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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. Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018: Reducerea creditelor de plată și de 
angajament (resurse proprii)

Raport: Siegfried Mureșan (A8-0399/2018)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot unic AN + 612, 25, 27

2. Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare 
imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri 
de refugiați și amenințări la adresa securității

Raport: Daniele Viotti (A8-0455/2018) (majoritatea membrilor care compun Parlamentul și trei 
cincimi din totalul voturilor exprimate)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot unic AN + 532, 89, 47

3. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor 
plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 
2019

Raport: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018) (majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 
trei cincimi din totalul voturilor exprimate)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot unic AN + 639, 29, 5

4. Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 - toate 
secțiunile

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

Rubrica 1.1 Blocul 
1

-
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Rubrica 1.2 Blocul 
2

-

Rubrica 2 Blocul 
3

-

Rubrica 3 Blocul 
4

-

Rubrica 4 Blocul 
5

-

Rubrica 5 Blocul 
6

AN - 62, 547, 65

5. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

Raport: Daniele Viotti și Paul Rübig (A8-0454/2018)

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

§ 1 17 EFDD AN - 262, 397, 11

1 GUE/NGL -

2 GUE/NGL -

3 GUE/NGL -

4 GUE/NGL -

5 GUE/NGL -

div

1 -

2 -

6 GUE/NGL

3 -

7 GUE/NGL -

8 GUE/NGL -

9 GUE/NGL -

10 GUE/NGL -

După § 1

19 ENF -
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11 GUE/NGL AN - 146, 518, 10După § 2

12 GUE/NGL AN - 112, 494, 63

div

1 +

§ 3 § text original

2 +

13 GUE/NGL AN - 267, 372, 31

14 GUE/NGL AN - 305, 343, 18

După § 5

15 GUE/NGL AN - 265, 401, 6

§ 8 § text original vs +

După § 8 18 EFDD AN - 106, 537, 29

§ 10 16S=
20S=

GUE/NGL
ENF

AN - 137, 526, 7

vot: rezoluție (întregul text) AN + 451, 142, 78

Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD: amendamentele 17, 18
GUE/NGL: amendamentele 11, 12, 13, 14, 15, 16
ENF: amendamentul 20

Solicitări de vot separat
GUE/NGL: § 8

Solicitări de vot pe părți
GUE/NGL:
§ 3
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „creșterea securității cetățenilor europeni, 

precum și apărarea”
A doua parte aceste cuvinte

S&D:
amendamentul 6
Prima parte „subliniază cu regret faptul că dezastrele îi afectează în general pe cei care dispun de 

mai puține mijloace pentru a se proteja, fie că este vorba de persoane, fie că este 
vorba de state; consideră că reacția la dezastrele naturale sau provocate de om ar 
trebui să fie cât mai rapidă cu putință, astfel încât daunele să fie minime și oamenii 
și bunurile să poată fi salvate;”

A doua parte „subliniază necesitatea unei creșteri suplimentare a fondurilor, în special în liniile 
bugetare legate de Prevenirea dezastrelor și pregătirea pentru intervenție în caz de 
dezastre în interiorul Uniunii, ținând seama,”

A treia parte „în special, de incendiile din Grecia, Spania și Portugalia, care au avut ca rezultat 
pierderea tragică de vieți omenești și care au un impact dramatic și substanțial 
asupra populației;”
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6. Acordul de parteneriat economic UE-Japonia ***

Recomandare: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot: aprobare AN + 474, 152, 40

7. Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție)

Raport: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

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

§ 1 1 Verts/ALE -

24 GUE/NGL AN - 81, 523, 62

25 GUE/NGL AN - 89, 552, 27

26 GUE/NGL AN - 83, 540, 44

27 GUE/NGL AN - 110, 531, 22

32 GUE/NGL AN - 102, 552, 14

33 GUE/NGL AN - 121, 540, 8

34 GUE/NGL AN - 109, 546, 11

35 GUE/NGL AN - 115, 539, 14

36 GUE/NGL AN - 140, 488, 33

După § 1

37 GUE/NGL AN - 32, 572, 63

§ 5 14 GUE/NGL AN - 54, 547, 69

§ 7 15 GUE/NGL AN - 113, 523, 33

38 GUE/NGL AN - 70, 580, 19§ 8

2 Verts/ALE AN - 146, 496, 23

§ 9 3 Verts/ALE -

După § 9 39 GUE/NGL AN - 182, 454, 26
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4 Verts/ALE -§ 10

16 GUE/NGL AN - 194, 441, 28

§ 11 40 GUE/NGL AN - 132, 492, 39

§ 13 5 Verts/ALE AN - 138, 501, 27

6 Verts/ALE AN - 165, 488, 14§ 14

17 GUE/NGL AN - 155, 500, 13

7 Verts/ALE -După § 14

41 GUE/NGL AN - 100, 525, 42

18 GUE/NGL AN - 85, 520, 54§ 17

8 Verts/ALE AN - 153, 478, 35

După § 17 19 GUE/NGL AN - 151, 488, 32

42 GUE/NGL AN - 69, 566, 30

9 Verts/ALE -

§ 19

§ text original AN + 528, 81, 61

10 Verts/ALE -

20 GUE/NGL AN - 194, 461, 14

§ 20

§ text original AN + 623, 34, 11

11 Verts/ALE AN - 163, 479, 14§ 21

21 GUE/NGL AN - 198, 462, 8

După § 21 12 Verts/ALE AN - 165, 492, 9

22 GUE/NGL AN - 90, 524, 46§ 22

43 GUE/NGL AN - 142, 493, 33

§ 23 44 GUE/NGL AN - 158, 497, 12

După § 25 13 Verts/ALE -

După § 29 23 GUE/NGL AN - 127, 526, 13

Considerentul A 28 GUE/NGL AN - 75, 573, 18

Considerentul B 29 GUE/NGL AN - 115, 488, 62



P8_PV(2018)12-12(VOT)_RO.docx 7 PE 632.674

Considerentul D 30 GUE/NGL AN - 69, 588, 10

vote: rezoluție (întregul text) AN + 474, 156, 40

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentele 2, 5, 6, 8, 11, 12
GUE/NGL: amendamentele 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; §§ 19, 20

Diverse
Erată: toate versiunile lingvistice.
Amendamentul 31 a fost retras.

8. Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia ***

Recomandare: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot: aprobare AN + 535, 84, 45

9. Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia (rezoluție)

Raport: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

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

După § 6 1 S&D AN - 294, 354, 21

§ 9 2 Verts/ALE AN + 376, 251, 34

vot: rezoluție (întregul text) AN + 547, 74, 52

Solicitări de vot prin apel nominal
S&D: amendamentul 1
Verts/ALE: amendamentul 2

10. Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Iordania 
(aderarea Croației) ***

Recomandare: Keith Taylor (A8-0371/2018)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii
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vot: aprobare AN + 644, 11, 19

11. Instituirea programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa - 
stabilirea normele sale de participare și de diseminare ***I

Raport: Dan Nica (A8-0401/2018)

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

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-3
5

7-34
36-40
42-47
50-55
57-61
68-70

73
75-91

93
96-101
103-
116
118
120-
159
161-
164
168-
170

comisia +

div

1 +

6 comisia

2 +

35 comisia vs +

48 comisia vs +

div

1 +

56 comisia

2 +

Amendamente ale 
comisiei competente în 

fond - vot separat

67 comisia div
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1 +

2 +

72 comisia vs +

div

1 +

92 comisia

2 +

div

1 +

94 comisia

2 +

div

1 +

2 +

95 comisia

3/AN + 524, 105, 39

div

1 +

102 comisia

2 +

div

1 +

119 comisia

2 +

div

1 +

167 comisia

2 +

Articolul 1 § 3 litera 
(b)

190S GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN - 183, 462, 21

Articolul 2 § 1 
punctele 1-3

62PC1 comisia +

Articolul 2 § 1, după 
punctul 1

173 peste 38 de 
deputați

VE - 70, 577, 18

Articolul 2 § 1 punctul 62PC2 comisia AN + 510, 133, 19
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4 193 GUE/NGL ↓

Articolul 2 § 1 
punctele 5-25j

62PC3 comisia VE + 584, 41, 26

63PC1 comisia +Articolul 3 § 1

174 GUE/NGL ↓

div

1/VE - 311, 346, 4

197 Verts/ALE

2/AN - 284, 373, 7

Articolul 3 § 2 litera 
(a)

63PC2 comisia +

Articolul 3 § 2, înainte 
și după litera (a)

63PC3 comisia +

63PC4 comisia +Articolul 3 § 2 litera 
(b)

175 GUE/NGL -

183 EFDD AN - 94, 527, 48

div

1 +

63PC5 comisia

2 +

Articolul 3 § 2 litera 
(c)

176 GUE/NGL ↓

177 GUE/NGL VE - 61, 573, 25Articolul 3 § 2 litera 
(d)

63PC6 comisia +

Articolul 4 § 1 litera 
(l)

64PC1 comisia +

184 EFDD AN - 123, 534, 10Articolul 4 § 1 punctul 
2 partea introductivă

64PC2 comisia +

Articolul 4 § 1 punctul 
2a-f, punctele 3 și 4

64PC3 comisia +

192S GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN - 183, 466, 17

div

Articolul 5

65 comisia

1 +
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2/VE + 504, 150, 9

Articolul 6 titlu 66PC1 comisia +

Articolul 6 § 1 178 GUE/NGL AN - 47, 602, 14

Articolul 6 § 2 66PC2 comisia +

185 EFDD AN - 116, 531, 16Articolul 6 § 4

66PC3 comisia +

Articolul 6 § 6 66PC4 comisia +

179 GUE/NGL AN - 57, 599, 11Articolul 6 § 7

66PC5 comisia +

66PC6
S

comisia VE + 337, 326, 3Articolul 6 § 8

180 GUE/NGL AN ↓

Articolul 6 § 9 66PC7
S

comisia +

181 GUE/NGL -Articolul 9 § 1

71PC1
=

172PC
1=

comisia
peste 38 de 

deputați

+

71PC2 comisia +Articolul 9 § 2 și 3

172PC
2

peste 38 de 
deputați

↓

198 Verts/ALE -

71PC3
=

172PC
3=

comisia,
peste 38 de 

deputați

+

Articolul 9, după § 3 
(3a)

199 Verts/ALE -

172PC
4

peste 38 de 
deputați

-Articolul 9, după § 3 
(3b-d)

71PC4 comisia VE + 588, 69, 3
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Articolul 9 § 3c-9 71PC5
=

172PC
5=

comisia
peste 38 de 

deputați

+

Articolul 12 § 1 litera 
(a)

171 ECR AN - 137, 512, 19

194 GUE/NGL, 
Verts/ALE

-Articolul 12 § 1 litera 
(d) punctul ii

74PC1 comisia +

Articolul 12 § 1 litera 
(d) paragraful 2, după 

liniuța 4

74PC2 comisia +

După articolul 20 201 GUE/NGL AN - 138, 498, 31

117 comisia +Anexa I punctul 2 § 4 
litera (b) § 1

186 EFDD AN ↓

188S GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN - 187, 464, 16Anexa IV punctul 16

160 comisia vs +

div

1/VE - 297, 366, 4

200 Verts/ALE

2/AN - 274, 370, 13

Anexa V § 4

165 comisia +

187 EFDD, 
Verts/ALE

AN - 280, 368, 14Anexa V tabelul 2

166 comisia +

189S GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN - 289, 343, 25Considerentul 3

4 comisia AN + 367, 274, 18

191S GUE/NGL, 
Verts/ALE

-

div

1/AN + 450, 177, 36

Considerentul 29

41 comisia

2 +
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195 Verts/ALE -Considerentul 41

49 comisia +

După considerentul 41 196 Verts/ALE ↓

vot: propunerea Comisiei AN + 548, 70, 49

Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL: amendamentele 178, 179, 180, 189, 190, 192, 201
EFDD: amendamentele 183, 184, 185, 186, 187
Verts/ALE: amendamentele 4, 41 (prima parte), 62PC2, 95 (a treia parte), 187, 188, 189, 197 (a 

doua parte), 200 (a doua parte)
ECR: amendamentul 171

Solicitări de vot separat
GUE/NGL: amendamentele 6, 35, 48, 72, 95
EFDD: amendamentele 56, 94
Verts/ALE: amendamentele 4, 72, 160

Solicitări de vot pe părți
ALDE:
amendamentul 92
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Limitate la durata acestui program, în statele 

membre eligibile pentru acțiuni de extindere, costurile orare cu personalul sunt 
eligibile la un nivel echivalent cu 1,25 ori nivelul național de remunerare orară 
aplicat proiectelor CDI finanțate în cadrul sistemelor naționale.”

