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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
+ 38 de deputați pragul redus (cel puțin 38 de deputați)
+ 76 de deputați: pragul mediu (cel puțin 76 de deputați)
+ 151 de deputați: pragul ridicat (cel puțin 151 de deputați)
SEC vot secret
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1. Cerere de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann

Raport: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot: propunere de 
decizie

+

2. Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor 
***I

Raport: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot unic AN + 579, 33, 43

3. Protocolul la Acordul euro-mediteraneean UE-Israel (aderarea Croației) ***

Recomandare: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot: procedura de 
aprobare

AN + 565, 44, 46

4. Acordul cuprinzător UE-Uzbekistan

Raport: David McAllister (A8-0149/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

aprobare fără vot

5. Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei ***I

Raport: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Propunere de 
respingere a propunerii 

Comisiei

33=
34=

EFDD
+ 38 de 
deputați

VE - 228, 399, 24

Proiect de act legislativ

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-32 comisia +

vot: propunerea Comisiei AN + 410, 192, 51

6. Normele comune pentru piața internă a energiei electrice ***I

Raport: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 200 comisia AN + 551, 72, 37

Declarațiile Comisiei 201 comisia +

7. Piața internă a energiei electrice ***I

Raport: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 187 comisia AN + 544, 76, 40

Declarațiile Comisiei 188 comisia +
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8. Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din 
Domeniul Energiei ***I

Raport: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 91 comisia AN + 558, 75, 31

9. Pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice ***I

Raport: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 63 comisia AN + 569, 61, 34

10. Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți 
parametri esențiali ***I

Raport: Michał Boni (A8-0086/2019)

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

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-10
12

14-20
23-28

30
32-35
37-38

40
42

44-45
47-48
50-52
54-57

comisia +

Amendamente ale 11 comisia vs -
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

36 comisia vs -

39 comisia AN + 346, 313, 3

div

1 +

41 comisia

2/VE - 302, 354, 3

comisiei competente - 
vot separat

53 comisia +

Articolul 3 § 1 punctul 
7

62 S&D, 
Verts/ALE

AN - 316, 345, 1

21 comisia AN + 371, 258, 33Articolul 4 § 2

63 S&D, 
Verts/ALE

↓

22S comisia AN + 385, 274, 4Articolul 4 § 3

64 S&D, 
Verts/ALE

↓

div

1 +

Articolul 5 58 PPE

2 +

29S comisia +Articolul 6 § 2

65 S&D, 
Verts/ALE

↓

31 comisia VE + 372, 274, 16Articolul 6 § 7

66 S&D, 
Verts/ALE

↓

Articolul 11, după § 3 67 S&D, 
Verts/ALE

AN - 291, 362, 8

div

1/AN - 316, 345, 3

2/AN - 305, 353, 4

După articolul 11 68 S&D, 
Verts/ALE

3/AN - 317, 335, 8
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Articolul 12 primul 
paragraf partea 

introductivă

69 S&D, 
Verts/ALE

-

Articolul 12 primul 
paragraf litera (c)

70 S&D, 
Verts/ALE

-

După articolul 15
Regulamentul (CE) nr. 

661/2009
Articolul 5 § 2 litera 

(o)

71 S&D, 
Verts/ALE

AN - 311, 352, 2

72 S&D, 
Verts/ALE

-Articolul 17 § 2

43 comisia VE + 365, 287, 9

74 S&D, 
Verts/ALE

-Anexa I partea A tabel

46 comisia +

75 S&D, 
Verts/ALE

AN - 294, 353, 18Anexa I partea B 
punctul 2 tabel

49 comisia +

Anexa I primul 
paragraf, după litera 

(g)

73 S&D, 
Verts/ALE

AN - 313, 333, 17

Considerentul 21 59 S&D, 
Verts/ALE

-

60 S&D, 
Verts/ALE

AN - 302, 341, 21

div

1 +

13 comisia

2 -

După considerentul 30

61 S&D, 
Verts/ALE

AN ↓

vot: propunerea Comisiei AN + 369, 273, 23

Solicitări de vot prin apel nominal
S&D: amendamentele 61, 62, 67, 68, 73
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Verts/ALE: amendamentele 21, 22, 39, 60, 71, 75

Solicitări de vot separat
PPE: amendamentele 11, 36
Verts/ALE: amendamentele 21, 22, 29, 31, 53

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 13
Prima parte „După introducerea unei metode adecvate de testare, datele privind kilometrajul și 

abraziunea pneurilor vor fi un instrument util pentru informarea consumatorilor cu 
privire la durabilitatea, durata de viață și eliberarea involuntară de microplastice din 
pneul achiziționat. De asemenea, informațiile privind kilometrajul ar permite 
consumatorilor finali și să facă alegeri în cunoștință de cauză în privința unor pneuri 
cu o durată de viață mai lungă, aspect benefic pentru protecția mediului, și, totodată, 
le-ar permite să estimeze costurile de utilizare a pneurilor pe o perioadă mai 
îndelungată. Așadar, informațiile privind performanțele de kilometraj și abraziune ar 
trebui adăugate pe etichetă atunci când o metodă de testare relevantă, pertinentă și 
reproductibilă va deveni disponibilă pentru aplicarea prezentului regulament. 
Cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii în acest domeniu ar trebui să continue.”

A doua parte „Indicarea kilometrajului și a abraziunii ar reprezenta o modificare esențială adusă 
etichetei și ar trebui să facă obiectul unei revizuiri viitoare a prezentului 
regulament.”

Verts/ALE:
amendamentul 41
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „evaluează cerințele privind introducerea de noi 

clase de pneuri, un nou format de etichetă sau noi parametri ai pneurilor, în special 
pentru kilometraj și abraziune, cu condiția să fie disponibile metode adecvate de 
testare, și”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 58
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu excepția parametrilor tehnici măsurați ai 

modelului” (la §§ 1 și 2)
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 68
Prima parte „1. Comisia adoptă, până la 1 iunie 2023, acte delegate în conformitate cu articolul 

12 pentru a completa prezentul regulament prin introducerea unor parametri și a 
unor cerințe de informare privind abraziunea pneurilor.”

A doua parte „2. Comisia adoptă, până la 1 ianuarie 2025, acte delegate în conformitate cu 
articolul 12 pentru a completa prezentul regulament prin introducerea unor parametri 
și a unor cerințe de informare privind kilometrajul pneurilor.”

A treia parte „3. Comisia solicită organizațiilor de standardizare să elaboreze metode de testare 
armonizate pentru măsurarea abraziunii pneurilor și a kilometrajului acestora și să se 
asigure că consumatorii pot înțelege funcționarea respectivilor parametri.”

