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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
1/20 prag redus (1/20 din deputați)
1/10 prag mediu (1/10 din deputați)
1/5 prag ridicat (1/5 din deputați)
SEC vot secret
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1. PAC: Disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și flexibilitatea 
între piloni în anul calendaristic 2020 ***I

Raport: Norbert Lins (A9-0042/2019)

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

Vot unic AN + 637, 27, 20

2. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și Gambia și 
Protocolul său de punere în aplicare ***

Recomandare: Carmen Avram (A9-0026/2019)

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

Procedura de aprobare AN + 478, 87, 127

3. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: 
substanțe active, inclusiv dimoxistrobin și mancozeb

Propunere de rezoluție: B9-0230/2019

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

Propunerea de rezoluție B9-0230/2019
(Comisia ENVI)

Rezoluție (întregul 
text)

AN + 443, 216, 33

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: vot final
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4. Închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru 
exercițiul financiar 2017

Propunere de decizie B9-0235/2019

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

Propunere de decizie B9-0235/2019 (Comisia CONT)

Propunere de decizie +

5. Discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor 
LGBTI, inclusiv conceptul de „zone fără LGBTI”

Propunere de rezoluție: B9-0234/2019

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

Propunerea de rezoluție B9-0234/2019

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

§ 3 § text original AN + 528, 125, 33

div

1 +

§ 4 § text original

2/AN + 498, 120, 62

§ 6 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 407, 186, 88

§ 8 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 499, 147, 40

§ 12 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 461, 167, 56

După § 12 4 ECR AN - 172, 475, 36

div

1 +

§ 15 § text original

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

După § 15 8 Renew +

§ 20 § text original AN + 502, 152, 34

După § 23 12 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 366, 258, 62

Referirea 6 5 Renew +

După referirea 6 6 Renew +

Referirea 16 § text original AN + 508, 135, 46

După referirea 17 9 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 375, 250, 62

Considerentul D § text original vs +

1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 482, 148, 52Considerentul N

13 S&D +

10 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 367, 256, 63Considerentul O

14 S&D +

7 Renew +Considerentul P

§ text original AN ↓

Rezoluție (întregul text) AN + 463, 107, 105

Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: amendamentul 4; §§ 3, 4 (a doua parte), 20; referirea 16 („având în vedere 

Rezoluția sa din 14 noiembrie 2019 referitoare la incriminarea educației 
sexuale în Polonia”); Considerentul P

S&D: vot final
Verts/ALE, GUE/NGL: amendamentele 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12; vot final

Solicitări de vot separat
ECR: § 15; considerentul D
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Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 4
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „educației în materie de” și „sexualitate”
A doua parte aceste cuvinte

GUE/NGL:
§ 15
Prima parte „invită Comisia și Consiliul să utilizeze toate instrumentele și procedurile de care 

dispun pentru a asigura aplicarea deplină și adecvată a principiilor și a valorilor 
tratatelor”

A doua parte „cum ar fi procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, procedurile 
bugetare, mecanismul statului de drept și procedura de la articolul 7, inclusiv cele în 
curs de desfășurare;”

Diverse
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos și Nicolae Ştefănuță (Grupul Renew) sunt, de 
asemenea, semnatari ai propunerii de rezoluție B9-0234/2019.
Yannick Jadot (Grupul Verts/ALE) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B9-
0234/2019.
Javier Moreno Sánchez (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B9-
0234/2019.

6. Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0

Propunere de rezoluție: B9-0238/2019

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

Propunerea de rezoluție B9-0238/2019
(Comisia ECON)

§ 2 1 Verts/ALE AN + 477, 170, 43

§ 4 § text original AN + 497, 111, 78

După § 7 11 S&D -

div

1 +

§ 9 § text original

2/AN + 494, 170, 13

§ 10 8 ECR -

5S Verts/ALE AN - 266, 380, 37§ 12

12 S&D AN - 250, 366, 80
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După § 12 13 S&D -

§ 22 9 ECR -

§ 23 § text original AN + 539, 115, 28

2 Verts/ALE AN - 142, 436, 112

14 S&D AN - 238, 399, 54

div

1 +

§ 33

§ text original

2 -

§ 34 § text original vs +

§ 35 3 Verts/ALE AN + 349, 323, 16

6 GUE/NGL AN - 314, 370, 8§ 36

§ text original AN + 480, 177, 33

7 GUE/NGL AN - 119, 554, 17§ 39

§ text original AN + 474, 184, 34

§ 41 § text original AN + 533, 121, 38

După § 41 15 S&D +

div

1/AN + 425, 247, 16

§ 42 § text original

2/AN + 430, 246, 13

§ 43 § text original AN + 539, 77, 76

Considerentul C 4 Verts/ALE AN - 292, 337, 60

16 ID -După considerentul J

17 ID -

div

1/AN - 270, 383, 41

Considerentul N 10 S&D

2/AN - 271, 384, 32
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ text original AN + 466, 209, 14