A doua parte aceste cuvinte

ECR:
amendamentul 67
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Dimensiunea climatică ar trebui să fie 

integrată în mod adecvat în conținutul cercetării și inovării și să fie aplicată în toate 
etapele ciclului de cercetare.”

A doua parte aceste cuvinte

GUE/NGL:
amendamentul 63 [Articolul 3 § 2 litera (c)]
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special în Uniune,”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 102
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și valoarea adăugată adusă Uniunii”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 119
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „gestionarea protecției frontierelor;”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 167
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special în Uniune” (prima ocurență)
A doua parte aceste cuvinte

EFDD:
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amendamentul 6
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „În ceea ce privește datele de cercetare, 

principiul ar trebui să fie «cât mai deschis cu putință și cât de închis este necesar», 
recunoscând, astfel, necesitatea unor regimuri de acces diferite din cauza intereselor 
socioeconomice ale Uniunii, drepturilor de proprietate intelectuală, protecției datelor 
cu caracter personal și confidențialității, preocupărilor legate de securitate și altor 
interese legitime.”

A doua parte aceste cuvinte

Verts/ALE:
amendamentul 41
Prima parte „Având în vedere specificitățile industriei apărării, dispozițiile detaliate privind 

finanțarea de către Uniune a proiectelor de cercetare în domeniul apărării ar trebui să 
fie stabilite prin Regulamentul de instituire a Fondului european de apărare16, care 
definește normele de participare pentru cercetarea în domeniul apărării. Deși 
sinergiile dintre Orizont Europa și Fondul european de apărare ar putea fi încurajate, 
evitând în același timp dublarea,”

A doua parte „acțiunile din cadrul Orizont Europa ar trebui să se concentreze în mod exclusiv 
asupra aplicațiilor civile.”

amendamentul 56
Prima parte „Ar trebui să se prevadă norme de reglementare a exploatării și diseminării 

rezultatelor, pentru a se asigura faptul că beneficiarii protejează, exploatează, 
diseminează și asigură accesul la rezultate, după caz, ținând cont de interesele 
legitime ale beneficiarilor și de orice altă constrângere, precum normele privind 
protecția datelor, normele în materie de confidențialitate și securitate, precum și de 
drepturile de proprietate intelectuală, de confidențialitate sau de competitivitatea 
economică globală a Uniunii.”

A doua parte „Ar trebui acordată mai multă atenție exploatării rezultatelor, în special în Uniune. 
Beneficiarii ar trebui să își actualizeze planurile de exploatare și diseminare a 
rezultatelor în timpul acțiunii.”

amendamentul 65
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și de a evita suprapunerile între cele două 

programe”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 94
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și alte interese legitime, cum ar fi normele 

privind protecția datelor, protecția vieții private, drepturile de proprietate intelectuală 
și normele de securitate, împreună cu competitivitatea economică globală a Uniunii”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 95
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „asigurând condiții de neparticipare potrivit 

principiului «cât mai deschis cu putință, dar atât de închis cât este necesar»” și 
„confidențialitatea, normele de securitate, secretele comerciale, interesele comerciale 
legitime sau drepturile de proprietate intelectuală ori competitivitatea externă a 
Uniunii.”

A doua parte „asigurând condiții de neparticipare potrivit principiului «cât mai deschis cu putință, 
dar atât de închis cât este necesar»”

A treia parte „confidențialitatea, normele de securitate, secretele comerciale, interesele comerciale 
legitime sau drepturile de proprietate intelectuală ori competitivitatea externă a 
Uniunii.”
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amendamentul 197
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „obținerea cât mai curând cu putință a unei 

economii și societăți cu emisii nete egale cu zero”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 200
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „obținerea cât mai curând cu putință a unei 

economii și societăți cu emisii nete egale cu zero”
A doua parte aceste cuvinte

Diverse
Amendamentul 182 a fost anulat.

12. Programul specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont Europa 2021-2027 ***I

Raport: Christian Ehler (A8-0410/2018)

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

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-2
4-26
28-36
38-43
45-50
52-53
55-157
159-
171
173-
199
201-
275

comisia +

div

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

Amendamente ale 
comisiei competente în 

fond - vot separat

51 comisia

7 +
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8/AN + 513, 125, 25

9 +

10 +

11 +

158 comisia AN + 472, 154, 35

172 comisia AN + 448, 181, 22

Articolul 2 § 2 litera 
(h)

278 GUE/NGL -

Articolul 2 § 2 litera 
(p)

279 GUE/NGL -

Articolul 2 § 2, după 
litera (p)

296 Verts/ALE AN - 289, 368, 5

Articolul 11, după § 2 297 Verts/ALE -

Anexa I paragraful 15 280 EFDD AN - 133, 521, 13

Anexa I pilonul I 
punctul 2 subpunctul 

2.1 §§ 1-6

27PC1 comisia +

292 GUE/NGL,
Verts/ALE

AN - 305, 345, 6Anexa I pilonul I 
punctul 2 subpunctul 

2.1 § 7
27PC2 comisia +

281 EFDD AN - 149, 484, 26Anexa I pilonul II 
punctul 1 subpunctul 

1.2.2 § 1 37PC1 comisia +

282 EFDD AN - 149, 493, 18Anexa I pilonul II 
punctul 1 subpunctul 

1.2.2 § 2 liniuța 1 37PC2 comisia +

Anexa I pilonul II 
punctul 1 subpunctul 
1.2.2 § 2 liniuțele 2 și 

3

37PC3 comisia +

Anexa I pilonul II 
punctul 1 subpunctul 

1.2.2 paragraful 2 
liniuța 5

283 EFDD -

Anexa I pilonul II 
punctul 1 subpunctul 

276 peste 38 de 
deputați

VE + 375, 279, 5
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1.2.2 paragraful 2, 
după liniuța 5 277 peste 38 de 

deputați
VE + 387, 252, 19

Anexa I pilonul II 
punctul 2 subpunctul 
2.2.1 § 2 liniuțele 1, 2 

și după liniuța 2

44PC1 comisia +

284 EFDD AN - 99, 554, 9Anexa I pilonul II 
punctul 2 subpunctul 

2.2.1 § 2 liniuța 3 44PC2 comisia +

Anexa I pilonul II 
punctul 2 subpunctul 
2.2.1 § 2, după liniuța 

3 și după liniuța 8

44PC3 comisia +

Anexa I pilonul II 
punctul 3 subpunctul 

3.2.1 § 1

54PC1 comisia +

285 EFDD AN - 104, 512, 47Anexa I pilonul II 
punctul 3 subpunctul 

3.2.1 § 2 liniuța 1 54PC2 comisia +

286 EFDD AN - 133, 498, 26Anexa I pilonul II 
punctul 3 subpunctul 

3.2.1 § 2 liniuța 2 54PC3 comisia +

Anexa I pilonul II 
punctul 3 subpunctul 
3.2.1 § 2 liniuțele 3 și 

4

54PC4 comisia +

Anexa I pilonul II 
punctul 3 subpunctul 

3.2.1 § 2 liniuța 5

287 EFDD AN - 144, 503, 23

Anexa I pilonul II 
punctul 3 subpunctul 
3.2.7 § 4, după liniuța 

6

288 EFDD AN - 143, 507, 16

Anexa I pilonul II 
punctul 4 subpunctul 
4.2.2 § 2, după liniuța 

3

289 EFDD AN - 306, 343, 18

Anexa I pilonul II 
punctul 4 subpunctul 
4.2.5 § 2, după liniuța 

4

290 EFDD AN - 165, 473, 21

Anexa I pilonul II 291 EFDD -
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punctul 6 subpunctul 
6.2.2 § 2 punctul 2 

liniuța 2

200 comisia +

Anexa I pilonul II 
punctul 6 subpunctul 
6.2.2 § 2 punctul 2 

liniuța 7

293S GUE/NGL,
Verts/ALE

AN - 158, 492, 17

298 Verts/ALE AN - 260, 380, 22Anexa I pilonul III 
punctul 2 subpunctul 

2.2 § 1 liniuța 1 294 GUE/NGL,
Verts/ALE

AN - 238, 402, 18

div

1 -

295 Verts/ALE

2/AN - 279, 361, 13

Considerentul 5

3 comisia +

vot: propunerea Comisiei AN + 569, 74, 20

Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD: amendamentele 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
Verts/ALE: amendamentele 51 (a 8-a parte), 158, 172, 294, 295 (a 2-a parte), 296, 298
GUE/NGL: amendamentele 292, 293, 294

Solicitări de vot separat
Verts/ALE: amendamentele 158, 172

Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
amendamentul 295
Prima parte „garantându-se că programul Orizont Europa contribuie la o economie și o societate 

europeană cu un nivel zero al emisiilor nete, cât mai curând posibil”
A doua parte Aceste cuvinte