11. Dreptul de autor pe piața unică digitală ***I

Raport: Axel Voss (A8-0245/2018)
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Propunere de 
respingere a propunerii 

Comisiei

266 EFDD AN - 181, 443, 32

Acord provizoriu

Acord provizoriu 271 comisia AN + 348, 274, 36

Declarația Comisiei 272 comisia +

Proiect de act legislativ

Întregul text 271PC
1

comisia ↓

267S=
270S=

EFDD
+ 38 de 
deputați

AN ↓Articolul 11

271PC
2

comisia ↓

257S=
265S=
268S=
269S=

GUE/NGL
+ 38 de 
deputați
EFDD
+ 38 de 
deputați

AN ↓

271PC
3

comisia ↓

Articolul 13

260 GUE/NGL AN ↓

După articolul 17 261 GUE/NGL AN ↓

După considerentul 2 253 GUE/NGL ↓

254 GUE/NGL ↓După considerentul 3

255 GUE/NGL ↓

Considerentul 24 271PC
4

comisia ↓

256 GUE/NGL ↓Considerentul 35

271PC
5

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

262S + 38 de 
deputați

↓Considerentul 37

271PC
6

comisia ↓

263S + 38 de 
deputați

↓Considerentul 38

258 GUE/NGL ↓

Considerentul 39 264S + 38 de 
deputați

↓

După considerentul 45 259 GUE/NGL ↓

vot: propunerea Comisiei AN ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD: amendamentele 266, 267, 268
GUE/NGL: amendamentele 260, 261

Solicitări de vot separat
GUE/NGL: Considerentul 35 de la amendamentul 271

12. Contractele de furnizare de conținut digital și servicii digitale ***I

Raport: Evelyne Gebhardt și Axel Voss (A8-0375/2017)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 126 comisia AN + 598, 34, 26

13. Contractele de vânzări de bunuri ***I

Raport: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

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

Acord provizoriu
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Acord provizoriu 123 comisia AN + 629, 29, 6

14. Pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea 
Mediterană) ***I

Raport: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 20 comisia AN + 588, 28, 43

Declarațiile Comisiei 21 comisia +

15. Alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu ***I

Raport: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 51 comisia AN + 619, 19, 26

16. Norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor ***I

Raport: Karima Delli (A8-0042/2019)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 2 comisia AN + 635, 22, 5



P8_PV(2019)03-26(VOT)_RO.docx 11 PE 637.170

17. Indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile 
de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce 
privește emisiile de carbon ***I

Raport: Neena Gill (A8-0483/2018)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 2 comisia AN + 579, 40, 42

18. Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) 
***I

Raport: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Încheierea primei 
lecturi

+

19. Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană

Propunere de rezoluție: B8-0212/2019

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

Propunere de rezoluție B8-0212/2019
(Comisia LIBE)

§ 8 1 GUE/NGL AN - 106, 529, 22

§ 11 2 GUE/NGL -

vot: rezoluție (întregul text) AN + 535, 80, 44

Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL: amendamentul 1; vot final
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20. Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor 
fiscale

Raport: Jeppe Kofod și Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

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

După § 1 56 GUE/NGL -

După § 3 1 EFDD AN - 121, 477, 60

După § 4 57 GUE/NGL -

§ 8 51S EFDD AN - 56, 603, 4

58 GUE/NGL AN - 163, 487, 7După § 8

59 GUE/NGL -

60 GUE/NGL AN - 298, 353, 11După § 12

61 GUE/NGL AN - 267, 370, 23

85 S&D -După § 16

86 S&D +

După § 22 87 S&D +

După § 29 88 S&D VE - 305, 332, 22

div

1/AN + 610, 42, 2

2/AN + 506, 140, 11

3/AN + 503, 133, 18

§ 35 § text original

4/AN - 287, 341, 30

După § 35 62 GUE/NGL -

§ 36 89 S&D -

63 GUE/NGL -După § 36

64 GUE/NGL -

§ 39 5 PPE, S&D +

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

1 +

2 +

După § 46 65 GUE/NGL -

div

1/AN + 326, 307, 28

§ 52 § text original

2/AN + 506, 122, 32

După § 55 24 Verts/ALE AN + 569, 76, 13

§ 60 § text original AN + 489, 132, 34

§ 63 § text original AN + 451, 199, 9

div

1 +

2 +

§ 64 § text original

3 +

div

1 +

§ 65 § text original

2 +

§ 67 § text original vs +

div

1 +

§ 68 § text original

2 +

25 Verts/ALE AN - 150, 329, 183

6 PPE, S&D +

§ 69

§ text original AN ↓

26 Verts/ALE AN - 251, 264, 140

7 PPE, S&D +

§ 71

§ text original AN ↓
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1 +

§ 72 § text original

2 +

§ 73 § text original AN + 517, 63, 80

27 Verts/ALE AN - 287, 342, 28

div

1 +

§ 75

§ text original

2 +

div

1 +

§ 77 § text original

2 +

§ 79 28 Verts/ALE, 
S&D

AN - 273, 371, 16

div

1 +

După § 79 29 Verts/ALE, 
S&D

2/AN - 269, 335, 53

§ 80 § text original AN + 491, 143, 26

8 PPE, S&D +§ 81

§ text original vs ↓

83 § text original vs/VE + 346, 236, 74

§ 86 90 S&D AN - 256, 325, 77

div

1 +

§ 106 § text original

2 +

După § 106 66 GUE/NGL AN + 399, 249, 12

După § 113 91 S&D VE + 326, 259, 65
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După § 114 2 EFDD VE + 334, 248, 72

67 GUE/NGL VE + 326, 318, 11După § 115

68 GUE/NGL VE - 170, 464, 14

30 Verts/ALE AN + 466, 163, 33

31 Verts/ALE AN + 450, 171, 36

După § 117

69 GUE/NGL -

După § 120 32 Verts/ALE AN + 371, 223, 62

div

1/AN + 571, 84, 4

§ 123 § text original

2/AN + 482, 160, 14

După § 199 33 Verts/ALE AN + 340, 309, 9

div

1 +

§ 209 § text original

2 +

9 PPE, S&D +§ 211

34 Verts/ALE +

§ 214 § text original AN + 352, 238, 70

§ 216 92 S&D +

§ 219 § text original vs/VE - 198, 451, 5

10 PPE, S&D +După § 223

97 ECR -

§ 235 93 S&D VE + 584, 45, 22

§ 244 35 Verts/ALE, 
S&D

AN + 354, 283, 20

§ 250 § text original vs +

§ 258 36 Verts/ALE AN - 285, 361, 10
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1 +

§ 263 § text original

2/VE + 363, 270, 23

§ 281 11 PPE, S&D +

70 GUE/NGL -

71 GUE/NGL -

După § 282

72 GUE/NGL -

37 Verts/ALE -

73 GUE/NGL -

După § 283

74 GUE/NGL -

După § 286 98 ECR -

§ 287 52S EFDD AN - 53, 585, 23

După § 288 38 Verts/ALE, 
S&D

-

75 GUE/NGL -După § 296

76 GUE/NGL AN - 213, 421, 25

§ 297 39 Verts/ALE -

§ 298 12 PPE, S&D +

div

1 -

77 GUE/NGL

2/VE + 355, 226, 76

78 GUE/NGL -

După § 298

79 GUE/NGL AN + 330, 310, 18

După § 300 80 GUE/NGL -

După § 302 40 Verts/ALE -

§ 303 94 S&D AN + 317, 302, 30
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

