1 +  

2/VE + 355, 248, 5 

§ 1, litera aap § text original div   

1/AN + 432, 127, 46 

2/AN + 371, 174, 48 

3/AN + 552, 31, 14 

4/AN + 416, 132, 52 

5/AN + 368, 204, 33 

§ 1, litera abm 

 

8 EFDD AN - 142, 460, 9 

§ text original AN - 269, 324, 17 

vot: recomandarea (întregul text) AN + 390, 103, 110 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; § 1, litera i (a doua parte) 

PPE: § 1, litera x (a treia parte); § 1, litera abm 

S&D: § 1, litera aap 
 

Solicitări de vot separat 

EFDD: § 1, litera s 

PPE: § 1, litera abm 
 

Solicitări de vot pe părți 

EFDD: 

§ 1, litera c 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și cu responsabilitatea de a proteja” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 1, litera i 

Prima parte „să-și intensifice acțiunile de reformă, în special a Consiliului de Securitate al ONU, 

printr-o limitare substanțială sau o reglementare a utilizării dreptului de veto, mai 

ales în cazurile în care există dovezi cu privire la crime de război și crime împotriva 

umanității - drept de veto care obstrucționează procesul decizional - precum și 

printr-o modificare a componenței sale, pentru a reflecta mai bine ordinea globală 

actuală” 

A doua parte „,printre altele prin conferirea statutului de membru permanent Uniunii Europene;” 
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§ 1, litera q 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să sublinieze că, în cazul în care un stat nu 

poate sau nu dorește să își îndeplinească responsabilitatea de a proteja, această 

responsabilitate revine comunității internaționale, inclusiv tuturor membrilor 

permanenți ai CSONU, și impune implicarea totală a tuturor celorlalte economii 

emergente și țări în curs de dezvoltare importante; să insiste asupra faptului că cei 

care încalcă dreptul internațional trebuie aduși în fața justiției;” și „să solicite UE să 

încurajeze țările emergente și în curs de dezvoltare să se alăture comunității 

internaționale atunci când iau măsuri în temeiul responsabilității de a proteja;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 1, litera aa 

Prima parte „să facă în continuare apel la respectarea deplină a suveranității, a frontierelor 

recunoscute pe plan internațional și a integrității teritoriale a Georgiei, Moldovei și 

Ucrainei, în contextul încălcărilor dreptului internațional în aceste zone; să susțină și 

să revigoreze eforturile diplomatice în vederea unei soluționări pașnice și durabile a 

acestor conflicte, în desfășurare sau înghețate;” 

A doua parte „să facă apel la comunitatea internațională să pună în aplicare pe deplin politica de a 

refuza recunoașterea anexării ilegale a Crimeii;” 

 

PPE: 

§ 1, litera x 

Prima parte „să acționeze în conformitate cu hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene 

privind Sahara Occidentală” 

A doua parte „și să sprijine eforturile ONU de a asigura o soluționare echitabilă și durabilă a 

conflictului din această regiune, pe baza dreptului la autodeterminare a poporului 

Sahrawi și în conformitate cu rezoluțiile relevante ale ONU;” 

A treia parte „să militeze ca Misiunea Națiunilor Unite pentru organizarea referendumului din 

Sahara Occidentală (MINURSO) să obțină un mandat pentru drepturile omului, în 

acord cu toate celelalte misiuni ONU de menținere a păcii;” 

 
§ 1, litera aao 

Prima parte „să își intensifice eforturile în cadrul Alianței internaționale pentru schimburi 

comerciale fără mărfuri care pot fi folosite pentru tortură, inițiată de UE în 

colaborare cu partenerii regionali;” 

A doua parte „să înființeze un fond internațional care să ajute țările la elaborarea și punerea în 

aplicare a legislației care interzice comerțul cu mărfuri care ar putea fi utilizate 

pentru tortură și pedeapsa cu moartea; să sprijine instituirea unui instrument 

internațional de interzicere a comerțului cu astfel de mărfuri, pe baza experienței 

dobândite în contextul Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului referitor la 

acest aspect;” 

 
§ 1, litera aap 

Prima parte „să se asigure că femeile au acces la planificare familială și acces universal la 

întreaga gamă de servicii publice care asigură sănătatea sexuală și a reproducerii și 

respectarea drepturilor aferente, inclusiv la metode contraceptive moderne” 

A doua parte „și la avortul făcut în condiții de siguranță și în mod legal;” 

A treia parte „să sublinieze faptul că accesul universal la asistența medicală, în special la 

sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, constituie un drept 

fundamental al omului” cu excepția cuvintelor „, în special la sănătatea sexuală și 

reproductivă și drepturile aferente,” 