Verts/ALE, GUE/NGL:
amendamentul 51
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Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: 
- 2a.2.2 („Gestionarea protecției frontierelor 
Pentru a obține progrese în materie de siguranță și securitate în Uniune, este nevoie 
de cercetare și de inovare pentru a consolida capacitățile de protecție și de gestionare 
a frontierelor. Acestea includ recunoașterea și supravegherea suprafețelor (aeriene, 
terestre și maritime), o cooperare stabilă și schimburi de date cu autoritățile străine, 
inclusiv capacități de interoperabilitate cu centrele locale, regionale, naționale și 
internaționale de comandă, control și comunicare, precum și punerea în aplicare de 
soluții pentru protecția frontierelor, răspunsul la incidente, detectarea riscurilor și 
prevenirea infracțiunilor. Trebuie, de asemenea, inclusă cercetarea privind 
activitățile polițienești de previzionare și aplicațiile de avertizare timpurie bazate pe 
algoritmi, tehnologii de supraveghere automată care folosesc diferite tipuri de 
senzori, ținând cont de drepturile fundamentale. Concomitent cu evaluarea 
impactului și a potențialului acestora în ceea ce privește îmbunătățirea eforturilor și a 
soluțiilor în materie de securitate, tehnologiile și echipamentele ar trebui să 
contribuie la integritatea celor care se apropie de frontierele externe, în special pe 
cale terestră și maritimă.
Cercetarea ar trebui să sprijine îmbunătățirea gestionării europene integrate a 
frontierelor, inclusiv prin cooperare sporită cu țările candidate, potențial candidate și 
țările din cadrul politicii de vecinătate a UE. Ea va sprijini în continuare eforturile 
UE de a gestiona migrația.
Linii generale
- Identificarea de documente falsificate sau manipulate în alt mod;
- Detectarea transportului/traficului ilegal de persoane și bunuri;
- Dezvoltarea capacităților de răspuns la incidente la frontieră;
- Modernizarea echipamentelor de recunoaștere și de supraveghere a zonelor de 
frontieră; 
- Îmbunătățirea cooperării directe a autorităților din domeniul securității de ambele 
părți ale zonei de frontieră respective în vederea adoptării unor măsuri 
transfrontaliere care să asigure urmărirea constantă a infractorilor și a suspecților.”),
- 2a.2.3. Linii generale, a doua liniuță („- Extinderea tehnologiilor de depistare, 
prevenție, apărare și contracarare;”),
- 2a.2.6., primul paragraf („Este nevoie de cercetare și de noi tehnologii, capacități și 
soluții pentru a sprijini politicile externe de securitate ale Uniunii în acțiuni civile, 
mergând de la protecția civilă și până la asistența umanitară, gestionarea frontierelor 
sau menținerea păcii și stabilizarea postcriză, inclusiv prevenirea conflictelor, 
consolidarea păcii și medierea.”),
- 2a.2.6., Linii generale, a doua liniuță („- Promovarea interoperabilității dintre 
capacitățile civile și militare în cadrul misiunilor civile, de la protecția civilă la 
asistența umanitară, gestionarea frontierelor sau acțiuni de menținere a păcii;”),
- 2a.2.6., Linii generale, a treia liniuță („- Progresul tehnologic în domeniul 
tehnologiilor cu dublă utilizare, pentru îmbunătățirea interoperabilității între forțele 
militare și de protecție civilă și între forțele de protecție civilă la nivel mondial, 
precum și pentru a ameliora fiabilitatea, problemele organizaționale, juridice și etice, 
aspectele comerciale, protejarea confidențialității și integritatea informațiilor, 
precum și trasabilitatea tuturor tranzacțiilor și operațiilor.”),
- 2a.2.7, al doilea paragraf („Agențiile ar trebui să dispună de un buget adecvat, care 
să le permită într-o mai mare măsură să participe și să beneficieze de cercetarea și 
inovarea la nivelul UE, precum și să gestioneze proiecte relevante, să facă schimb de 
solicitări, rezultate și ambiții, să coopereze și să-și coordoneze eforturile cu alte 
agenții și cu anumite autorități din afara UE, precum Grupul de combatere a 
terorismului și Interpol. În ceea ce privește cercetarea și inovarea în materie de 
securitate, acestea sunt, în special, Colegiul European de Poliție, Agenția Europeană 
de Siguranță a Aviației, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, 
Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, Agenția Europeană pentru 
Siguranță Maritimă, Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 
Informațiilor, Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor 
Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, Oficiul 
Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Oficiul European de Poliție, 
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Centrul Satelitar 
al Uniunii Europene.”) și 
- 2a.2.7, al treilea paragraf („Pentru a îmbunătăți sinergiile cu cercetarea în domeniul 
apărării finanțată de UE, ar trebui instituite mecanisme de schimb și de consultare cu 
autoritățile asociate cercetării pentru apărare, în scopuri civile.”).

A doua parte 2a.2.2 („Gestionarea protecției frontierelor 
Pentru a obține progrese în materie de siguranță și securitate în Uniune, este nevoie 
de cercetare și de inovare pentru a consolida capacitățile de protecție și de gestionare 
a frontierelor. Acestea includ recunoașterea și supravegherea suprafețelor (aeriene, 
terestre și maritime), o cooperare stabilă și schimburi de date cu autoritățile străine, 
inclusiv capacități de interoperabilitate cu centrele locale, regionale, naționale și 
internaționale de comandă, control și comunicare, precum și punerea în aplicare de 
soluții pentru protecția frontierelor, răspunsul la incidente, detectarea riscurilor și 
prevenirea infracțiunilor. Trebuie, de asemenea, inclusă cercetarea privind 
activitățile polițienești de previzionare și aplicațiile de avertizare timpurie bazate pe 
algoritmi, tehnologii de supraveghere automată care folosesc diferite tipuri de 
senzori, ținând cont de drepturile fundamentale. Concomitent cu evaluarea 
impactului și a potențialului acestora în ceea ce privește îmbunătățirea eforturilor și a 
soluțiilor în materie de securitate, tehnologiile și echipamentele ar trebui să 
contribuie la integritatea celor care se apropie de frontierele externe, în special pe 
cale terestră și maritimă.
Cercetarea ar trebui să sprijine îmbunătățirea gestionării europene integrate a 
frontierelor, inclusiv prin cooperare sporită cu țările candidate, potențial candidate și 
țările din cadrul politicii de vecinătate a UE. Ea va sprijini în continuare eforturile 
UE de a gestiona migrația.
Linii generale
- Identificarea de documente falsificate sau manipulate în alt mod;
- Detectarea transportului/traficului ilegal de persoane și bunuri;
- Dezvoltarea capacităților de răspuns la incidente la frontieră;
- Modernizarea echipamentelor de recunoaștere și de supraveghere a zonelor de 
frontieră; 
- Îmbunătățirea cooperării directe a autorităților din domeniul securității de ambele 
părți ale zonei de frontieră respective în vederea adoptării unor măsuri 
transfrontaliere care să asigure urmărirea constantă a infractorilor și a suspecților.”),
- 2a.2.3. Linii generale, a doua liniuță („- Extinderea tehnologiilor de depistare, 
prevenție, apărare și contracarare;”)

A treia parte 2a.2.3. Linii generale, a doua liniuță („- Extinderea tehnologiilor de depistare, 
prevenție, apărare și contracarare;”)

A patra parte 2a.2.6., primul paragraf („Este nevoie de cercetare și de noi tehnologii, capacități și 
soluții pentru a sprijini politicile externe de securitate ale Uniunii în acțiuni civile, 
mergând de la protecția civilă și până la asistența umanitară, gestionarea frontierelor 
sau menținerea păcii și stabilizarea postcriză, inclusiv prevenirea conflictelor, 
consolidarea păcii și medierea.”), cu excepția cuvintelor „, gestionarea frontierelor”

A cincea parte „, gestionarea frontierelor”
A șasea parte 2a.2.6., Linii generale, a doua liniuță („- Promovarea interoperabilității dintre 

capacitățile civile și militare în cadrul misiunilor civile, de la protecția civilă la 
asistența umanitară, gestionarea frontierelor sau acțiuni de menținere a păcii;”), cu 
excepția cuvintelor „gestionarea frontierelor sau”

A șaptea parte „gestionarea frontierelor sau”
A opta parte 2a.2.6., Linii generale, a treia liniuță („- Progresul tehnologic în domeniul 

tehnologiilor cu dublă utilizare, pentru îmbunătățirea interoperabilității între forțele 
militare și de protecție civilă și între forțele de protecție civilă la nivel mondial, 
precum și pentru a ameliora fiabilitatea, problemele organizaționale, juridice și etice, 
aspectele comerciale, protejarea confidențialității și integritatea informațiilor, 
precum și trasabilitatea tuturor tranzacțiilor și operațiilor.”)

A noua parte: 2a.2.7, al doilea paragraf („Agențiile ar trebui să dispună de un buget adecvat, care 
să le permită într-o mai mare măsură să participe și să beneficieze de cercetarea și 
inovarea la nivelul UE, precum și să gestioneze proiecte relevante, să facă schimb de 
solicitări, rezultate și ambiții, să coopereze și să-și coordoneze eforturile cu alte 
agenții și cu anumite autorități din afara UE, precum Grupul de combatere a 
terorismului și Interpol. În ceea ce privește cercetarea și inovarea în materie de 
securitate, acestea sunt, în special, Colegiul European de Poliție, Agenția Europeană 
de Siguranță a Aviației, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, 
Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, Agenția Europeană pentru 
Siguranță Maritimă, Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 
Informațiilor, Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor 
Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, Oficiul 
Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Oficiul European de Poliție, 
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Centrul Satelitar 
al Uniunii Europene.”), cu excepția cuvintelor „și cu anumite autorități din afara UE, 
precum Grupul de combatere a terorismului și Interpol”

A zecea parte: „și cu anumite autorități din afara UE, precum Grupul de combatere a terorismului și 
Interpol”

A unsprezecea 
parte

2a.2.7, al treilea paragraf („Pentru a îmbunătăți sinergiile cu cercetarea în domeniul 
apărării finanțată de UE, ar trebui instituite mecanisme de schimb și de consultare cu 
autoritățile asociate cercetării pentru apărare, în scopuri civile.”)

13. Pachetul privind piața unică

Propuneri de rezoluție: B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

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

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0557/2018
(PPE, ALDE)

§ 1 7 Verts/ALE -

17 GUE/NGL -

18 GUE/NGL -

19 GUE/NGL -

20 GUE/NGL -

21 GUE/NGL -

22 GUE/NGL AN - 112, 519, 30

23 GUE/NGL AN - 89, 524, 39

24 GUE/NGL -

25 GUE/NGL AN - 101, 537, 18

26 GUE/NGL AN - 89, 509, 61

27 GUE/NGL -

28 GUE/NGL -

29 GUE/NGL AN - 55, 524, 77

30 GUE/NGL -

După § 1

31 GUE/NGL -

După § 2 32 GUE/NGL -

§ 3 33 GUE/NGL -

După § 3 34 GUE/NGL AN - 143, 344, 172

§ 6 2 S&D VE - 311, 339, 10

După § 6 8 Verts/ALE AN - 274, 366, 13

§ 7 9 Verts/ALE AN - 286, 341, 35

35 GUE/NGL AN - 102, 496, 57După § 8

3 S&D +

După § 9 4 S&D +

§ 12 § text original AN - 267, 381, 9

36S GUE/NGL -§ 13

5 S&D + modificare orală

§ 15 10 Verts/ALE +

După § 18 11 Verts/ALE AN - 292, 350, 23

12 Verts/ALE -§ 19

37 GUE/NGL VE - 112, 519, 22

13 GUE/NGL -După considerentul A

14 GUE/NGL -

Considerentul B 6 Verts/ALE -

15 GUE/NGL -După considerentul B

16 GUE/NGL AN - 136, 502, 27

După considerentul C 1 S&D VE + 474, 174, 9

Considerentul D § text original vs/VE + 343, 134, 186

vot: rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B8-0557/2018 ALDE ↓

B8-0558/2018 PPE ↓

B8-0559/2018 S&D ↓

B8-0560/2018 ECR ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentele 8, 9, 11, § 12
GUE/NGL: amendamentele 16, 22, 23, 25, 26, 29, 34, 35

Solicitări de vot separat
Verts/ALE: § 12 considerentul D

Diverse
Nicola Danti a propus următorul amendament oral la amendamentul 5:
„subliniază faptul că piața unică se supune din ce în ce mai mult unor presiuni din partea normelor 
naționale care contravin principiilor ce stau la baza pieței unice, în special din partea normelor de 
la nivel național care afectează libera circulație a bunurilor și serviciilor; recunoaște că măsurile 
naționale nejustificate și disproporționate, precum și măsurile necoordonate ar putea pune în 
pericol unitatea și eficacitatea pieței unice; reamintește, cu toate acestea, că anumite măsuri pot fi 
îndreptățite și necesare pentru a proteja obiectivele de interes public, astfel cum acestea sunt 
recunoscute în tratate;”

14. Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului

Raport: Monika Hohlmeier și Helga Stevens (A8-0374/2018)