21 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

22 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

După § 304

23 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

§ 306 13 PPE, S&D +

După § 307 14 PPE, S&D +

§ 310 95 S&D VE + 321, 260, 75

div

1/AN + 539, 85, 28

96 S&D

2/AN + 408, 205, 37

15 PPE, S&D ↓

41 Verts/ALE ↓

div

1/AN ↓

§ 312

§ text original

2/AN ↓

42 Verts/ALE -§ 313

16 PPE, S&D +

§ 320 17 PPE, S&D +

După § 325 81 GUE/NGL VE - 265, 382, 7

div

1 +

§ 326 § text original

2 +

După § 328 43 Verts/ALE +

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

1 +

2 +

După § 333 82 GUE/NGL VE - 285, 285, 82

§ 345 § text original AN + 513, 109, 34

§ 347 § text original vs +

§ 355 44 Verts/ALE AN - 308, 346, 2

După § 358 83 GUE/NGL -

§ 359 § text original AN + 351, 296, 10

După § 361 84 GUE/NGL -

§ 368 § text original AN + 341, 291, 23

§ 370 45 Verts/ALE VE + 472, 165, 19

După § 377 46 Verts/ALE +

§ 380 47 Verts/ALE +

§ 387 48 Verts/ALE AN - 291, 354, 14

§ 400 53S EFDD AN - 313, 334, 9

§ 401 § text original AN - 278, 360, 16

§ 404 54S EFDD AN - 64, 524, 67

§ 405 55S EFDD AN - 53, 536, 68

49 Verts/ALE -§ 407

§ text original AN + 456, 191, 11

După § 407 18 GUE/NGL AN - 144, 493, 20

§ 408 § text original AN + 406, 232, 16

§ 409 § text original AN + 476, 166, 12

§ 410 50 Verts/ALE, 
S&D

AN + 319, 317, 23

Referirea 23 3 PPE, S&D +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După referirea 25 4 PPE, S&D +

19 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+După referirea 30

20 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

vot: rezoluție (întregul text) AN + 505, 63, 87

Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: §§ 35, 60, 407, 408, 409
EFDD: amendamentele 1, 51, 52, 53, 54, 55
PPE: amendamentele 51, 52, 54, 55, 90, 123, 312
Verts/ALE: amendamentele 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 44, 48, 50
S&D: §§ 63, 69, 71, 73, 80, 214, 359, 368, 401, 408; amendamentele 28, 29 (a doua parte), 

35, 50, 51, 53, 94, 96 (prima și a doua parte)
GUE/NGL: §§ 52, 345, 408; amendamentele 18, 58, 60, 61, 66, 76, 79

Solicitări de vot separat
ECR: §§ 60, 407, 408, 409
ALDE: §§ 67, 69, 71, 73, 80, 81, 359
PPE: §§ 63, 83, 214, 219, 359, 368, 401, 408
GUE/NGL: §§ 250, 347

Solicitări de vot pe părți
ALDE:
§ 41
Prima parte „atrage atenția asupra faptului că unele țări au adoptat recent contramăsuri 

unilaterale împotriva practicilor fiscale dăunătoare (cum ar fi impozitul pe profiturile 
transferate aplicat în Regatul Unit și dispozițiile privind venitul mondial provenit din 
imobilizările necorporale și impozitat la un nivel redus (GILTI) din cadrul reformei 
fiscale a SUA), pentru a se asigura că venitul din străinătate al întreprinderilor 
multinaționale este impozitat în mod corespunzător la o rată minimă efectivă a 
impozitului în țara de reședință a societății-mamă; solicită ca UE să evalueze aceste 
măsuri; observă că, spre deosebire de aceste măsuri unilaterale, UE promovează în 
general soluții multilaterale și consensuale pentru a aborda alocarea echitabilă a 
drepturilor de impozitare; subliniază că, de exemplu, UE acordă prioritate unei 
soluții globale pentru impozitarea sectorului digital,”

A doua parte „dar propune totuși o taxă europeană pe servicii digitale, deoarece discuțiile la nivel 
mondial progresează lent;”

§ 64
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ceea ce dă naștere unor condiții de concurență 

inechitabile și dezavantajează întreprinderile tradiționale;” și „observă că modelele 
de afaceri cu caracter digital din UE suportă o sarcină fiscală efectivă mai redusă 
decât modelele de afaceri tradiționale;”

A doua parte „ceea ce dă naștere unor condiții de concurență inechitabile și dezavantajează 
întreprinderile tradiționale;”
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A treia parte „observă că modelele de afaceri cu caracter digital din UE suportă o sarcină fiscală 
efectivă mai redusă decât modelele de afaceri tradiționale;”

§ 65
Prima parte „subliniază, în acest context, trecerea treptată de la producția tangibilă la activele 

necorporale în lanțurile valorice ale întreprinderilor multinaționale, astfel cum se 
reflectă în ratele de creștere relative înregistrate în ultimii cinci ani în materie de 
redevențe și venituri din taxa de licență (aproape 5 % pe an), în comparație cu 
comerțul cu mărfuri și cu investițiile străine directe (ISD) (mai puțin de 1 % anual);”

A doua parte „regretă că întreprinderile digitale plătesc foarte puține impozite în unele state 
membre în ciuda prezenței lor digitale semnificative și a veniturilor mari ale acestora 
în statele membre respective;”

§ 68
Prima parte „ia act de rolul principal jucat de Comisie și de unele state membre în dezbaterea 

globală privind impozitarea economiei digitale; încurajează statele membre să își 
continue activitatea proactivă la nivelul OCDE și al ONU, în special în procesul 
introdus de cadrul cuprinzător privind BEPS prezentat în nota sa de politică;”

A doua parte „reamintește, cu toate acestea, că UE nu ar trebui să aștepte o soluție la nivel 
mondial, ci trebuie să acționeze imediat;”

§ 72
Prima parte „ia act de faptul că așa-numita soluție intermediară nu este o soluție optimă;”
A doua parte „consideră că aceasta va contribui la accelerarea procesului de identificare a unei 

soluții mai bune la nivel mondial, asigurând totodată, într-o oarecare măsură, 
condiții de concurență echitabile pe piețele locale; invită statele membre ale UE să 
discute, să adopte și să implementeze cât mai curând soluția pe termen lung pentru 
impozitarea economiei digitale (prezența digitală substanțială), pentru ca UE să 
rămână pionier în domeniu la nivel mondial; subliniază că soluția pe termen lung 
propusă de Comisie ar trebui să servească drept bază pentru continuarea activității la 
nivel internațional;”

§ 75
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ceea ce se traduce printr-o impozitare efectivă 

minimă”
A doua parte aceste cuvinte

§ 77
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ia act de faptul că sectoarele tradiționale 

plătesc, în medie, o rată de impozit efectivă de 23 %, în timp ce sectorul digital 
plătește aproximativ 9,5 %”

A doua parte aceste cuvinte

PPE:
§ 52
Prima parte „solicită ca acești noi indicatori fiscali pentru semestrul european să beneficieze de 

același statut ca și indicatorii referitori la controlul cheltuielilor;”
A doua parte „subliniază că este benefic să se acorde semestrului european această dimensiune 

fiscală, deoarece aceasta va permite combaterea anumitor practici fiscale dăunătoare 
care nu au fost combătute până în prezent prin Directiva împotriva evitării 
obligațiilor fiscale (ATAD) și prin alte regulamente europene existente;”