Rezoluție (întregul text) AN + 479, 141, 69

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentele 1, 2, 3, 4, 5
GUE/NGL: amendamentele 6, 7; vot final
S&D: amendamentele 12, 14
ECR: §§ 4, 9 (a doua parte), 23, 42 (prima parte)
ID: §§ 36, 39, 41, 42, 43; considerentul N

Solicitări de vot separat
Renew: §§ 34, 42

Solicitări de vot pe părți
S&D:
amendamentul 10
Prima parte cuvântul „deplin”
A doua parte „întrucât unanimitatea în chestiunile fiscale a împiedicat adoptarea unor inițiative 

fiscale esențiale, ceea ce a dus la întârzieri costisitoare și la politici deficiente; 
întrucât statele membre ar putea introduce votul cu majoritate calificată ca 
instrument util pentru a promova măsuri în care fiscalitatea să sprijine alte obiective 
de politică, fără a opera nicio modificare a competențelor UE în domeniul fiscal; 
întrucât așa-numita „clauză pasarelă” [articolul 48 alineatul (7) din TUE] din 
tratatele UE permite trecerea la votul cu majoritate calificată și la procedura 
legislativă ordinară în anumite circumstanțe, fără modificarea tratatului;”

ECR:
§ 9
Prima parte „salută participarea în condiții de egalitate a tuturor țărilor implicate în IF, care 

reunește peste 130 de țări și jurisdicții pentru a colabora la punerea în aplicare a 
pachetului BEPS al OCDE/G20 și pentru a negocia soluții comune pentru abordarea 
provocărilor BEPS rămase; reamintește, cu toate acestea, că țările în curs de 
dezvoltare au fost implicate în procesul BEPS numai în etapele târzii ale 
negocierilor;”

A doua parte „salută, prin urmare, caracterul incluziv al negocierilor în curs; reamintește poziția 
Parlamentului privind crearea unui organism fiscal interguvernamental în cadrul 
ONU;”

§ 42
Prima parte „invită Comisia să analizeze posibilitatea evitării unui temei juridic care să impună 

unanimitatea în Consiliu;
A doua parte reamintește contribuția Comisiei în comunicarea sa intitulată „Către un proces 

decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii fiscale a UE”, care 
propune o foaie de parcurs pentru votul cu majoritate calificată;”

PPE:
§ 33
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „efectivă”
A doua parte acest cuvânt
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7. Statul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei 
Daphne Caruana Galizia

Propunere de rezoluție: B9-0240/2019

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

Propunerea de rezoluție B9-0240/2019

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

§ 8 § text original AN + 516, 104, 69

§ 15 1 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

+

div

1 +

Considerentul B § text original

2 +

Considerentul W S Renew + amendament oral

Rezoluție (întregul text) AN + 581, 26, 83

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE, PPE: vot final
ID: § 8

Solicitări de vot separat
GUE/NGL: § 8

Solicitări de vot pe părți
ID:
considerentul B
Prima parte „întrucât statul de drept, respectarea democrației, a drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, precum și a valorilor și principiilor prevăzute în tratatele UE și în 
instrumentele internaționale privind drepturile omului reprezintă obligații care revin 
Uniunii și statelor sale membre și care trebuie îndeplinite;

A doua parte „întrucât, în conformitate cu articolul 2, cu articolul 3 alineatul (1) și cu articolul 7 
din TUE, Uniunea este împuternicită să acționeze pentru a proteja valorile comune 
pe care se întemeiază, și întrucât mecanismul privind statul de drept ar trebui să se 
aplice cu o forță egală tuturor statelor membre;”

Diverse
Sophia in 't Veld a prezentat un amendament oral la considerentul W, în vederea eliminării 
acestuia.
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8. Inițiativa UE privind polenizatorii

Propunere de rezoluție: B9-0233/2019

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

Propunerea de rezoluție B9-0233/2019
(Comisia ENVI)

După § 8 2 Verts/ALE +

10 ECR AN - 132, 542, 18

12 PPE VE + 400, 278, 13

div

1 ↓

2 ↓

§ 10

§ text original

3 ↓

div

1 +

§ 11 § text original

2 +

§ 17 § text original vs +

După § 19 3 Verts/ALE AN + 396, 259, 30

11S ECR -

4 Verts/ALE AN + 408, 257, 27

div

1 ↓

§ 20

§ text original

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

§ 21 5 Verts/ALE +

După § 24 6 Verts/ALE AN + 407, 259, 20

§ 27 § text original AN + 574, 92, 27

§ 35 7 Verts/ALE +

După § 38 8 Verts/ALE +

div

1 +

§ 43 § text original

2 +

După § 43 9 Verts/ALE +

div

1 +

Considerentul P § text original

2 +

div

1 +

Considerentul Q § text original

2 +

Considerentul U 1 Verts/ALE +

Considerentul AG § text original vs +

Rezoluție (întregul text) +

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentele 3, 4, 6, 10
ID: § 27

Solicitări de vot separat
ID: § 17; Considerentul AG

Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
§ 43
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să se sprijine ecoinovarea în agricultură”
A doua parte aceste cuvinte
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Considerentul P
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „dăunătoare pentru polenizatori și pentru hrana 

acestora”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul Q
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „anumitor”
A doua parte acest cuvânt