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

§ 4 § text original vs +

După § 5 23 PPE AN - 253, 393, 12

§ 6 § text original AN + 407, 226, 22

§ 7 § text original AN + 447, 165, 42

§ 11 § text original vs +

div

1 +

§ 13 § text original

2 +

div

1 +

§ 14 § text original

2 +

După § 14 24 PPE AN + 356, 282, 20

div

1 +

§ 16 § text original

2 +

div

1 +

2 +

§ 32 § text original

3 +

3 EFDD AN - 60, 546, 56

div

1/AN + 622, 18, 21

§ 34

§ text original

2/AN + 422, 230, 8

§ 35 4 EFDD AN - 116, 525, 15

5 EFDD AN - 74, 519, 65

div

1/AN + 478, 144, 35

2/AN + 305, 302, 57

§ 36

§ text original

3/AN + 366, 256, 36

div

1 +

§ 37 § text original

2 +

div

1 +

§ 39 § text original

2 +

div

1 +

§ 40 § text original

2 +

div

1 +

§ 41 § text original

2 +

div

1/AN - 304, 339, 18

După § 41 6 EFDD

2/AN - 65, 510, 81

§ 42 25 PPE AN + 345, 295, 22

div

1/AN + 632, 25, 6

2/AN + 311, 269, 77

3/AN + 533, 119, 4

4/AN + 491, 135, 24

§ 47 § text original

5/AN + 534, 105, 14

§ 51 § text original vs +

div

1 +

§ 55 § text original

2 +

div

1 +

2 +

§ 60 § text original

3 +

§ 66 § text original AN + 508, 141, 11

§ 67 § text original AN + 465, 186, 12

div

1 +

§ 69 § text original

2 +

§ 70 § text original vs +

§ 73 § text original vs +

§ 74 § text original vs +

§ 75 § text original vs/VE + 338, 305, 20

§ 76 § text original AN + 397, 246, 12

div

1 +

§ 77 § text original

2/VE + 343, 299, 20

div

1 +

§ 78 § text original

2 +

§ 80 § text original vs +

div

1 +

§ 81 § text original

2 +

După § 81 26 PPE AN - 316, 317, 18

div

1/AN + 387, 257, 12

§ 82 § text original

2/AN + 582, 48, 20

div

1/AN + 399, 242, 15

§ 83 § text original

2/AN + 619, 8, 22

div

1/AN + 621, 12, 21

2/AN + 512, 52, 92

§ 87 § text original

3/AN + 500, 111, 43

§ 92 § text original vs +

div

1 +

§ 97 § text original

2 +

După § 102 1 ALDE -

§ 103 § text original vs +

div

1 +

§ 104 § text original

2 +

2 ALDE AN + 366, 262, 31După § 108

10 Verts/ALE AN ↓

div

1 +

§ 109 § text original

2 +

div

1 +

§ 110 § text original

2 -

§ 112 § text original vs +

div

1/AN + 609, 12, 30

§ 113 § text original

2/AN + 480, 128, 33

div

1 +

§ 116 § text original

2 +

div

1 +

§ 123 § text original

2 +

div

1/AN + 614, 12, 28

§ 125 § text original

2/AN + 432, 192, 24

§ 126 § text original AN - 289, 291, 71

div

1 +

2 +

§ 127 § text original

3 +

§ 128 § text original vs/VE + 386, 210, 50

§ 129 § text original vs +

§ 130 § text original vs +

§ 131 § text original vs +

27 PPE AN + 355, 287, 18§ 132

§ text original AN ↓

§ 133 § text original vs/VE + 332, 271, 51

div

1 +

2 +

§ 134 § text original

3 +

div

1/AN + 500, 129, 18

2/AN + 323, 313, 12

3/AN + 519, 113, 20

§ 135 § text original

4/AN - 315, 324, 16

§ 136 § text original AN + 350, 296, 11

div

1/AN + 573, 72, 12

§ 137 § text original

2/AN + 384, 259, 15

§ 138 § text original vs +

div

1/AN + 586, 48, 24

§ 139 § text original

2/AN + 371, 248, 32

div

1 +

§ 140 § text original

2 +

§ 143 § text original vs -

§ 144 § text original vs +

§ 145 § text original vs -

§ 201 § text original vs +

div

1 +

§ 211 § text original

2 +

§ 218 29 PPE AN + 445, 185, 29

După § 222 31 GUE/NGL -

§ 223 § text original vs +

După § 223 11 Verts/ALE AN - 300, 319, 35

După § 224 30 PPE AN + 341, 283, 31

div

1 +

§ 225 § text original

2 +

Considerentul J 16 GUE/NGL -

După considerentul M 22 PPE AN - 244, 399, 14

div

1 +

Considerentul R § text original

2 +

După considerentul R 7=
12=

Verts/ALE
S&D

AN + 371, 240, 45

Considerentul T § text original vs/VE + 508, 116, 16

Considerentul U 17 GUE/NGL -

div

1 +

Considerentul X § text original

2 +

div

1/AN + 613, 20, 1

Considerentul Z § text original

2/AN + 348, 280, 17

div

1/AN + 394, 256, 6

Considerentul AA § text original

2/AN + 357, 287, 14

Considerentul AB § text original AN + 523, 63, 66

Considerentul AC § text original AN + 456, 154, 44

După considerentul 
AC

18 GUE/NGL -

div

1 +

Considerentul AG § text original

2 +

div

1 +

Considerentul AP § text original

2 +

După considerentul 
AP

19 GUE/NGL +

Considerentul AT 13 S&D -

div

1 +

Considerentul AV § text original

2 +

Considerentul AW 14 S&D VE + 318, 316, 3

Considerentul BD § text original AN + 478, 152, 16

div

1 +

Considerentul BF § text original

2 +

div

1 +

Considerentul BH § text original

2 +

Considerentul BN § text original vs +

Considerentul BO § text original vs +

div

1 +

Considerentul BP § text original

2 +

Considerentul BQ § text original vs +

div

1 +

Considerentul BR § text original

2 +

div

1 +

Considerentul BT § text original

2 +

div

1 +

Considerentul BW § text original

2 +

div

1 +

Considerentul CJ § text original

2 +

div

1 +

2 +

3/VE + 474, 156, 4

4 +
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vot: rezoluție (întregul text) AN + 474, 112, 75

Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD: amendamentele 3, 4, 5, 6
ECR: §§ 7, 66
Verts/ALE: considerentele Z, BD, CX; §§ 47, 67, 76, 83, 113, 125, 126, 132, 136; 

amendamentele 2, 7, 8, 9, 10, 11
PPE: amendamentele 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, considerentele Z, AA, CV, AB, AC, 

§§ 6, 34, 36, 82, 87, 135, 137, 139
S&D: amendamentul 12
GUE/NGL: considerentul Z, amendamentul 20

Solicitări de vot separat
ECR: §§ 32, 92, 131
PPE: § 6
ALDE: considerentul AC, §§ 132, 133, 225
Verts/ALE: considerentele AA, AC, BP, BQ, DD, §§ 4, 130, 133, 143, 144, 145
S&D: considerentele AA, AV
GUE/NGL: considerentele T, AA, AC, BN, BO, CW, CX, CY, DB, DD, DM, DU, §§ 11, 41, 51, 

67, 70, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 103, 112, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 
139, 143, 144, 145, 201, 223

Solicitări de vot pe părți
EFDD:
amendamentul 6
Prima parte „îndeamnă statele membre să găsească modalități de a pune capăt finanțării străine a 

comunităților religioase cunoscute pentru discursurile de incitare la ură sau pentru 
legăturile teroriste;”

A doua parte „consideră că statele membre pot interzice predicile în alte limbi decât limbile lor 
oficiale;”

ECR:
§ 211
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „asistență certificată pentru îngrijirea copiilor și 

locuință, facilități fiscale”
A doua parte aceste cuvinte

Verts/ALE:
considerentul BH
Prima parte „întrucât utilizarea criptării pe de o parte va avea o contribuție semnificativă la 

securitate în domeniul IT, dar pe de altă parte va fi folosită și de teroriști pentru a-și 
proteja comunicările sau datele stocate, ceea ce reprezintă o provocare considerabilă 
pentru autoritățile de aplicare a legii, pentru serviciile de securitate și cele de 
informații, întrucât le poate fi blocat accesul la informații și probe esențiale;”

A doua parte „întrucât criptarea devine deosebit de problematică mai ales atunci când prestatorii 
responsabili de servicii online nu doresc sau nu pot să decripteze comunicațiile;”

considerentul CX
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „întrucât Frontex se confruntă însă cu dificultăți 

în monitorizarea terorismului din cauza perioadei scurte de păstrare a datelor cu 
caracter personal, de numai 90 de zile, stabilite în Regulamentul (CE) 2016/1624;”

A doua parte aceste cuvinte

considerentul DB
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „întrucât acest aspect este de o importanță vitală 

pentru zborurile intra-UE;”
A doua parte aceste cuvinte

§ 41
Prima parte „invită statele membre să ia măsuri împotriva canalelor de televiziune prin satelit 

care diseminează violența, discursul de incitare la ură și incitarea la terorism, în 
conformitate cu Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale; solicită 
statelor membre să pună directiva în aplicare, pe deplin și rapid, pentru a asigura 
aplicarea în UE a articolului 6 privind prevenirea incitării la violență și ură;”

A doua parte „solicită Comisiei să pregătească o analiză a posibilelor modificări legislative ale 
directivei vizând îmbunătățirea eficacității blocării emisiei acestor canale din țările 
terțe;”

§ 82
Prima parte „salută regulamentele propuse în materie de interoperabilitate; invită Comisia să 

evalueze potențialul și valoarea adăugată posibilă a sistemelor de informații 
suplimentare care urmează să fie incluse în viitor și să prezinte un raport 
Parlamentului European;”

A doua parte „este convins că interoperabilitatea contribuie la regruparea tuturor informațiilor 
relevante și necesare; subliniază faptul că această soluție trebuie să asigure echilibrul 
corect între nevoile legitime de informații relevante, eficace, livrate în timp util ale 
autorităților, în deplină conformitate cu drepturile de acces ale acestora și limitarea 
scopului în baza temeiurilor juridice aferente și drepturile fundamentale ale 
persoanelor vizate;”

§ 83
Prima parte „subliniază necesitatea de a introduce un serviciu de comparare a datelor biometrice 

care să permită căutarea în datele biometrice din mai multe sisteme de informații ale 
UE cu scopul de a contribui la lupta împotriva fraudei de identitate și a preveni 
utilizarea de identități multiple; subliniază necesitatea de a încărca datele biometrice 
în bazele de date relevante;”

A doua parte „de asemenea, subliniază necesitatea de a îmbunătăți permanent capacitatea de 
recunoaștere a documentelor de identificare a persoanelor care, fie că sunt autentice 
sau falsificate parțial sau integral, sunt utilizate în mod abuziv;”

§ 113
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită statele membre să asigure cooperarea 

între toate părțile interesate relevante cu scopul de a spori capacitățile de decriptare 
ale autorităților competente și de a garanta un nivel optim al capacităților de 
decriptare ale autorităților competente în scopul urmăririi judiciare; salută faptul că 
Europol dezvoltă instrumente și expertiză de decriptare pentru a deveni un centru de 
decriptare a informațiilor obținute în mod legal din anchete penale și pentru a sprijini 
statele membre;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 125
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită Comisia să examineze posibilitatea unei 

propuneri legislative care să oblige platformele de comunicare de pe piața UE să 
coopereze în ceea ce privește comunicațiile criptate dacă există o hotărâre 
judecătorească în acest sens;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 135
Prima parte „invită colegiuitorii să aibă în vedere acordarea EBCGA a unui mandat specific 

pentru prelucrarea datelor operaționale cu caracter personal necesare pentru 
îndeplinirea rolului său operațional, inclusiv în ceea ce privește prevenirea și 
depistarea criminalității transfrontaliere și a terorismului la frontierele externe ale 
UE;”, cu excepția cuvintelor „prelucrarea datelor operaționale cu caracter personal 
necesare pentru îndeplinirea rolului său operațional, inclusiv în ceea ce privește”

A doua parte aceste cuvinte
A treia parte „consideră că un astfel de mandat ar trebui să permită perioade suficient de lungi de 

păstrare a datelor și schimbul de date cu caracter personal cu misiunile PSAC, cu 
Europol și Eurojust și, în anumite circumstanțe și cu garanțiile necesare, cu țări 
terțe;”, cu excepția cuvintelor „perioade suficient de lungi de păstrare a datelor și 
schimbul de date cu caracter personal cu misiunile PSAC, cu Europol și Eurojust și, 
în anumite circumstanțe și cu”

A patra parte aceste cuvinte

§ 137
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Eurodac și sistemul de informații al Europol”
A doua parte aceste cuvinte