A patra parte „, în special la sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente,” 
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A cincea parte „contracarând, astfel, «regula călușului mondial» (Global Gag Rule) reinstaurată de 

guvernul SUA la începutul anului 2017;” 
 

 

13. Criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări 

Propuneri de rezoluție: B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, 
B8-0320/2018, B8-0321/2018 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0315/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 455, 100, 29 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0315/2018  PPE  ↓  

B8-0316/2018  S&D  ↓  

B8-0317/2018  ECR  ↓  

B8-0318/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0319/2018  ALDE  ↓  

B8-0320/2018  EFDD  ↓  

B8-0321/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL, PPE: vot final (RC-B8-0315/2018) 
 

 

14. Orientări pentru statele membre pentru a preveni incriminarea asistenței 

umanitare 

Propunere de rezoluție: B8-0314/2018 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0314/2018 

(Comisia LIBE) 

§ 2 § text original vs +  

§ 3 5 ENF AN - 73, 488, 14 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 4 10 PPE VE + 255, 121, 199 

§ text original vs ↓  

După § 4 9 PPE  -  

§ 5 6 ENF  -  

§ 6 7 ENF  -  

§ 7 § text original vs +  

Referirile 4-10 § text original vs +  

Considerentul C 1 ENF  -  

Considerentul D 2 ENF  -  

Considerentul E 3 ENF  -  

După considerentul E 4 ENF  -  

După considerentul F 8 PPE VE - 262, 289, 19 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentul 5 
 

Solicitări de vot separat 

ENF: §§ 2, 4, 7, referirile 4-10 
 

 

15. Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA 

Propunere de rezoluție: B8-0305/2018 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0305/2018 

(Comisia LIBE) 

§ 1 § text original vs/VE + 327, 219, 12 

§ 7 1 PPE  -  

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

comentarii 

1 +  

2/VE + 327, 221, 4 

§ 19 § text original vs/VE + 329, 216, 9 

§ 22 § text original div   

1 +  

2/VE + 321, 219, 11 

3 +  

§ 23 2 PPE VE - 237, 302, 17 

§ 24 § text original vs/VE + 343, 205, 6 

§ 26 § text original div   

1 +  

2/VE + 308, 233, 18 

§ 27 § text original vs +  

§ 28 § text original vs +  

§ 31 § text original div   

1 +  

2/VE + 335, 209, 9 

§ 34 3 PPE  -  

§ 35 4 PPE  -  

Considerentul O § text original vs/VE + 320, 219, 12 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 303, 223, 29 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 1, 19, 24, 27, 28, considerentul O 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 12 
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Prima parte „având în vedere dezvăluirile recente privind utilizarea abuzivă a datelor cu caracter 

personal de către întreprinderi certificate în cadrul Scutului de confidențialitate, cum 

ar fi Facebook și Cambridge Analytica, invită autoritățile SUA însărcinate cu 

asigurarea respectării Scutului de confidențialitate să adopte fără întârziere măsuri cu 

privire la astfel de dezvăluiri, în deplină conformitate cu garanțiile și angajamentele 

oferite de a susține actualul Scut de confidențialitate și, dacă este cazul, să retragă 

aceste întreprinderi de pe lista Scutului de confidențialitate; de asemenea, solicită 

autorităților UE competente în materie de protecție a datelor să cerceteze astfel de 

dezvăluiri și, dacă este cazul, să suspende sau să interzică transferurile de date în 

temeiul Scutului de confidențialitate; ” 

A doua parte „consideră că dezvăluirile demonstrează clar că mecanismul Scutului de 

confidențialitate nu oferă o protecție adecvată a dreptului la protecția datelor;” 

 
§ 22 

Prima parte „regretă faptul că SUA nu a profitat de oportunitatea oferită de recenta reautorizare a 

secțiunii 702 din FISA pentru a include garanțiile prevăzute în PPD 28; ” 

A doua parte „solicită dovezi și angajamente obligatorii din punct de vedere juridic care să 

garanteze că colectarea de date în temeiul secțiunii 702 din FISA nu se face fără 

discernere și că accesul nu este realizat în mod generalizat (colectare în masă), ceea 

ce este în opoziție cu Carta drepturilor fundamentale a UE; ” 

A treia parte „ ia act de explicația Comisiei din documentul de lucru al serviciilor sale potrivit 

căreia supravegherea în temeiul secțiunii 702 din FISA se bazează întotdeauna pe 

selectori și, prin urmare, nu permite colectarea în masă; se alătură, așadar, solicitării 