§ 123
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Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „faptul că” și „poate fi explicat doar într-o mică 
măsură prin activitățile economice reale desfășurate în aceste state membre”

A doua parte „faptul că” și „poate fi explicat doar într-o mică măsură prin activitățile economice 
reale desfășurate în aceste state membre”

§ 263
Prima parte „scoate în evidență problema spălării banilor prin investiții imobiliare în orașe 

europene efectuate de societăți străine de tip „cutie poștală”; reamintește că Comisia 
ar trebui să evalueze necesitatea și proporționalitatea armonizării informațiilor din 
registrele funciare și imobiliare, precum și necesitatea interconectării acestor 
registre; invită Comisia să completeze raportul cu o propunere legislativă, dacă este 
cazul;”

A doua parte „consideră că statele membre ar trebui să pună la dispoziția publicului informații cu 
privire la proprietatea efectivă a terenurilor și a bunurilor imobile;”

§ 312
Prima parte „reamintește că Comisia a criticat șapte state membre – Belgia, Cipru, Ungaria, 

Irlanda, Luxemburg, Malta și Țările de Jos – pentru deficiențele din cadrul 
sistemelor lor fiscale, care facilitează planificarea fiscală agresivă, afirmând că 
subminează integritatea pieței unice europene;”

A doua parte „consideră că aceste jurisdicții pot fi considerate, de asemenea, ca facilitând 
planificarea fiscală agresivă la nivel mondial;”

S&D:
amendamentul 77
Prima parte „ia act de adăugarea recentă de către Consiliu a 10 jurisdicții (Aruba, Barbados, 

Belize, Bermuda, Dominica, Fiji, Insulele Marshall, Oman, Emiratele Arabe Unite și 
Vanuatu) celor cinci jurisdicții care erau deja enumerate ca jurisdicții necooperante 
în scopuri fiscale (Samoa Americană, Guam, Samoa, Trinidad și Tobago și Insulele 
Virgine Americane);”

A doua parte „ia act de adăugarea altor două jurisdicții la lista gri (Australia și Costa Rica);”

amendamentul 29
Prima parte „consideră că o coordonare globală a bazei de impozitare ca urmare a proiectului 

OCDE/BEPS ar trebui să fie însoțită de o mai bună coordonare a ratelor de 
impozitare pentru îmbunătățirea eficienței;”

A doua parte „invită statele membre să conlucreze cu Comisia pentru a identifica un nivel just de 
impunere efectivă minimă la nivelul UE și pentru a promova un astfel de standard la 
nivel mondial; consideră că acest nivel de impunere nu ar trebui să fie inferior unei 
rate de 18 % aplicate profiturilor nete ale marilor societăți;”

amendamentul 96
Prima parte „reamintește că Comisia a criticat șapte state membre – Belgia, Cipru, Ungaria, 

Irlanda, Luxemburg, Malta și Țările de Jos – pentru deficiențele din cadrul 
sistemelor lor fiscale, care facilitează planificarea fiscală agresivă, afirmând că 
subminează integritatea pieței unice europene; consideră că aceste jurisdicții pot fi 
considerate, de asemenea, ca facilitând planificarea fiscală agresivă la nivel mondial; 
subliniază că măsurile luate de unele dintre statele membre menționate mai sus 
pentru a-și îmbunătăți sistemele de impozitare în urma criticilor Comisiei au fost 
recunoscute de aceasta;
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A doua parte „constată că un studiu recent a identificat cinci state membre ale UE drept paradisuri 
fiscale pentru marile societăți: Cipru, Irlanda, Luxemburg, Malta și Țările de Jos; 
subliniază că criteriile și metodologia folosite pentru identificarea respectivelor state 
membre au inclus o evaluare cuprinzătoare a practicilor lor fiscale dăunătoare, a 
măsurilor care facilitează planificarea fiscală agresivă și a efectelor de denaturare a 
fluxurilor economice (funcție de date Eurostat), care au inclus o combinație de 
importante investiții străine directe înspre și dinspre respectivele țări, redevențe, 
dobânzi și dividende; invită Comisia să considere cel puțin aceste cinci state membre 
ca paradisuri fiscale în UE până la punerea în aplicare a unor reforme fiscale 
substanțiale;”

GUE/NGL:
§ 106
Prima parte „reamintește că sistemul public de raportare pentru fiecare țară în parte este una 

dintre măsurile-cheie pentru a crea o mai mare transparență a informațiilor fiscale 
raportate de întreprinderi; subliniază că propunerea privind un sistem public de 
raportare pentru fiecare țară în parte a fost prezentată colegiuitorilor imediat după 
izbucnirea scandalului „Panama Papers”, la 12 aprilie 2016, iar Parlamentul și-a 
adoptat poziția pe această temă la 4 iulie 2017; reamintește că acolo se solicita 
extinderea domeniului vizat de raportare”

A doua parte „și protecția informațiilor comerciale sensibile, ținând cont așa cum se cuvine de 
competitivitatea întreprinderilor din UE;”

§ 209
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inspirate din Legea generală Magnitsky din 

SUA”
A doua parte aceste cuvinte

§ 326
Prima parte „consideră că sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru a combate evaziunea 

fiscală și planificarea fiscală agresivă, precum și corupția și confidențialitatea care 
facilitează fluxurile financiare ilicite este extrem de importantă pentru a consolida în 
UE coerența politicilor în favoarea dezvoltării și pentru a îmbunătăți capacitățile 
fiscale și a mobiliza resursele proprii pentru dezvoltarea economică durabilă;”

A doua parte „subliniază necesitatea de a crește ponderea asistenței tehnice și financiare acordate 
administrațiilor fiscale din țările în curs de dezvoltare, astfel încât să se creeze cadre 
de impozitare legale moderne și stabile;”

§ 333
Prima parte „reamintește că asistența oficială pentru dezvoltare, care vizează reducerea sărăciei, 

ar trebui să se concentreze mai mult pe punerea în aplicare a unui cadru de 
reglementare adecvat și pe consolidarea administrațiilor fiscale și a instituțiilor 
responsabile cu combaterea fluxurilor financiare ilicite;”

A doua parte „solicită ca asistența să fie oferită sub formă de expertiză tehnică privind gestionarea 
resurselor, informațiile financiare și reglementările împotriva corupției; solicită ca 
asistența să favorizeze, de asemenea, cooperarea regională împotriva fraudei fiscale, 
a evaziunii fiscale, a planificării fiscale agresive și a spălării de bani; accentuează că 
asistența ar trebui să includă sprijinirea societății civile și a mass-mediei din țările în 
curs de dezvoltare pentru a asigura controlul public asupra politicilor fiscale 
naționale;”

ECR, S&D, GUE/NGL:
§ 35
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Prima parte „reamintește că impozitele trebuie plătite în jurisdicțiile în care se desfășoară 
activitatea economică efectivă substanțială și reală și în care se creează valoare sau, 
în cazul impozitării indirecte, acolo unde are loc consumul;”