§ 139
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „automat” și „și fluxuri neregulamentare de 

intrare/ieșire”
A doua parte aceste cuvinte

GUE/NGL:
considerentul R
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „etno-naționalist”
A doua parte acest cuvânt

considerentul X
Prima parte „întrucât întoarcerea combatanților teroriști străini și a familiilor lor creează 

probleme speciale de securitate și legate de radicalizare, în special în ceea ce 
privește copiii care se întorc,”

A doua parte „care au nevoie de protecție în calitate de victime, dar, în același timp, pot fi și 
potențiali autori;”

considerentul AG
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „exploatat atât de agitatorii de extremă stângă, 

cât și de cei de extremă dreaptă,”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul AP
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și de segmentele de populație în pericol”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul AV
Prima parte „întrucât fundamentalismul islamic radical aspiră la o religie care să domine toate 

sferele vieții - individuală, politică și socială -”
A doua parte „ceea ce poate avea drept consecință o formă de comunitarism favorabil acțiunilor 

recrutorilor jihadiști.”

considerentul BF
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „întrucât monitorizarea acestor infractori cu un 

grad ridicat de risc consumă foarte multe resurse pentru serviciile de securitate ale 
statelor membre;”

A doua parte aceste cuvinte

considerentul BP
Prima parte „întrucât, în ciuda apelurilor repetate pentru instituirea urgentă a sistemului european 

de înregistrare a datelor pasagerilor (PNR), nu toate statele membre au demonstrat 
același angajament, iar majoritatea nu au respectat termenul de transpunere a acestei 
legislații;”

A doua parte „întrucât statele membre care au depășit termenul limită de transpunere ar trebui să 
ia fără întârziere toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare integrală și 
imediată a directivei;”

considerentul BR
Prima parte „întrucât - în contextul Strategiei de management al informațiilor (IMS), a șasea listă 

de acțiuni - există două proiecte-pilot în desfășurare care vizează asigurarea 
interconectării cu sistemele descentralizate, și anume ADEP (Automatizarea 
proceselor de schimb de date privind evidențele poliției) și QUEST („Querying 
Europol Systems”);” întrucât șase state membre iau deja parte la un proiectul pilot 
ADEP pentru transmiterea automatizată a evidențelor poliției între diferite țări, care 
funcționează bine;”

A doua parte „întrucât aceste proiecte contribuie la o soluționare reală și viabilă a problemelor 
care decurg din lipsa de interconectivitate a sistemelor de informații descentralizate 
și contribuie la creșterea încrederii și cooperării între statele membre;”

considerentul BT
Prima parte „întrucât, în prezent, infractorii pot fi încă înregistrați sub diferite pseudonime, în 

diferite baze de date care nu sunt interconectate;”
A doua parte „întrucât, așadar, arhitectura actuală a UE de gestionare a datelor trebuie să fie 

îmbunătățită cu ajutorul interoperabilității, pentru a elimina unghiurile moarte și 
identitățile false multiple, precum și pentru a asigura dreptul la informare la 
momentul potrivit;”
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considerentul BW
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și componentele necesare asigurării 

interoperabilității” și „în mod automat”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul CJ
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și Frontex”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul DC
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru a ajunge” și „la polițiștii de frontieră”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul DI
Prima parte „întrucât abuzurile și utilizarea frauduloasă a colectării de fonduri pe platformele de 

socializare, a finanțării prin organizațiile non-profit, a transferurilor de sume mici și 
a cardurilor preplătite se numără printre metodele de finanțare la care recurg Daesh 
și alte organizații teroriste;”

A doua parte „întrucât platformele de microcreditare sunt folosite pentru a facilita toate aceste 
tipuri de activități;”

considerentul EP
Prima parte „întrucât este esențial ca Uniunea Europeană să mențină o cooperare strânsă cu țările 

terțe partenere în lupta împotriva terorismului; întrucât trebuie menținut dialogul cu 
privire la măsurile și acțiunile întreprinse pentru combaterea terorismului și a 
finanțării acestuia și pentru prevenirea radicalizării,”

A doua parte „în special cu țările din Golf; întrucât cooperarea interparlamentară cu aceste țări 
terțe cheie este unul dintre instrumentele care trebuie consolidate;”

§ 13
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „securitatea” și „și”
A doua parte aceste cuvinte

§ 14
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „alarmant”
A doua parte acest cuvânt

§ 16
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să coopereze cu sectorul privat pentru”
A doua parte aceste cuvinte

§ 32
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru Reziliență” (prima ocurență) „în scopul 

construirii unor societăți reziliente la radicalizare”
A doua parte „pentru Reziliență”
A treia parte „în scopul construirii unor societăți reziliente la radicalizare”

§ 37
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „extremist și”
A doua parte aceste cuvinte

§ 39
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și cele religioase”
A doua parte acest cuvânt
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§ 40
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv întreg conținutul produs sau răspândit 

de grupuri și persoane sancționate de UE sau de ONU”
A doua parte aceste cuvinte

§ 55
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și/sau autorităților naționale și externe 

responsabile de combaterea terorismului, cu cerințe eficace pentru eliberarea 
condiționată ulterior eliberării pentru cei susceptibili a constitui o amenințare la 
adresa securității publice;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 60
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să monitorizeze” și „precum și în cooperare 

cu țări terțe”
A doua parte „și să monitorizeze”
A treia parte „precum și în cooperare cu țări terțe”

§ 69
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în mod automat”
A doua parte acest cuvânt

§ 77
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „atât” și „cât și resortisanții țărilor terțe”
A doua parte aceste cuvinte

§ 78
Prima parte „solicită ca aeronavele private să intre în domeniul de aplicare a Directivei UE 

privind PNR și ca transportatorii aerieni să fie obligați să colecteze date PNR;”
A doua parte „solicită Comisiei să evalueze procedurile de securitate puse în aplicare pe 

aerodromuri și aeroporturi mai mici pe teritoriile statelor membre;”

§ 81
Prima parte „observă că termenul pentru punerea în aplicare a Deciziilor Prüm din 23 iunie 2008 

a expirat la 26 august 2011”
A doua parte „însă nici până în prezent nu toate statele membre au pus în aplicare pe deplin aceste 

decizii; invită, prin urmare, respectivele state membre să își îndeplinească, în cele 
din urmă, obligațiile în conformitate cu dreptul UE și să pună în aplicare pe deplin 
Deciziile Prüm și să consolideze rețeaua Prüm, prin actualizarea sistemelor lor 
naționale de prelucrare la tehnologia modernă a informațiilor; îndeamnă Comisia și 
Consiliul să modernizeze și să actualizeze deciziile Prüm din 2008 pentru a face 
legătura între sistemele naționale într-un mod mai eficient;”

§ 97
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru a menține o cultură națională de 

securitate capabilă”
A doua parte aceste cuvinte

§ 104
Prima parte „invită Europol să asigure disponibilitatea în timp util a QUEST pentru statele 

membre,”
A doua parte „cu scopul de a consolida interoperabilitatea;”
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§ 109
Prima parte „invită statele membre să utilizeze pe deplin soluțiile tehnice, pentru a îmbunătăți 

schimbul de informații cu Europol,”
A doua parte „în special prin automatizarea procesului de încărcare a datelor în sistemul 

informatic al Europol în vederea verificării încrucișate, de exemplu prin utilizarea 
aplicațiilor de încărcare de date dezvoltate de Europol;”

§ 110
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în mod automatizat”
A doua parte aceste cuvinte

§ 116
Prima parte „consideră că acordurile operaționale cu țările terțe pot fi utile activității Europol”
A doua parte „și observă că Comisia negociază în prezent acorduri operaționale cu opt țări din 

regiunea MENA; solicită renegocierea acordurilor operaționale cu anumiți parteneri 
apropiați, cum ar fi țările AELS;”

§ 123
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Erasmus”
A doua parte acest cuvânt

§ 127
Prima parte „îndeamnă statele membre să investească în echipamente TIC de ultimă generație la 

toate punctele de trecere a frontierei pentru a permite buna derulare a controalelor, 
utilizând toate bazele de date relevante;”

A doua parte „solicită Comisiei să stabilească criterii de referință pentru standardele tehnice 
aplicabile acestor echipamente TIC, după consultarea cu eu-LISA;”

A treia parte „consideră că lucrările privind propunerile de interoperabilitate a sistemelor de 
informații trebuie să reprezinte o ocazie de a îmbunătăți și de a armoniza parțial 
sistemele informatice naționale și infrastructurile naționale în punctele de trecere a 
frontierei; salută propunerea Comisiei de a consolida sprijinul către statele membre 
pentru asigurarea frontierelor externe comune ale UE, cel puțin prin triplarea 
bugetului Fondului de gestionare integrată a frontierelor în următorul CFM 2021-
2027;”

§ 140
Prima parte „invită EBCGA să dezvolte programe de formare și să asigure cursuri de formare 

pentru polițiștii de frontieră, cu accent pe consolidarea verificărilor prin consultarea 
bazelor de date relevante la frontierele externe”

A doua parte „și sprijinirea punerii în aplicare a unor indicatori comuni de risc;”

ALDE, Verts/ALE, S&D, GUE/NGL:
considerentul Z
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „deseori de a doua sau a treia generație de 

migranți, care au crescut în statele membre pe care le- au atacat,”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul CV
Prima parte „întrucât atentatul dejucat din trenul Thalys din 21 august 2015, atacurile de la Paris 

din 13 noiembrie 2015 și la atacurile de la Bruxelles din 22 martie 2016 au 
demonstrat că, într-un număr limitat de cazuri, teroriștii au profitat de deficiențele 
politicilor Uniunii și ale unor state membre de management al frontierelor” cu 
excepția cuvintelor „de management al frontierelor”

A doua parte „de management al frontierelor”
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A treia parte „care nu erau pregătite pentru un aflux masiv”
A patra parte „întrucât autoritățile de aplicare a legii au raportat că cel puțin opt dintre autorii 

acestor atacuri au intrat în UE odată cu fluxurile clandestine în iulie, august și 
octombrie 2015; întrucât, în alte cazuri, viitorii autori au rămas în statele membre, în 
pofida faptului că trebuiau să plece sau să fie returnați; întrucât acest lucru arată că 
există anumite deficiențe ale politicilor UE de management al frontierelor și 
aplicarea lor la nivelul statelor membre;”

Verts/ALE, GUE/NGL:
considerentul CS
Prima parte „întrucât spațiul Schengen fără frontiere interne este o realizare fundamentală a UE”
A doua parte „și poate fi viabil numai dacă frontierele externe sunt efectiv securizate și protejate, 

dacă încetează trecerile clandestine ale frontierelor și dacă se adoptă măsuri de 
securitate internă pentru a contracara riscul de infracțiuni grave;”, cu excepția 
cuvintelor „ dacă încetează trecerile clandestine ale frontierelor și”

A treia parte „dacă încetează trecerile clandestine ale frontierelor și”
A patra parte „întrucât s-au adoptat numeroase propuneri de consolidare a controalelor de 

securitate la frontierele externe; întrucât unele state membre au cerut mai multă 
flexibilitate în privința reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne 
în caz de amenințare gravă la adresa ordinii sau siguranței publice,”

A cincea parte „astfel cum a propus Comisia Europeană;”

considerentul DY
Prima parte „întrucât mai multe atacuri teroriste din UE au fost comise de indivizi cunoscuți de 

autorități;”
A doua parte „întrucât societățile de închirieri auto nu au competența de a face schimb de 

informații referitoare, de exemplu, la rezervare cu agențiile de aplicare a legii, cu 
scopul de a efectua o verificare încrucișată a datelor cu listele oficiale ale țărilor 
aflate sub supraveghere și cu bazele de date ale poliției;”

considerentul FE
Prima parte „întrucât măsurile eficiente împotriva terorismului și protecția libertăților nu sunt 

obiective contradictorii, ci dimpotrivă, ele sunt complementare și se susțin reciproc; 
întrucât drepturile fundamentale trebuie asigurate și protejate pentru fiecare persoană 
în parte”