ID:
§ 10
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu ținte, obiective de etapă și calendare clare” 

și „iar reducerea pesticidelor ar trebui să constituie un „indicator comun” pentru 
monitorizarea succesului; consideră că în viitoarea revizuire a Directivei 
2009/128/CE ar trebui incluse obiective obligatorii de reducere la nivelul întregii 
UE;”

A doua parte „cu ținte, obiective de etapă și calendare clare”
A treia parte „iar reducerea pesticidelor ar trebui să constituie un „indicator comun” pentru 

monitorizarea succesului; consideră că în viitoarea revizuire a Directivei 
2009/128/CE ar trebui incluse obiective obligatorii de reducere la nivelul întregii 
UE;”

§ 11
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Comisia să analizeze planurile naționale de 

acțiune revizuite adoptate în temeiul Directivei 2009/128/CE și să ia toate măsurile 
posibile pentru a se asigura că” și „obiectivele”

A doua parte aceste cuvinte

§ 20
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „în mod sistematic”
A doua parte acest cuvânt
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9. Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de 
asistență

Propunere de rezoluție: B9-0239/2019

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

Propunerea de rezoluție B9-0239/2019
(Comisia ENVI)

După § 3 2 GUE/NGL -

§ 6 5 Verts/ALE +

div

1 +

§ 7 § text original

2/VE + 521, 116, 19

div

1 +

§ 8 § text original

2 +

div

1 +

§ 11 § text original

2/AN - 77, 589, 14

div

1 +

§ 12 § text original

2 -

3 GUE/NGL -

div

1 +

2 -

§ 13

§ text original

3 -

4 GUE/NGL -§ 16

§ text original div



P9_PV(2019)12-18(VOT)_RO.docx 14 PE 645.802

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

1 +

2 +

§ 21 6 Verts/ALE R

§ 22 7 Verts/ALE R

§ 23 8 Verts/ALE +

div

1 +

§ 24 § text original

2 +

div

1 +

§ 25 § text original

2/VE + 354, 268, 3

§ 29 9 Verts/ALE R

div

1 +

§ 41 § text original

2 +

Considerentul N 1 GUE/NGL -

Rezoluție (întregul text) +

Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
§ 7
Prima parte „consideră că este necesar ca organizațiile și rețelele cetățenilor, precum și sistemele 

de sănătate publică să ocupe un rol-cheie în guvernanța și elaborarea politicilor 
privind serviciile digitale de sănătate și asistență medicală la nivel regional, național 
și european;”

A doua parte „subliniază, în acest context, importanța cooperării și a interconectării dintre bazele 
de date ale unităților medicale;”

§ 8
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în cazurile în care sănătatea lor este în pericol”
A doua parte aceste cuvinte
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§ 11
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „regretă totuși că acest regulament nu merge și 

mai departe în ceea ce privește tratarea datelor personale ca proprietate personală, ori 
crearea unor noi drepturi ale pacienților;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 12
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „dreptul la protecția vieții private trebuie să fie 

reglementat în mod special, ceea ce”
A doua parte aceste cuvinte

§ 16
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „un registru electronic global al”
A doua parte aceste cuvinte

§ 24
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să inițieze o campanie educațională la nivelul 

UE cu privire la avantajele și mecanismele schimbului de date în domeniul sănătății 
pentru a combate ideile preconcepute și a”

A doua parte aceste cuvinte

§ 25
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „confidențiale sau sensibile”
A doua parte aceste cuvinte

§ 41
Prima parte „consideră că ar trebui să se ajungă la un echilibru în favoarea cetățenilor între 

utilizarea instrumentelor digitale și consultarea directă a cadrelor medicale;”
A doua parte „consideră, în plus, că accesul securizat la datele medicale și schimbul 

transfrontalier al acestor date ar constitui un pas înainte;”

Verts/ALE, ID:
§ 13
Prima parte „recunoaște că există interese economice semnificative implicate în exploatarea 

datelor din sectorul sănătății și al asistenței medicale; invită, așadar, Comisia și 
statele membre să definească clar responsabilitățile privind guvernanța datelor”

A doua parte „creând o nouă paradigmă public”
A treia parte „privată;”

Diverse
Margrete Auken (Grupul Verts/ALE) și-a retras semnătura de pe propunerea de rezoluție B9-
0239/2019.