A doua parte „subliniază că acest lucru poate fi realizat prin adoptarea bazei fiscale consolidate 
comune a societăților (CCCTB) în UE, cu o distribuție adecvată și echitabilă,”

A treia parte „care include, printre altele, toate activele corporale”
A patra parte „și necorporale”

21. Acordul-cadru instituțional UE-Elveția

Raport: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

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

§ 1, după litera (g) 1 EFDD AN - 190, 443, 15

3 Verts/ALE AN - 264, 352, 30

div

1 +

§ 1 litera (m)

§ text original

2/VE + 330, 303, 16

Considerentul K 2 S&D +

vot: recomandare (întregul text) AN + 393, 132, 81

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentul 3
EFDD: amendamentul 1

Solicitări de vot pe părți
S&D, Verts/ALE:
§ 1 litera (m)
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „își exprimă regretul cu privire la „măsurile de 

sprijin” unilaterale și disproporționate ale Elveției, care sunt în vigoare din 2004; 
invită Elveția, care consideră că măsurile de sprijin sunt importante, să caute o 
soluție pe deplin compatibilă cu instrumentele pertinente ale UE;”

A doua parte aceste cuvinte

22. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comisia și agențiile 
executive

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul text) AN + 349, 158, 3

Propunere de rezoluție

După § 20 4 EFDD -

După § 24 14 S&D VE + 303, 204, 17

§ 34 1 PPE +

După § 34 15 S&D +

§ 39 2 Verts/ALE AN + 290, 227, 27

§ 83 § text original vs +

§ 85 § text original vs +

div

1 +

§ 120 § text original

2 -

div

1/VE - 258, 320, 7

§ 143 5 EFDD

2 ↓

§ 165 6 EFDD -

după subrubrica 31 27 S&D VE + 343, 242, 14

22 S&D +

23 S&D +

24 S&D +

25 S&D VE + 286, 241, 80

După § 180

26 S&D +

§ 182 3 Verts/ALE AN + 404, 161, 47

§ 183 12 GUE/NGL VE - 151, 399, 70

După § 182 7 EFDD AN - 100, 371, 144
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 184 9 ENF AN - 94, 418, 107

După § 184 28 GUE/NGL AN + 313, 246, 67

10 ALDE VE - 268, 320, 41

div

1/VE + 421, 203, 2

După § 194

11 ALDE

2 -

După § 196 8 EFDD +

§ 201 16 S&D +

§ 228 17 S&D VE + 364, 262, 6

§ 230 18 S&D +

§ 231 19 S&D +

§ 243 13 GUE/NGL -

§ 256 20 S&D +

După § 256 21 S&D +

După § 258 29 S&D AN + 348, 225, 58

vot: rezoluție (întregul text) AN + 449, 152, 26

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentele 2, 3
EFDD: vot privind decizia; amendamentul 7 (rezoluție)
ENF: amendamentele 9, 28
S&D: amendamentul 29

Solicitări de vot separat
S&D: §§ 83, 85, 228, 232

Solicitări de vot pe părți
S&D:
amendamentul 5
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Prima parte „subliniază că DG CLIMA și DG BUDG monitorizează obiectivul de 20 % de 
integrare a măsurilor legate de schimbările climatice în cadrul financiar multianual, 
iar DG CLIMA sprijină alte direcții generale să integreze problematica climei în 
activitățile pe care le desfășoară; regretă faptul că, în 2017, doar 19,3 % din bugetul 
Uniunii a fost cheltuit pe activități în domeniul climei și că se estimează că media 
pentru perioada 2014-2020 va fi de doar 18,8 %; ia act cu îngrijorare de faptul că 
domeniul cheltuielilor nu a reușit să respecte parametrul care prevede ca un procent 
de 20 % să fie alocat acțiunii climatice și cere un angajament mai solid din partea 
Comisiei pentru a sprijini acțiunile climatice și de mediu,”

A doua parte „în special în sectorul agricol;”

amendamentul 11
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să fie efectuate de o parte independentă”
A doua parte aceste cuvinte

§ 120
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „prompt”
A doua parte acest cuvânt

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
Votul privind descărcarea de gestiune privește Comisia și agențiile executive [articolul 14 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 și articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 1653/2004].

23. Descărcarea de gestiune 2017: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul 
procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

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

Propunere de rezoluție

§ 38 1S PPE, S&D VE + 400, 215, 19

§ 39 2S PPE, S&D +

§ 40 3S PPE, S&D +

§ 42 4S PPE, S&D VE + 319, 294, 14

§ 43 5S PPE, S&D VE - 296, 315, 17

§ 44 6S PPE, S&D VE + 349, 275, 4

§ 54 7S PPE, S&D +

§ 57 8S PPE -
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 58 9S PPE -

§ 59 10S PPE -

§ 60 11S PPE, S&D VE + 330, 294, 10

§ 61 12S PPE, S&D VE + 327, 289, 11

§ 62 13S PPE, S&D +

§ 65 14S PPE, S&D +

§ 67 15S PPE, S&D +

§ 68 16S PPE, S&D +

§ 69 17S PPE -

§ 70 18S PPE, S&D VE + 337, 280, 21

§ 71 19S PPE, S&D +

§ 72 20S PPE, S&D +

§ 200 21S PPE, S&D +

§ 201 22S PPE VE + 338, 268, 33

§ 202 23S PPE, S&D +

§ 203 24S PPE, S&D +

vot: rezoluție (întregul text) AN + 503, 103, 37

24. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și 
al 11-lea FED

Raport: Marco Valli (A8-0107/2019)

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

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul text) +

Propunere de rezoluție



P8_PV(2019)03-26(VOT)_RO.docx 28 PE 637.170

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

§ 31 1S EFDD -

vot: rezoluție (întregul text) AN + 504, 119, 14

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

25. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Parlamentul European

Raport: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

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

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul text) AN + 485, 139, 8

Propunere de rezoluție

div

1/AN - 216, 409, 14

§ 1 14 EFDD

2/AN - 185, 433, 10

După § 3 15 EFDD AN - 141, 460, 31

§ 29 1 Verts/ALE AN + 371, 262, 5

2 Verts/ALE -

div

1 +

§ 36

§ text original

2/VE + 322, 297, 17

§ 38 34 ENF AN - 113, 451, 64

După § 38 23 GUE/NGL AN - 296, 318, 20

div

1/AN + 416, 192, 31

§ 39 16 EFDD

2/AN + 411, 205, 15
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ text original AN ↓