Grupului de lucru „Articolul 29”care dorește o versiune actualizată a raportului 

PCLOB referitor la definiția noțiunii de „obiective”, la „sarcina selectorilor” și la 

procesul concret de aplicare a selectorilor în contextul programului UPSTREAM 

pentru a preciza și analiza dacă, în acest context, are loc un acces în masă la datele 

cu caracter personal; regretă că persoanele fizice din UE sunt excluse de la protecția 

suplimentară oferită de reautorizarea secțiunii 702 din FISA; regretă că reautorizarea 

secțiunii 702 conține mai multe modificări care sunt numai procedurale și nu 

abordează aspectele cele mai problematice, astfel cum a observat și Grupul de lucru 

«Articolul 29»; invită Comisia să trateze cu seriozitate viitoarea analiză a Grupului 

de lucru „Articolul 29” referitoare la secțiunea 702 din FISA și să acționeze în 

consecință;” 

 
§ 26 

Prima parte „își exprimă îngrijorarea cu privire la consecințele Ordinului executiv 13768 

referitor la „Îmbunătățirea siguranței publice pe teritoriul Statelor Unite” asupra 

căilor de atac judiciare și administrative disponibile pentru persoanele fizice în SUA, 

deoarece măsurile de protecție din Legea privind protecția informațiilor cu caracter 

personal nu se mai aplică pentru cetățenii din afara SUA; ia act de poziția Comisiei 

potrivit căreia evaluarea adecvării nu se bazează pe măsurile de protecție prevăzute 

de Legea privind protecția informațiilor cu caracter personal și că, prin urmare, acest 

Ordin executiv nu afectează Scutul de confidențialitate;” 

A doua parte „consideră că Ordinul executiv 13768 indică totuși intenția guvernului SUA de a 

anula garanțiile privind protecția datelor acordate anterior pentru cetățenii UE și de a 

nu ține cont de angajamentele asumate față de UE în cursul președinției Obama;” 

 

 
 

§ 31 

Prima parte „solicită Comisiei să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că Scutul de 

confidențialitate va respecta pe deplin Regulamentul (UE) 2016/679, care se aplică 

începând de la 25 mai 2018, precum și Carta drepturilor fundamentale a UE,” 
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A doua parte „astfel încât criteriul de adecvare să nu ducă la lacune sau la avantaje competitive 

pentru societățile americane;” 
 

 

16. Efectele negative ale Legii conformității fiscale a conturilor străine din SUA asupra 

cetățenilor UE 

Propunere de rezoluție: B8-0306/2018 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0306/2018 

(Comisia PETI) 

§ 4 § text original vs/VE + 294, 231, 6 

§ 5 § text original div   

1 +  

2/VE + 276, 232, 15 

§ 8 § text original div   

1 +  

2/VE + 305, 222, 7 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 470, 43, 26 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 4 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 5 

Prima parte „subliniază importanța de a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu 

caracter personal transferate către SUA în temeiul FATCA, în deplină conformitate 

cu legislația națională și UE privind protecția datelor; invită statele membre să își 

revizuiască acordurile interguvernamentale și să le modifice, dacă este necesar, în 

vederea alinierii lor cu drepturile și principiile din Regulamentul general privind 

protecția datelor; îndeamnă insistent Comisia și Comitetul european pentru protecția 

datelor să investigheze fără întârziere toate cazurile de încălcare a legislației UE 

privind protecția datelor de către acele state membre ale căror legislații autorizează 

transferul de date cu caracter personal către Fiscul american în scopul aplicării 

FATCA” 

A doua parte „și să demareze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazul acelor 

state membre care nu asigură în mod adecvat respectarea legislației europene privind 

protecția datelor;” 
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§ 8 

Prima parte „regretă lipsa inerentă de reciprocitate a acordurilor interguvernamentale semnate de 

statele membre, mai ales în ceea ce privește cantitatea de informații care face 

obiectul schimbului, aceasta fiind mai importantă pentru statele membre decât 

pentru Statele Unite;” 

A doua parte „invită toate statele membre să suspende, în mod colectiv, aplicarea acordurilor lor 

interguvernamentale (sau schimbul de informații, altele decât cele privind conturile 

deținute în UE de către cetățeni americani care își au reședința în SUA) până când 

SUA va fi de acord cu o abordare multilaterală a schimbului automat de informații, 

fie prin abrogarea FATCA și adoptarea Standardului comun de raportare, fie prin 

renegocierea FATCA la nivelul UE și cu obligații reciproce privind schimbul de 

informații, identice de ambele părți ale Atlanticului;” 
 

 

17. Statutul întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate 

Raport: Jiří Maštálka (A8-0231/2018) (este necesară majoritatea deputaților care compun 
Parlamentul) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 398, 78, 44 

 