A doua parte „și toate măsurile luate în lupta împotriva terorismului ar trebui să afecteze cât mai 
puțin posibil populația generală nevinovată și neimplicată;”, cu excepția cuvintelor 
„nevinovată și neimplicată”

A treia parte „nevinovată și neimplicată”

§ 47
Prima parte „subliniază că este necesar să se obțină detectarea automată și eliminarea 

sistematică, rapidă, permanentă și integrală a conținutului online cu caracter terorist, 
pe baza unor dispoziții juridice clare, inclusiv a unor garanții, și a unei revizuiri 
umane;”, cu excepția cuvintelor „automată și” și „sistematică, rapidă”

A doua parte „automată și”
A treia parte „sistematică, rapidă”
A patra parte „subliniază, de asemenea, necesitatea de a împiedica reîncărcarea conținutului deja 

eliminat; salută propunerea legislativă a Comisiei privind prevenirea difuzării 
conținutului cu caracter terorist online, obligând platformele să îl elimine integral; 
solicită colegiutorilor să lucreze de urgență la această propunere; invită statele 
membre să instituie măsuri naționale în cazul întârzierii adoptării legislației;”, cu 
excepția cuvintelor „obligând platformele să îl elimine integral”

A cincea parte „obligând platformele să îl elimine integral”
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§ 87
Prima parte „invită statele membre care încă nu au făcut acest lucru să creeze centre naționale 

„de fuziune” pentru combaterea terorismului, sau unități de coordonare în acest sens, 
precum și baze de date coordonate, pentru a centraliza și a facilita căutarea, 
identificarea și schimbul de informații legate de terorism de la toate autoritățile 
naționale relevante; este de părere, totodată, că politica proactivă locală și, dacă este 
relevant, regională, reprezintă o condiție necesară pentru o politică de securitate 
națională integrată; invită statele membre să facă schimb de bune practici în acest 
sens,”

A doua parte „cum ar fi „Lokale integrale veiligheidscellen” din Belgia”
A treia parte „cu secretul profesional partajat, astfel încât să poată contribui și actorii supuși 

obligației de păstrare a secretului profesional;”

ALDE, S&D:
considerentul FG
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în contextul cadrului său multianual”
A doua parte aceste cuvinte

§ 225
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în contextul cadrului său multianual, privind 

măsurile de combatere a terorismului”
A doua parte aceste cuvinte

ALDE, Verts/ALE:
§ 134
Prima parte „invită Comisia să pregătească o evaluare a opțiunilor și a efectelor conexe ale unei 

posibile propuneri legislative prin care să se prevadă obligația ca transportatorii 
aerieni, operatorii portuari, de transport internațional cu autobuzul sau de trenuri de 
mare viteză să efectueze controale de conformitate la îmbarcarea pasagerilor, pentru 
a se asigura că identitatea indicată pe bilet corespunde cărții de identitate sau 
pașaportului pasagerului;”, cu excepția cuvintelor „operatorii portuari, de transport 
internațional cu autobuzul sau de trenuri de mare viteză”

A doua parte „operatorii portuari, de transport internațional cu autobuzul sau de trenuri de mare 
viteză”

A treia parte „subliniază necesitatea de a veghea ca operatorilor de transport să nu li se atribuie 
sarcini care țin de competența exclusivă a autorităților polițienești, cum ar fi 
verificarea adecvată a identității sau verificarea autenticității documentelor de 
identitate sau de călătorie;”

Verts/ALE, S&D, GUE/NGL:
§ 34
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și, în acest context, în special să încurajeze și 

să tolereze numai practicile religioase care sunt în deplină concordanță cu 
democrația, statul de drept, drepturile omului și legislația în vigoare în statele 
membre;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 36
Prima parte „solicită statelor membre să mărească oferta de oportunități de studiere în 

învățământul superior pentru clericii din UE, printr-un control transparent și 
acreditând numai programe de educație teologică pe deplin compatibile cu 
democrația, statul de drept, drepturile omului,”, cu excepția cuvântului „teologică”

A doua parte „teologică”
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A treia parte „neutralitatea și laicismul democratic al țărilor europene și revocând autorizații de 
predare în caz de abateri;”

Diverse
Grupul PPE a retras amendamentul 28.

15. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate 
comune

Raport: David McAllister (A8-0392/2018)

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

§ 1 6 ENF -

§ 2 7 ENF -

§ 3 8 ENF -

28 EFDD AN - 82, 536, 18§ 5, după liniuța 1

29 EFDD AN - 88, 522, 22

§ 5 liniuța 2 9 ENF -

§ 8 23 Verts/ALE -

§ 9 10S ENF -

§ 10 11S ENF -

12 ENF -

div

1 +

§ 11

§ text original

2 +

§ 12 13 ENF -

div

1 +

§ 13 § text original

2/AN + 454, 150, 41

§ 14 14 ENF -

§ 15 15 ENF -
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 
comentarii

§ 16 16 ENF -

div

1 +

§ 18 § text original

2/AN + 540, 90, 16

§ 19 17 ENF -

§ 21 18 ENF -

div

1/AN + 605, 16, 18

2/AN + 420, 181, 39

După § 21 36 S&D

3/AN + 509, 30, 92

19 ENF -

div

1/AN + 536, 79, 33

2/AN + 547, 65, 23

§ 23

§ text original

3/AN + 607, 22, 18

24 Verts/ALE -

20 ENF -

div

1/AN + 528, 104, 15

2/AN + 509, 111, 13

§ 24

§ text original

3/AN + 417, 217, 1

După § 24 25 Verts/ALE AN - 263, 374, 9

30 EFDD AN - 106, 509, 25

33 GUE/NGL AN - 103, 533, 11

26 Verts/ALE -

§ 25

§ text original AN + 411, 167, 61
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 
comentarii

27 Verts/ALE AN - 201, 422, 24§ 26

§ text original AN + 456, 102, 87

34S GUE/NGL AN - 161, 450, 26

31 EFDD AN - 149, 480, 18

§ 27

21 ENF -

22S ENF -

35 GUE/NGL AN - 120, 448, 75

§ 28

32 EFDD AN - 169, 450, 17

Considerentul G 1 ENF -

Considerentul J 2S ENF -

Considerentul K 3 ENF -

Considerentul L 4 ENF -

Considerentul M 5 ENF -

vot: rezoluție (întregul text) AN + 401, 173, 73

Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD: amendamentele 28, 29, 30, 31, 32; §§ 13 (a doua parte), 18 (a doua parte), 23, 24 (a 

doua parte și a treia parte), 25, 26
Verts/ALE: amendamentele 25, 27
S&D: amendamentul 36
GUE/NGL: amendamentele 33, 34, 35; §§ 24, 26

Solicitări de vot pe părți
EFDD:
§ 13
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și militare”
A doua parte aceste cuvinte

§ 18
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „din ce în ce mai” și „de asociere”
A doua parte aceste cuvinte

§ 23
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Prima parte în urma recentelor alegeri prezidențiale și parlamentare din regiune, își reafirmă 
angajamentul de a continua edificarea unor relații puternice cu țările Americii 
Latine, promovând apărarea democrației, statul de drept și drepturile omului ca 
piatră de temelie pentru o integrare și o cooperare mai aprofundată; își exprimă 
profunda îngrijorare cu privire la lipsa de respect pentru democrație, drepturile 
omului și statul de drept în Cuba, Nicaragua și Venezuela;

A doua parte „ia act cu îngrijorare de rezultatele alegerilor din Brazilia și își exprimă speranța că 
noul guvern va respecta orientarea democratică și statul de drept;

A treia parte „salută eforturile depuse de toate părțile în cauză în cadrul procesului de pace din 
Columbia; își reafirmă sprijinul deplin pentru acest proces de pace și pentru punerea 
sa efectivă în aplicare;”

§ 24
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „gruparea capabilităților militare” și „și 

disponibilitatea statelor membre de a ceda autoritatea decizională în acest context”
A doua parte „gruparea capabilităților militare”
A treia parte „și disponibilitatea statelor membre de a ceda autoritatea decizională în acest 

context”

S&D:
§ 11
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „de către Rusia” și „său”
A doua parte aceste cuvinte

PPE:
amendamentul 36
Prima parte „condamnă încălcările grave ale dreptului internațional umanitar și al drepturilor 

omului de către toate părțile implicate în Yemen,”
A doua parte „inclusiv atacurile generalizate asupra populației civile efectuate de către coaliția 

condusă de Arabia Saudită și rebelii Houthi;”
A treia parte „solicită ridicarea imediată a blocadei Yemenului și invită toate părțile la conflict să 

reia dialogul sub egida ONU și să depună eforturi în vederea unei încetări 
sustenabile a focului; salută decizia guvernelor Germaniei, Danemarcei și Finlandei 
de a pune capăt vânzărilor de arme către Arabia Saudită; solicită sancțiuni la nivelul 
UE împotriva persoanelor responsabile de asasinarea jurnalistului saudit Jamal 
Khashoggi;”

16. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare 
comune

Raport: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

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

§ 1 24 GUE/NGL -

§ 2 2 Verts/ALE AN - 206, 389, 39

§ 5 25S GUE/NGL -

§ 6 26S GUE/NGL -
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 
comentarii

27S GUE/NGL -§ 7

16 EFDD -

§ 8 28S GUE/NGL -

§ 9 29S GUE/NGL -

§ 10 30 GUE/NGL -

§ 11 31 GUE/NGL -

§ 13 32 GUE/NGL -

17S=
33S=

EFDD
GUE/NGL

-§ 14

3 Verts/ALE AN - 194, 393, 43

34 GUE/NGL -§ 15

4 Verts/ALE AN - 118, 472, 44

5 Verts/ALE -§ 16

18 EFDD -

§ 18 35 GUE/NGL AN - 126, 475, 33

36 GUE/NGL -§ 19

37 GUE/NGL -

§ 20 19 EFDD -

§ 21 20 EFDD -

§ 27 38 GUE/NGL -

39S GUE/NGL -§ 28

6 Verts/ALE AN - 74, 496, 63

40 GUE/NGL -§ 30

7 Verts/ALE AN - 135, 450, 48

§ 31 41 GUE/NGL -

§ 32 42 GUE/NGL -
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 
comentarii

8 Verts/ALE AN - 152, 458, 20

§ 34 9 Verts/ALE -

După § 34 10 Verts/ALE AN - 176, 438, 18

§ 36 43 GUE/NGL -

§ 37 44 GUE/NGL -

§ 38 45S GUE/NGL -

46 GUE/NGL -§ 39

11 Verts/ALE AN - 148, 460, 32

După § 41 12 Verts/ALE AN - 131, 452, 44

§ 46 13 Verts/ALE AN - 155, 382, 96

§ 48 14S Verts/ALE AN - 144, 457, 33

§ 50 47 GUE/NGL -

§ 51 48 GUE/NGL AN - 95, 484, 57

§ 52 49S GUE/NGL -

50 GUE/NGL AN - 95, 463, 60

15 Verts/ALE AN - 131, 466, 28

§ 53

21 EFDD -

§ 54 51S GUE/NGL -

§ 55 52S GUE/NGL -

§ 57 53 GUE/NGL -

§ 61 54 GUE/NGL -

§ 63 § text original AN + 441, 154, 42

§ 64 § text original AN + 434, 174, 19

Referirea 3 § text original vs +

Referirea 8 § text original vs +

Referirea 10 22 GUE/NGL AN - 157, 449, 30
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 
comentarii

referirea 11 § text original vs +

referirea 13 § text original vs +

Referirea 18 § text original vs +

Referirea 19 § text original vs +

Referirea 20 § text original vs +

Referirea 21 § text original vs +

23S GUE/NGL -Considerentul A

1 Verts/ALE AN - 232, 386, 15

vot: rezoluție (întregul text) AN + 376, 215, 41

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15
EFDD: §§ 63, 64
GUE/NGL: amendamentele 22, 35, 48, 50