§ 40 § text original AN + 486, 116, 29

§ 41 § text original AN + 497, 111, 22

§ 42 § text original AN + 503, 112, 21

§ 43 § text original AN + 497, 110, 22

§ 44 § text original AN + 409, 169, 50

§ 48 § text original vs +

§ 54 35 ENF AN - 107, 478, 55

div

1/AN + 412, 190, 36

După § 54 24 GUE/NGL

2/AN - 170, 408, 42

După § 55 36 ENF AN - 139, 477, 18

§ 56 § text original vs +

§ 62 37 ENF AN - 73, 527, 37

După § 66 32 S&D AN + 595, 13, 23

După § 71 17 EFDD -

§ 72 3 Verts/ALE +

§ 78 46 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 375, 210, 46

div

1 +

§ 80 § text original

2 -

După § 80 25 GUE/NGL AN - 167, 441, 27

§ 85 § text original vs -

§ 86 § text original vs -

§ 87 § text original vs -



P8_PV(2019)03-26(VOT)_RO.docx 30 PE 637.170

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

§ 88 § text original vs/VE + 388, 249, 3

div

1 +

§ 91 § text original

2/VE - 308, 320, 5

După § 92 18 EFDD -

§ 98 33 Verts/ALE, 
S&D

AN + 393, 221, 22

§ 99 44 S&D AN - 260, 284, 87

După § 100 38 ENF -

După § 106 4 Verts/ALE AN - 301, 306, 30

§ 107, partea 
introductivă

31 ALDE VE + 313, 291, 28

div

1 +

2/VE + 347, 270, 15

3 +

§ 107 § text original

4 +

5 Verts/ALE AN + 374, 246, 16

div

1/AN + 332, 256, 41

2/AN + 327, 251, 42

6 Verts/ALE

3/AN + 322, 244, 59

7 Verts/ALE AN + 428, 191, 16

8 Verts/ALE AN - 250, 346, 33

După § 107

26 GUE/NGL AN + 339, 260, 29

19 EFDD AN - 239, 360, 32§ 109

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

1/AN + 510, 64, 54

2/AN + 363, 186, 83

După § 109 20 EFDD AN - 99, 458, 76

§ 110 § text original vs +

§ 112 § text original vs/VE + 454, 165, 15

§ 113 § text original vs/VE + 396, 205, 30

§ 115 § text original vs +

§ 116 § text original vs +

§ 117 § text original vs +

10 Verts/ALE -

11 Verts/ALE -

12 Verts/ALE VE + 436, 186, 17

După § 133

13 Verts/ALE VE - 284, 326, 22

39 ENF AN - 138, 452, 42După § 144

30rev S&D AN + 414, 192, 23

După § 145 21 EFDD AN - 157, 436, 42

§ 147 27 GUE/NGL AN ↓

După § 149, subtitlul 28 GUE/NGL VE - 237, 349, 53

22 EFDD -După § 149

29 GUE/NGL AN + 297, 260, 78

vot: rezoluție (întregul text) AN + 464, 144, 33

Solicitări de vot prin apel nominal
ENF: amendamentele 24, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39
EFDD: vot privind decizia; amendamentele 14, 15, 16, 19, 20, 21
Verts/ALE: amendamentele 1, 4, 5, 6, 7, 8
GUE/NGL: amendamentele 23, 24, 25, 26, 27, 29, 46
PPE: §§ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 109
S&D: amendamentele 30, 32, 33, 44, 46

Solicitări de vot separat
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PPE: §§ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 56, 85, 86, 87, 88
S&D: §§ 110, 112, 113, 115, 116, 117

Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
amendamentul 6
Prima parte „– verificarea de către serviciul de audit intern al Parlamentului European a unui 

eșantion de 5 % din cheltuielile legate de ICG; rezultatele finale și constatările 
verificării ar trebui incluse în raportul anual de audit intern publicat de Parlamentul 
European;”

A doua parte „– obligația deputaților de a publica în fiecare an o prezentare generală a 
cheltuielilor efectuate, pe categorii (costuri de comunicare, închirierea spațiilor 
pentru birouri, consumabile de birou etc.);”

A treia parte „– acceptarea unui auditor independent însărcinat cu verificarea anuală a conturilor 
și publicarea avizului acestui auditor;”

amendamentul 14
Prima parte „regretă faptul că creditele finale ale Parlamentului în 2017 s-au ridicat la 

1 909 590 000 EUR, respectiv 19,25 % din rubrica V din cadrul financiar 
multianual9 destinată cheltuielilor administrative în 2017 ale instituțiilor Uniunii în 
ansamblul lor, reprezentând o creștere de nu mai puțin de 3,9 % față de bugetul pe 
2016 (1 838 613 983 EUR); regretă că bugetul Parlamentului a crescut constant de la 
un an la altul în cursul actualei legislaturi, ajungând la un cuantum total de nu mai 
puțin de 1 999 144 000 EUR pentru exercițiul financiar 2019;”

A doua parte „solicită, așadar, Parlamentului să se asigure că principalul obiectiv pe care l-a 
stabilit în ceea ce privește bugetul său este acela de a menține cheltuielile sale cât 
mai scăzute cu putință și de a realiza economii semnificative, pentru a transmite un 
semnal de solidaritate cetățenilor europeni;”

amendamentul 16
Prima parte „regretă în continuare profund faptul că, în pofida solicitărilor repetate ale 

Parlamentului European de stabilire a unui singur sediu și a faptului că cetățenii 
Uniunii nu înțeleg de ce Parlamentul European ar trebui să-și împartă activitățile 
între două sedii, până în prezent Consiliul European nici nu a inițiat o discuție despre 
modul în care se poate răspunde solicitărilor Parlamentului în această privință; 
reamintește analiza Curții din 2014, care estimează că economiile anuale s-ar ridica 
la 114 milioane EUR, în cazul în care Parlamentul și-ar centraliza activitățile într-un 
singur loc; reamintește Rezoluția din 2013 a Parlamentului10, care estima faptul că 
costurile asociate dispersiei geografice a Parlamentului se situează între 156 de 
milioane EUR și 204 milioane EUR pe an; constată cu regret că, pentru o singură 
legislatură, costul dispersiei geografice a sediului Parlamentului poate ajunge la 1 
miliard EUR și își exprimă dezacordul față de proiectele imobiliare multianuale 
destinate extinderii birourilor deputaților atât la Strasbourg, cât și la Bruxelles; 
solicită, prin urmare, să se adopte în cel mai scurt timp acțiuni concrete, pentru a 
stabili un sediu unic al Parlamentului European,”

A doua parte „cu scopul de a pune capăt oricărei viitoare risipe a banilor publici;”

PPE:
§ 36
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu satisfacție”
A doua parte aceste cuvinte

§ 91
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Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ia act de faptul că finalizarea clădirii este 
programată să aibă loc cu peste șase ani mai târziu și depășind plafonul bugetar 
stabilit cu suma de 115 milioane EUR;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 109
Prima parte „reamintește că, într-o notă către Birou din 8 martie 2018, Secretarul General al 

Parlamentului a acceptat ideea că fondul de pensii legat de sistemul facultativ de 
pensii pentru deputați «își va epuiza capitalul cu mult timp înainte de încheierea 
obligațiilor în materie de pensii, poate chiar până în 2024»; invită, prin urmare, 
Secretarul General și Biroul, cu respectarea deplină a Statutului deputaților, să 
stabilească de urgență un plan clar pentru ca Parlamentul să își asume și să preia 
obligațiile și responsabilitățile pentru sistemul facultativ de pensii pentru deputați”

A doua parte „imediat după alegerile din 2019;”

S&D:
amendamentul 24
Prima parte „regretă că nu au fost puse la dispoziție documentele referitoare la procedura de 

ofertare a Casei Istoriei Europene din ianuarie 2019; își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la cerințele pentru noua ofertă; invită Secretarul General să informeze 
Comisia pentru control bugetar cu privire la rezultatul procedurii de ofertare; 
subliniază că, indiferent de rezultatul procedurii de ofertare, membrii echipei EXPO 
trebuie tratați mai bine în următoarele domenii: orele lor de lucru trebuie să fie 
previzibile, trebuie să existe un aranjament rezonabil pentru concedii și trebuie să li 
se ofere îmbrăcăminte adecvată;”

A doua parte „Totodată, invită Biroul să continue dialogul cu autoritățile locale, pentru a analiza 
modul în care acestea din urmă pot contribui la finanțarea Casei Istoriei Europene;”

§ 80
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și regretă faptul că, în anumite orașe, cum ar fi 

Paris, locațiile au fost selectate pe străzile cele mai scumpe, fără o justificare 
corespunzătoare”

A doua parte aceste cuvinte

§ 107
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „regretă, cu toate acestea, că singura decizie 

luată de Birou se referă la o listă neexhaustivă de cheltuieli eligibile;”, „solicită ca 
deputații să își asume pe deplin responsabilitatea raportării acestor cheltuieli;” și 
„(care necesită, printre altele, o listă exhaustivă a cheltuielilor eligibile)”

A doua parte „regretă, cu toate acestea, că singura decizie luată de Birou se referă la o listă 
neexhaustivă de cheltuieli eligibile;”

A treia parte „solicită ca deputații să își asume pe deplin responsabilitatea raportării acestor 
cheltuieli;”

A patra parte „(care necesită, printre altele, o listă exhaustivă a cheltuielilor eligibile)”

Diverse
Amendamentul 9 a fost retras.
Amendamentele 40, 41, 42, 43 și 45 au fost anulate.

26. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și 
Consiliul

Raport: Arndt Kohn (A8-0096/2019)
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Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie de amânare a descărcării de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 588, 29, 14

Diverse
Descărcarea de gestiune este amânată, la fel și închiderea conturilor [a se vedea anexa IV 
articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură].

27. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Curtea de Justiție

Raport: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 518, 107, 11

28. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Curtea de Conturi

Raport: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție
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Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 519, 94, 24

29. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Economic și 
Social European

Raport: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

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

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (textul în ansamblu) +

Propunere de rezoluție

§ 3 1 EFDD -

div

1 +

§ 9 § text original

2 -

vot: rezoluție (întregul text) AN + 510, 124, 7

Solicitări de vot pe părți
S&D:
§ 9
Prima parte „salută cooperarea administrativă interinstituțională cu Parlamentul și rezultatele 

evaluării la jumătatea perioadei a aplicării acordului de cooperare dintre Comitet și 
Comitetul Regiunilor, care evidențiază aplicarea reușită a mai multor măsuri; ia act 
de faptul că, în contextul unui exercițiu de redistribuire, Comitetul a transferat deja 
16 posturi de la Direcția Traducere la propriile sale servicii și că următoarele 
transferuri vor avea loc în mod progresiv; ia act de calculul economiilor bugetare 
realizate de Comitet și de Comitetul Regiunilor prin această cooperare 
interinstituțională, cum ar fi economiile realizate, printre altele, în costurile de 
infrastructură în valoare de 12,5 milioane EUR, în costurile informatice, în valoare 
de 5 milioane EUR, sau în costurile cu personalul de securitate, în valoare de 
500 000 EUR; invită Comitetul și Comitetul Regiunilor să îmbunătățească în 
continuare această cooperare interinstituțională cu scopul de a realiza economii 
suplimentare”

A doua parte „și de a reduce astfel bugetul instituțiilor respective;”

30. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
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Raport: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

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

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul text) +

Propunere de rezoluție

§ 3 2 EFDD -

§ 12 4 GUE/NGL +

§ 16 3 EFDD -

§ 37 1 Verts/ALE AN - 174, 392, 73

vot: rezoluție (întregul text) AN + 508, 125, 7

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentul 1

31. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Serviciul European de 
Acțiune Externă

Raport: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

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

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul text) +

Propunere de rezoluție

§ 10 1 EFDD -

div

1 +

§ 32 § text original

2 +

§ 45 2 EFDD -

vot: rezoluție (întregul text) AN + 489, 140, 9

Solicitări de vot pe părți
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S&D:
§ 32
Prima parte „solicită crearea unui institut dedicat educației viitorilor diplomați europeni”
A doua parte „și sugerează studierea posibilității ca autoritățile pertinente să utilizeze facilitățile 

Parlamentului European din Strasbourg pentru a găzdui acest institut diplomatic;”

32. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Ombudsmanul European

Raport: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

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

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul text) +

Propunere de rezoluție

§ 11 1 GUE/NGL VE + 315, 307, 16

vot: rezoluție (întregul text) AN + 529, 97, 11

33. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor

Raport: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 508, 126, 2

34. Descărcarea de gestiune 2017: performanțele, gestiunea financiară și controlul 
agențiilor UE

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de rezoluție

După § 14 2 EFDD -

div

1 +

§ 17 § text original

2 +

div

1/AN + 374, 196, 64

După § 21 7 GUE/NGL

2/AN - 185, 353, 87

După § 29 3 EFDD +

După § 30 4 EFDD +

După § 34 5 EFDD -

1 ECR -§ 41

6 EFDD -

vot: rezoluție (întregul text) AN + 489, 121, 29

Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL: amendamentul 7

Solicitări de vot pe părți
S&D:
§ 17
Prima parte „subliniază necesitatea de a lua în considerare criteriul eficienței în momentul 

(re)amplasării agențiilor pe teritoriul statelor membre;”
A doua parte „își exprimă regretul cu privire la rezultatele obținute în acest sens de Grupul de 

lucru interinstituțional privind agențiile descentralizate, dat fiind că nu au fost 
elaborate propuneri specifice de a fuziona sau regrupa geografic agențiile care se 
axează pe domenii de politică conexe; îndeamnă Comisia să prezinte fără întârziere 
o evaluare a agențiilor care au mai multe locații, așa cum recomandă Grupul de lucru 
interinstituțional privind agențiile descentralizate, precum și propuneri privind 
posibilele fuziuni, închideri și/sau transferuri de sarcini către Comisie, pe baza unei 
analize aprofundate și utilizând criterii clare și transparente, așa cum au fost 
prevăzute în mandatul Grupului de lucru interinstituțional, dar care nu au fost 
niciodată examinate în mod corespunzător deoarece Comisia nu a prezentat 
propuneri în acest sens;”

amendamentul 7
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Prima parte „subliniază că Grupul de lucru interinstituțional (IIWG2) a examinat, de asemenea, 
acțiunea-pilot a AESA pentru agențiile finanțate din taxe; declară că, deși agențiile 
sunt finanțate integral din taxe, acestea rămân pe deplin responsabile în fața 
autorității care acordă descărcarea de gestiune, având în vedere riscurile legate de 
reputație implicate; subliniază că finanțarea din taxe are avantaje și dezavantaje; 
subliniază că finanțarea din taxe ar putea duce la conflicte de interese și la un flux 
imprevizibil de venituri și că este nevoie de indicatori de bună calitate;”