Solicitări de vot separat
GUE/NGL: referirile 3, 8, 11, 13, 18, 19, 20, 21

17. Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica 
Uniunii Europene în această privință

Raport: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

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

Înainte de §1 5 EFDD AN - 111, 335, 160

§ 5 § text original vs +

După § 23 6 EFDD AN - 80, 530, 14

7 EFDD AN - 103, 355, 164După § 28

8 EFDD AN - 157, 308, 163

div§ 41 § text original

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

2/AN + 495, 93, 36

3/AN + 487, 105, 28

4/AN + 542, 51, 24

5/AN + 503, 46, 68

6/AN + 525, 60, 29

7/AN + 427, 124, 59

8/VE + 430, 125, 51

9/AN + 417, 134, 52

10/AN + 432, 139, 53

11/AN + 416, 128, 79

După § 41 9 EFDD AN - 187, 290, 146

§ 46 § text original vs +

10 EFDD AN - 133, 327, 164După § 46

11 EFDD AN - 144, 448, 25

div

1 +

2 +

3 +

§ 47 § text original

4 +

12 EFDD AN - 158, 316, 141

13 EFDD AN - 174, 288, 151

După § 47

14 EFDD AN - 145, 434, 32

După § 48 1 PPE AN - 270, 271, 77

16 GUE/NGL VE - 135, 249, 238§ 53

§ text original vs +

§ 57 17 GUE/NGL -
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 
comentarii

§ text original vs +

§ 62 15 EFDD AN - 147, 441, 28

referirea 11 2S EFDD AN - 72, 526, 22

Referirea 24 3S EFDD AN - 77, 490, 47

Referirea 37 4S EFDD AN - 137, 393, 87

vot: rezoluție (întregul text) AN + 369, 115, 119

Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD: amendamentele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; § 41
ENF, ECR: amendamentul 1

Solicitări de vot separat
EFDD: §§ 5, 46, 53, 57
ECR: §§ 41, 57

Solicitări de vot pe părți
EFDD, PPE:
§ 41
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „salută semnarea de către UE a Convenției de la 

Istanbul și”, „invită statele membre care nu au făcut încă acest lucru să ratifice și să 
pună în aplicare această convenție cât mai curând posibil”, „solicită, așadar, UE să 
ofere sprijin țărilor în vederea îmbunătățirii colectării datelor în acest domeniu și să 
respecte obligațiile legale internaționale;”, „cere UE să colaboreze cu alte țări pentru 
a intensifica finanțarea și programele menită să prevină și să răspundă la violența 
sexuală și violența de gen din întreaga lume;”, „și încălcarea drepturilor sexuale și 
reproductive ale femeilor”, cu excepția cuvintelor „sexuale și reproductive ale”, 
„sexuale și reproductive”, „și reproductive,”, „și accesul la drepturile sexuale”, „și 
reproductive,”, „și viața lor sexuală și reproductivă” și „condamnă reinstituirea 
regulii „călușului mondial”;

A doua parte „salută semnarea de către UE a Convenției de la Istanbul și”
A treia parte „invită statele membre care nu au făcut încă acest lucru să ratifice și să pună în 

aplicare această convenție cât mai curând posibil;”
A patra parte „solicită, așadar, UE să ofere sprijin țărilor în vederea îmbunătățirii colectării datelor 

în acest domeniu și să respecte obligațiile legale internaționale;”
A cincea parte „cere UE să colaboreze cu alte țări pentru a intensifica finanțarea și programele 

menită să prevină și să răspundă la violența sexuală și violența de gen din întreaga 
lume;”

A șasea parte „și încălcarea drepturilor sexuale și reproductive ale femeilor”, cu excepția 
cuvintelor „sexuale și reproductive ale”

A șaptea parte „sexuale și reproductive”
A opta parte „și accesul la drepturile sexuale”
A noua parte: „și reproductive,”
A zecea parte: „și viața lor sexuală și reproductivă”
A unsprezecea 
parte

 „condamnă reinstituirea regulii „călușului mondial”;”
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EFDD, ECR:
§ 47
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „este preocupat de posibila instrumentalizare a 

politicii externe a UE ca «gestionare a migrației»”, „regretă orice încercare de a 
obstrucționa, de a afecta credibilitatea sau chiar de a incrimina asistența umanitară și 
insistă asupra necesității consolidării capacității de căutare și de salvare a 
persoanelor aflate în primejdie pe mare și pe uscat, pentru a ne îndeplini principalele 
obligații în temeiul dreptului internațional;”, „salută inițiativa ONU privind Pactul 
global al ONU pentru o migrație sigură, ordonată și legală și Pactul global privind 
refugiații al UNHCR, precum și rolul central atribuit drepturilor omului în aceste 
pacturi;”

A doua parte „este preocupat de posibila instrumentalizare a politicii externe a UE ca «gestionare 
a migrației»”

A treia parte „regretă orice încercare de a obstrucționa, de a afecta credibilitatea sau chiar de a 
incrimina asistența umanitară și insistă asupra necesității consolidării capacității de 
căutare și de salvare a persoanelor aflate în primejdie pe mare și pe uscat, pentru a ne 
îndeplini principalele obligații în temeiul dreptului internațional;”

A patra parte „salută inițiativa ONU privind Pactul global al ONU pentru o migrație sigură, 
ordonată și legală și Pactul global privind refugiații al UNHCR, precum și rolul 
central atribuit drepturilor omului în aceste pacturi;”

18. Instituirea Fondului european de apărare

Raport: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

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

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Propunere de 
respingere a propunerii 

Comisiei

2=
12=

EFDD,
GUE/NGL

AN - 141, 375, 15

Proiect de act legislativ

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1PC comisia +

Amendamente ale comisiei competente - vot separat

Articolul 11 § 6 a 1PC comisia AN + 521, 58, 8

Articolul 30 § 2 1PC comisia vs/VE - 171, 421, 7

div

1 +

Articolul 30 § 3 1PC comisia

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

Alte amendamente

Articolul 5 § 1 11 ECR -

div

1/AN + 301, 287, 20

Articolul 7 § 1 6revPC
1=
13=

S&D
Verts/ALE

2/AN - 283, 291, 37

6revPC
2

S&D VE - 247, 342, 28

14-16 Verts/ALE AN - 250, 334, 30

Articolul 7, §§ 2-4

1PC comisia VE + 327, 272, 20

1PC comisia AN + 382, 218, 18Articolul 7 § 5

6revPC
3=
17=

S&D
Verts/ALE

AN ↓

1PC comisia +Articolul 10 § 2 partea 
introductivă

26 EFDD ↓

27 EFDD -Articolul 10 § 2 litera 
(b)

1PC comisia +

Articolul 10, după § 2 18 Verts/ALE AN - 294, 313, 14

Articolul 11, după § 1 19 Verts/ALE AN - 93, 468, 55

28 EFDD AN - 136, 439, 44Articolul 11 § 4

1PC comisia +

29rev EFDD AN + 312, 281, 25Articolul 11 § 6

1PC comisia AN ↓

20 Verts/ALE AN - 291, 327, 10Articolul 11, după § 6

21 Verts/ALE AN + 320, 292, 9

Articolul 12 § 1 30S EFDD VE + 292, 288, 41

Articolul 13 § 1, după 
litera (e)

7 S&D VE - 246, 341, 40
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 
comentarii

22S Verts/ALE AN - 268, 301, 58Articolul 21

1PC comisia AN + 442, 163, 21

Articolul 25, după § 3 23 Verts/ALE AN - 273, 338, 17

Articolul 28, după § 1 24 Verts/ALE AN - 255, 353, 18

1PC comisia +Articolul 29 § 2

8 S&D ↓

Articolul 34, după § 1 9 S&D AN - 283, 319, 23

Anexa I partea 2 după 
liniuța 2

10 S&D VE - 292, 326, 7

25 EFDD AN ↓Considerentul 10

1PC comisia +

Considerentul 34 3 S&D -

4 S&D AN + 354, 224, 47După considerentul 43

5 S&D AN + 311, 287, 29

vot: propunerea Comisiei AN + 337, 178, 109

Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD: amendamentele 2, 25, 28, 29
Verts/ALE: amendamentele 13-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, amendamentul 1PC (articolul 11 § 

6a), amendamentul 1PC (articolul 21)
S&D: amendamentul 1PC (articolul 7 § 5), amendamentul 1PC (articolul 11 § 6), 

amendamentul 1PC (articolul 11, după § 6), amendamentele 4, 5, 9, 13 (prima parte)

Solicitări de vot separat
S&D: amendamentul 1PC (articolul 7 § 5), amendamentul 1PC (articolul 30 § 2)

Solicitări de vot pe părți
S&D:
Amendamentul 1PC (articolul 30 § 3)
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „clasificate și neclasificate”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 13
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „- materii prime și lanțuri de aprovizionare care 

respectă principiile etice;”
A doua parte aceste cuvinte
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19. Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei ***I

Raport: Henna Virkkunen,  Marian-Jean Marinescu et  Pavel Telička (A8-0409/2018)

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

Proiect de act legislativ

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1PC comisia +

Amendamente ale comisiei competente - vot separat

Articolul 6a 1PC comisia vs +

div

1 +

Articolul 9 § 2 litera 
(a) punctul (i)

1PC comisia

2 +

div

1 +

Articolul 9 § 2 litera 
(a) punctul (iii)

1PC comisia

2 +

div

1 +

2 +

Articolul 14 § 2 litera 
(a)

1PC comisia

3/AN + 519, 87, 14

Articolul 14 § 2 litera 
(ca)

1PC comisia vs +

Articolul 14 § 4 1PC comisia vs +

div

1 +

Anexă partea I 
„Indicatori” rândul 1

1PC comisia

2 +

După considerentul 25 1PC comisia vs +

1PC comisia vs/VE - 250, 367, 5Considerentul 36

§ text original vs/VE - 205, 408, 6
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 
comentarii

Alte amendamente

Articolul 2 § 1 partea 
introductivă

25 Verts/ALE AN - 123, 496, 5

Articolul 2 § 1, după 
litera (h)

26 Verts/ALE VE - 109, 506, 3

Articolul 2 § 1 litera 
(n)

62 GUE/NGL -

Articolul 2 § 1, după 
litera (r)

30 S&D VE - 290, 323, 9

63 GUE/NGL VE -

1PC comisia +

Articolul 3 § 1

41 GUE/NGL AN ↓

Articolul 3 § 2 litera 
(a) după punctul (i)

31 S&D AN - 223, 380, 24

4S=
64S=

EFDD
GUE/NGL

AN - 135, 488, 7

1PC comisia +

Articolul 3 § 2 litera 
(a) subpunctul (ii)

17 ENF ↓

1PC comisia +Articolul 4 § 2 litera 
(a) partea introductivă

18 ENF ↓

42S GUE/NGL -

107 peste 38 de 
deputați

AN - 218, 376, 27

Articolul 4 § 2 litera 
(a) punctul (ii)

1PC comisia +

65S GUE/NGL -

43 GUE/NGL -

Articolul 4 § 2 litera 
(a) punctul (ii)

1PC comisia +

32=
49=

S&D
Verts/ALE

AN - 284, 339, 6Articolul 4 § 2 litera 
(b)

66 GUE/NGL AN - 270, 337, 8
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 
comentarii

div

1/AN + 335, 282, 7

9 ALDE

2/AN - 282, 330, 9

1PC comisia AN ↓

19 ENF ↓

1PC comisia +Articolul 4 § 2 litera 
(c)