A doua parte „îndeamnă Comisia să analizeze avantajele și dezavantajele finanțării din taxe față 
de varianta în care taxele sunt plătite direct către Comisie și agențiile beneficiază, la 
rândul lor, de subvenții regulate de la bugetul UE;”

35. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de 
Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 509, 122, 2

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

36. Descărcarea de gestiune 2017: Oficiul Organismului Autorităților Europene de 
Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul AN + 507, 124, 5
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Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

text)

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

37. Descărcarea de gestiune 2017: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii 
Europene (CdT)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

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

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul text) +

Propunere de rezoluție

div

1 +

2 +

§ 18 § text original

3 +

vot: rezoluție (întregul text) AN + 506, 124, 5

Solicitări de vot pe părți
S&D:
§ 18
Prima parte „ia act de faptul că, deși Centrul nu este finanțat din taxe, el depinde de veniturile 

primite de la clienții săi, care sunt reprezentați în consiliul de administrație al 
Centrului și că există, prin urmare, riscul unor conflicte de interese în ceea ce 
privește prețul produselor Centrului,”

A doua parte „care ar putea fi soluționat dacă Comisia ar colecta taxele în numele clienților 
Centrului și ar determina Centrul să fie finanțat, în principal, din bugetul Uniunii;”

A treia parte „invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu 
privire la măsurile luate pentru a reduce acest risc;”

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
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38. Descărcarea de gestiune 2017: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării 
Profesionale (Cedefop)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 497, 124, 9

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

39. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în 
Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 510, 118, 5

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

40. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
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Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 506, 107, 19

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

41. Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie de amânare a descărcării de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 597, 20, 15

Diverse
Descărcarea de gestiune este amânată, la fel și închiderea conturilor [a se vedea anexa IV 
articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură].

42. Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul +
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Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

text)

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 490, 119, 20

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

43. Descărcarea de gestiune 2017: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor 
(ECDC)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 510, 116, 7

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

44. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Produse Chimice 
(ECHA)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

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

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul text) +

Propunere de rezoluție
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1 +

§ 5 § text original

2/VE - 293, 332, 8

vot: rezoluție (întregul text) AN + 509, 125, 1

Solicitări de vot pe părți
S&D:
§ 5
Prima parte „constată că taxele plătite de societățile din acest domeniu variază substanțial de la 

un an la altul, ceea ce complică planificarea bugetară și că taxele plătite în relație cu 
anumite reglementări pot fi utilizate numai în acea secțiune din bugetul Agenției, 
ceea ce poate însemna un excedent într-o secțiune și un deficit în altă secțiune din 
bugetul ei; solicită Comisiei să propună măsuri care să asigure o finanțare mai 
echilibrată a activităților legate de toate reglementările pe care le pune în aplicare 
Agenția;”

A doua parte „recomandă să se analizeze dacă taxele colectate ar putea fi transferate la bugetul 
Uniunii, Agenția urmând să fie finanțată integral de la bugetul Uniunii printr-o 
subvenție care să acopere toate reglementările pe care Agenția le pune în aplicare.”

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

45. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană de Mediu (AEM)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

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

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul text) +

Propunere de rezoluție

§ 12 1 PPE +

vot: rezoluție (întregul text) AN + 508, 124, 1

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
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46. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului 
(EFCA)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 497, 133, 3

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

47. Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Siguranța 
Alimentară (EFSA)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

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

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul text) +

Propunere de rezoluție

După § 22 1 Verts/ALE AN + 391, 184, 53

vot: rezoluție (întregul text) AN + 496, 132, 4

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentul 1

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

48. Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați (EIGE)
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Raport: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

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

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul text) +

Propunere de rezoluție

După § 14 1 PPE, S&D +

După § 16 3 GUE/NGL VE + 281, 258, 92

§ 17 2 PPE +

vot: rezoluție (întregul text) AN + 491, 130, 7

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

49. Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii 
Ocupaționale (EIOPA)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 507, 126, 2

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

50. Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
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Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 508, 118, 9

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

51. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

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

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul text) +

Propunere de rezoluție

§ 25 2 EFDD -

După § 25 1 PPE +

vot: rezoluție (întregul text) AN + 492, 121, 24

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

52. Descărcarea de gestiune 2017: Observatorul European pentru Droguri și 
Toxicomanie (OEDT)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
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Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 513, 121, 2

Diverse

Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

53. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă 
(EMSA)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 495, 120, 11

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

54. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea 
Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
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Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 494, 127, 13

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

55. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate 
(ERA)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

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

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul text) +

Propunere de rezoluție

§ 4 1S PPE VE + 363, 244, 28

vot: rezoluție (întregul text) AN + 498, 131, 3

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

56. Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și 
Piețe (ESMA)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune
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Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 488, 116, 23

Diverse

Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

57. Descărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană de Formare (ETF)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 512, 120, 2

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

58. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Gestionarea 
Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, 
Securitate și Justiție (eu-LISA)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul +
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Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

text)

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 496, 107, 35

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

59. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în 
Muncă (EU-OSHA)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 501, 127, 5

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

60. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+
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Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 510, 107, 13

Diverse

Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

61. Descărcarea de gestiune 2017: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea 
Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (textul în 
ansamblu)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 496, 128, 5

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

62. Descărcarea de gestiune 2017: Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene 
(Eurojust)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+
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Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 507, 105, 21

Diverse

Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

63. Descărcarea de gestiune 2017: Oficiul European de Poliție (Europol)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

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

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul text) +

Propunere de rezoluție

§ 10 § text original vs +

vot: rezoluție (întregul text) AN + 493, 100, 38

Solicitări de vot separat
S&D: § 10

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

64. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene (FRA)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+
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Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 495, 131, 4

Diverse

Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

65. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă (Frontex)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

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

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul text) +

Propunere de rezoluție

§ 17 1 PPE +

vot: rezoluție (întregul text) AN + 470, 131, 30

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

66. Descărcarea de gestiune 2017: Agenția GNSS European (GSA)

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție
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Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 497, 119, 10

Diverse

Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

67. Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI)

Raport: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 504, 120, 7

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

68. Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună Clean Sky 2

Raport: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 499, 108, 26
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Diverse

Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

69. Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Componente și sisteme 
electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL)

Raport: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (textul în 
ansamblu)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 436, 181, 17

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

70. Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Pile de combustie și 
hidrogen 2” (FCH 2)

Raport: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 505, 119, 5

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].
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71. Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună „Inițiativa privind 
medicamentele inovatoare 2” (IMI)

Raport: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 505, 115, 9

Diverse

Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

72. Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună pentru ITER și pentru 
dezvoltarea energiei de fuziune

Raport: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 439, 175, 12

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

73. Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună SESAR

Raport: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)



P8_PV(2019)03-26(VOT)_RO.docx 58 PE 637.170

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 489, 122, 6

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

74. Descărcarea de gestiune 2017: întreprinderea comună Shift2Rail

Raport: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Decizie privind descărcarea de gestiune

vot: decizie (întregul 
text)

+

Propunere de rezoluție

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 449, 115, 3

Diverse
Votul asupra deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 
anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