20 ENF ↓

Articolul 4 § 3 44S GUE/NGL -

div

1/AN + 321, 295, 9

Articolul 4, după § 5 27 Verts/ALE

2/AN - 167, 436, 9

Articolul 4, după §6 96 EFDD AN - 289, 326, 10

Articolul 4 § 7 45S GUE/NGL -

1PC comisia AN + 395, 218, 10

2 ECR AN ↓

5 EFDD ↓

Articolul 4 § 8

46 GUE/NGL ↓

1PC comisia +Articolul 4 § 9

97 EFDD AN ↓

Articolul 6 § 1 47 GUE/NGL AN - 61, 544, 19

87 EFDD AN - 129, 490, 5Articolul 8, după § 1

1PC comisia +

88 EFDD AN - 141, 480, 8Articolul 4 § 2 litera 
(a) punctul (ii)

1PC comisia +

89 EFDD -Articolul 8 § 3 litera 
(c)

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

Articolul 8 § 3 litera 
(e)

90 EFDD -

35 S&D AN + 357, 267, 6După articolul 8

1PC comisia ↓

1PC comisia +Articolul 9 § 1

67 GUE/NGL -

Articolul 9 § 2 litera 
(a) după punctul (iii)

33 S&D VE + 347, 264, 11

div

1/AN - 290, 328, 8

Articolul 9 § 2 litera 
(b) punctul (vi)

98 EFDD

2/AN - 159, 458, 9

Articolul 9 § 2 litera 
(b) punctul (vii)

99 EFDD AN - 149, 465, 8

div

1/AN - 281, 333, 12

Articolul 9 § 2 litera 
(b) după punctul (vii)

28 Verts/ALE

2/AN - 120, 478, 21

Articolul 9 § 2 litera 
(b) după punctul (ix)

68 GUE/NGL -

6S=
69S=

EFDD
GUE/NGL

-

100 EFDD AN - 29, 593, 9

1PC comisia +

Articolul 9 § 2 litera 
(c)

21 ENF ↓

Articolul 9 § 3 litera 
(a)

34PC=
50=
70=

91PC=
92PC=

S&D
Verts/ALE
GUE/NGL

EFDD
EFDD

AN - 287, 327, 12

34PC=
92PC=

S&D
EFDD

AN - 297, 316, 7Articolul 9 § 3, după 
litera (a)

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

51 Verts/ALE -

34PC=
52PC=

72=
91PC=
92PC=

S&D
Verts/ALE
GUE/NGL

EFDD
EFDD

AN - 289, 328, 5

52PC=
91PC=

Verts/ALE
EFDD

AN - 152, 461, 11

Articolul 9, după § 4 101 EFDD -

Articolul 11, după § 4 73 GUE/NGL AN - 271, 348, 9

Articolul 11 § 5 22 ENF -

Articolul 13 § 1 litera 
(a)

74 GUE/NGL -

75 GUE/NGL -Articolul 13 § 1, după 
litera (a)

1PC comisia +

Articolul 13 § 1, după 
litera (g)

102 EFDD -

Articolul 13 § 1 
punctul (i)

76 GUE/NGL -

103 EFDD AN - 92, 518, 13Articolul 13 § 4

23 ENF -

Articolul 14 § 2 litera 
(b)

77 GUE/NGL -

Articolul 14, după § 5 36 S&D VE - 305, 305, 4

Articolul 15 § 1 
literele (c) și (d)

38 + 39 peste 38 de 
deputați

VE - 272, 332, 17

Articolul 16 § 1 48 GUE/NGL -

După articolul 16 40 peste 38 de 
deputați

VE - 258, 353, 2

Articolul 17 § 1 litera 
(a)

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

37=
53=
78=

S&D
Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 270, 338, 11Articolul 27, după § 2

10 ALDE AN + 321, 280, 21

79S GUE/NGL -

1PC comisia +

Anexă partea I § 1 
tabel rândul 7

105 + 
106

ENF ↓

Anexă partea I tabel, 
după rândul 10

94 EFDD AN - 275, 337, 4

Anexă partea I tabel, 
după rândul 12

80 GUE/NGL -

Anexă, după partea I 54 Verts/ALE AN - 262, 351, 4

1PC comisia VE - 287, 326, 2

7 EFDD -

Anexă partea II § 1

8 EFDD -

Anexă partea III 
punctul 1 tabel

81S=
104S=

EUL/NGL
EFDD

AN - 124, 487, 9

Anexă partea V 
punctul 2 § 1, după 

liniuța 1

93 EFDD AN - 129, 484, 6

Considerentul 2 55 GUE/NGL -

Considerentul 3 11 ENF AN - 97, 515, 4

După considerentul 3 82 EFDD AN + 305, 300, 8

56 GUE/NGL AN - 259, 347, 5

1PC comisia +

Considerentul 4

12 ENF AN ↓

După considerentul 4 83 EFDD -

Considerentul 6 13 ENF -

Considerentul 8 57 GUE/NGL VE - 264, 342, 4
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 
comentarii

După considerentul 13 95 EFDD -

3S=
58S=

EFDD
GUE/NGL

-

1PC comisia +

Considerentul 14

14 ENF ↓

După considerentul 18 59 GUE/NGL -

15 ENF AN - 61, 547, 4

div

1 +

1PC comisia

2/VE + 434, 178, 3

Considerentul 20

60 GUE/NGL ↓

16 ENF -Considerentul 25

84 EFDD AN - 116, 480, 19

Considerentul 26 85 EFDD AN - 125, 472, 10

86 EFDD -Considerentul 29

1PC comisia +

61S GUE/NGL -Considerentul 35

29 S&D VE - 231, 381, 0

vot: propunerea Comisiei AN + 434, 134, 37

Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: amendamentele 2, 107; articolul 4 § 8 (amendamentul 1PC)
Verts/ALE: amendamentele 11, 12, 15, 25, 27, 28, 49, 50, 52, 54, 56, 64
GUE/NGL: amendamentele 41, 47, 72, 73, 78, 81
S&D: amendamentele 32/49, 66, 9, 1PC [Articolul 4 § 2 litera (b)], 34/92 [Articolul 9 § 3, 

după litera (a) „acțiuni legate de proiecte de interes comun în conformitate cu 
articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 347/2013, care se încadrează la categoria 
infrastructurii energetice prevăzută în anexa II.2 la acesta, cu un buget de cel mult 
15% din bugetul prevăzut în temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (b) din prezentul 
regulament și limitate la primul program de lucru, precum și pentru acțiuni care 
utilizează exclusiv hidrogen sau biometan sustenabil din surse regenerabile;”], 
34PC/52PC/72=91PC/92PC [Articolul 9 § 3, după litera (a) „acțiuni legate de 
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proiectele de infrastructură energetică care contribuie la îmbunătățirea eficienței 
energetice dacă aceste proiecte au o influență asupra fluxurilor energetice 
transfrontaliere, inclusiv prin variația cererii și prin rețelele inteligente;”], 34PC 
[eficacitate energetică], 37/53/78, 10

EFDD: amendamentele 1PC - articolul 14 § 2 litera (a) (a doua parte), 82, 84, 85, 87, 88, 91, 
92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104

Solicitări de vot separat 
Verts/ALE, GUE/NGL: Articolul 6a (am 1PC)
EFDD: articolul 14 § 2 litera (ca) (am 1PC) - articolul 14 § 4 (am 1PC), după 

considerentul 25 (am 1PC)

S&D: Anexa partea II § 1 (am 1PC, = „Resursele bugetare menționate la articolul 4 
alineatul (2) litera (a) punctele (i) și (ii) sunt repartizate într-un mod care 
asigură echilibrul dintre acțiunile enumerate la articolul 9 alineatul (2) 
literele (a) și (b)”, considerentul 36 (am 1PC), considerentul 36 (propunerea 
Comisiei)

Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
amendamentul 1PC - considerentul 20
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în infrastructura de gaze”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 9
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „între 15% și”
A doua parte aceste cuvinte

EFDD:
amendamentul 1PC - [articolul 14 § 2 litera (a)]
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și pentru acțiuni care sprijină creșterea 

accesibilității teritoriale și a conectivității” și „Pentru lucrările din regiunile 
ultraperiferice, ratele de cofinanțare sunt fixate la maximum 85 %.”

A doua parte „precum și pentru acțiuni care sprijină creșterea accesibilității teritoriale și a 
conectivității”

A treia parte „Pentru lucrările din regiunile ultraperiferice, ratele de cofinanțare sunt fixate la 
maximum 85 %.”

S&D:
amendamentul 1PC - articolul 9 § 2 litera (a) punctul (i)
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „aeroporturi”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 1PC - Anexă partea I „Indicatori” rândul 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „aeroporturi”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 27
Prima parte „Transparența și participarea cetățenilor vor fi garantate pentru proiectele de mare 

anvergură,”
A doua parte „de la planificare până la realizarea acestora.”

amendamentul 28
Prima parte „acțiuni de integrare a rețelei EuroVelo”
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A doua parte „în rețeaua feroviară europeană;”

amendamentul 98
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „îmbunătățirea” și „infrastructurii”
A doua parte aceste cuvinte

Verts/ALE, S&D:
amendamentul 1PC - articolul 9 § 2 litera (a) punctul (iii)
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „aeroporturi”
A doua parte aceste cuvinte

Diverse
Tonino Picula, Ruža Tomašić și Cristian-Silviu Buşoi sunt, de asemenea, semnatari ai 
amendamentului 107.

20. Acordul de asociere UE-Ucraina

Raport: Michael Gahler (A8-0369/2018)

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

După § 1 8 GUE/NGL AN - 55, 499, 40

După § 2 9 GUE/NGL AN - 76, 488, 27

§ 17 18S GUE/NGL -

§ 18 19S GUE/NGL AN - 132, 446, 15

§ 22 2 EFDD AN - 65, 503, 30

După § 27 20 GUE/NGL AN - 96, 443, 52

După § 28 21 GUE/NGL AN - 86, 311, 193

22 GUE/NGL -§ 44

1 Verts/ALE +

§ 47 23 GUE/NGL AN - 243, 336, 28

După § 54 3 EFDD AN - 88, 499, 10

§ 55 24 GUE/NGL AN - 210, 327, 46

După § 73 10 GUE/NGL AN - 75, 466, 43

§ 79 25S GUE/NGL -

§ 82 26 GUE/NGL AN - 124, 461, 18
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 
comentarii

div

1 +

După § 82 7 PPE

2 +

§ 84 27 GUE/NGL -

§ 86 28S GUE/NGL -

După referirea 5 11 GUE/NGL -

După referirea 7 4 PPE +

După considerentul A 12 GUE/NGL -

Considerentul D 13 GUE/NGL -

Considerentul F 14 GUE/NGL -

Considerentul H 15S GUE/NGL -

Considerentul I 16 GUE/NGL AN - 117, 450, 26

5 PPE +Considerentul J

17 GUE/NGL -

După considerentul J 6 PPE +

vot: rezoluție (întregul text) AN + 433, 105, 30

Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD: amendamentele 2, 3
GUE/NGL: amendamentele 8, 9, 10, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26

Solicitări de vot pe părți
S&D:
amendamentul 7
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită UE și statele sale membre să adopte 

sancțiuni specifice în cazul în care militarii ucraineni nu sunt eliberați și în cazul 
unei noi escaladări a situației militare; subliniază că nu există nicio justificare pentru 
o astfel de utilizare a forței militare de către Rusia; își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la faptul că acest lucru ar putea constitui o încercare insidioasă de a anexa 
drepturile suverane ale Ucrainei în Marea Azov, cu scopul de a o transforma într-un 
„lac intern” și într-o zonă militară exclusivă ruse, și de a sufoca economia din sud-
estul Ucrainei; solicită ca Rusia să garanteze libertatea de navigație prin strâmtoarea 
Kerci și în Marea Azov”

A doua parte aceste cuvinte


