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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. Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam ***

Recomandare: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

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

Procedura de aprobare AN + 401, 192, 40

2. Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (Rezoluție)

Raport: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

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

§ 5 3 ID -

4 ID -

5 ID -

6 ID -

7 ID -

8 ID -

După § 13

9 ID -

După § 19 10 ID -

14 GUE/NGL AN - 164, 432, 47

15 GUE/NGL AN - 181, 415, 45

După § 21

16 GUE/NGL AN - 273, 346, 28

§ 26 13 ID -

După § 27 11 ID -

§ 31 1rev2 Renew AN + 610, 5, 24

§ 32 12 ID -

După considerentul S 2 ID -

Rezoluție (întregul text) AN + 416, 187, 44
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Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentul 1
GUE/NGL: amendamentele 14, 15, 16

3. Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam ***

Recomandare: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

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

Procedura de aprobare AN + 407, 188, 53

4. Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam (Rezoluție)

Raport: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

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

§ 2 1 GUE/NGL AN - 178, 439, 28

Rezoluție (întregul text) AN + 406, 184, 58

Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL: amendamentul 1

5. Obiecție în temeiul articolului 111 din Regulamentul de procedură: lista 
proiectelor de interes comun a Uniunii

Propunere de rezoluție: B9-0091/2020 (este necesară majoritatea deputaților care compun 
Parlamentul pentru a adopta propunerea de rezoluție)

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

Propunerea de rezoluție B9-0091/2020 
(Verts/ALE)

Rezoluție (întregul 
text)

AN - 169, 443, 36

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: vot final
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6. Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: plumbul și 
compușii acestuia 

Propunere de rezoluție: B9-0089/2020 (este necesară majoritatea deputaților care compun 
Parlamentul pentru a adopta propunerea de rezoluție)

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

Propunerea de rezoluție B9-0089/2020
(Comisia ENVI)

După referirea 7 1 Verts/ALE, 
S&D

+

Considerentul P 2 Verts/ALE, 
S&D

AN + 389, 116, 143

Considerentul Y 3 Verts/ALE, 
S&D

+

Rezoluție (întregul text) VE + 394, 241, 13

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentul 2

7. O strategie UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume

Propuneri de rezoluție: B9-0090/2020, B9-0092/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0090/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 4 1 S&D +

div

1 +

§ 5 § text original

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

După § 8 3 ID AN - 116, 483, 48

§ 17 4 ID AN - 146, 481, 13

După § 17 5 ID AN - 144, 482, 15

div

1 +

§ 20 § text original

2 +

div

1 +

2 +

§ 21 § text original

3 +

div

1 +

Considerentul A § text original

2 +

După considerentul A 2 ID AN - 128, 512, 12

div

1 +

2 +

Considerentul J § text original

3 +

Rezoluție (întregul text) AN + 612, 7, 32

Propunerea de rezoluție B9-0092/2020
(ID)

Rezoluție (întregul text) AN ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: vot final B9-0090/2020
ID: amendamentele 2, 3, 4, 5; vot final B9-0090/2020, vot final B9-0092/2020
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Solicitări de vot pe părți
ECR:
considerentul A
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „care nu este legată de nicio religie sau 

cultură”
A doua parte aceste cuvinte

§ 20
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și fără nicio restricție”
A doua parte aceste cuvinte

ECR, PPE:
considerentul J
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv la o educație sexuală serioasă” și 

„inclusiv a serviciilor legate de sănătatea sexuală și reproductivă și drepturilor 
aferente”

A doua parte „inclusiv la o educație sexuală serioasă”
A treia parte „inclusiv a serviciilor legate de sănătatea sexuală și reproductivă și drepturilor 

aferente”

§ 5
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „a sănătății și a drepturilor sexuale și 

reproductive”
A doua parte aceste cuvinte

§ 21
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv în ceea ce privește sănătatea 

sexuală și reproductivă și drepturile aferente” și „inclusiv educația sexuală”
A doua parte „inclusiv în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile 

aferente”
A treia parte „inclusiv educația sexuală”

Diverse
Abir Al-Sahlani (Grupul Renew) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B9-
0090/2020.
Nicola Procaccini și Jan Zahradil (Grupul ECR) sunt, de asemenea, semnatari ai propunerii de 
rezoluţie B9-0090/2020.
Miroslav Radačovský (neafiliat) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluţie B9-
0092/2020.
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8. Procesele decizionale automatizate: asigurarea protecției consumatorilor și libera 
circulație a bunurilor și a serviciilor

Propunere de rezoluție: B9-0094/2020

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

Propunere de rezoluţie B9-0094/2020 (Comisia IMCO)

§ 1 1 Verts/ALE -

2 Verts/ALE -După § 5

3 Verts/ALE AN - 139, 489, 18

§ 8 4 Verts/ALE -

§ 14 5 Verts/ALE AN - 179, 437, 26

După § 14 6 Verts/ALE -

div

1 +

Considerentul D § text original

2 -

Rezoluție (întregul text) +

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentele 3, 5

Solicitări de vot pe părți
S&D:
considerentul D
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „legislația privind protecția datelor”
A doua parte aceste cuvinte
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9. Mandatul propus pentru negocierea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord

Propuneri de rezoluție: B9-0098/2020, B9-0099/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0098/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

div

1 +

§ 2 subpunctul vi; § text original

2 +

div

1 +

§ 4 § text original

2/AN + 570, 70, 9

div

1 +

§ 7 § text original

2/AN + 506, 134, 10

§ 10 § text original vs +

div

1 +

§ 14 subpunctul (i) § text original

2 +

div

1 +

§ 14 subpunctul (vii) § text original

2 +

§ 14 subpunctul (viii) § text original vs +

div

1 +

§ 18 § text original

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

§ 20 § text original vs +

§ 33 1 Verts/ALE -

§ 39 § text original vs +

§ 43 § text original vs +

div

1/AN + 549, 100, 1

După § 47 4 GUE/NGL

2/AN + 341, 285, 21

§ 50 am oral José Gusmão VE - 245, 258, 144

§ 54 3 Verts/ALE -

div

1 +

§ 57 § text original

2/AN + 499, 134, 12

După § 66 2 Verts/ALE VE + 482, 94, 54

div

1 +

§ 68 § text original

2 +

div

1 +

§ 77 § text original

2 +

div

1 +

§ 78 § text original

2/AN + 555, 56, 39

div

1/AN + 555, 57, 36

§ 81 § text original

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

§ 87 § text original AN + 580, 48, 18

§ 88 § text original AN + 592, 49, 7

div

1/AN + 579, 24, 43

2/AN - 282, 357, 6

§ 89 § text original

3/AN + 550, 63, 32

Rezoluție (întregul text) AN + 543, 39, 69

Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL: amendamentul 4, §§ 87, 88, 89; vot final

Solicitări de vot separat
Verts/ALE: § 10
GUE/NGL: §§ 4 (a doua parte), 7 (a doua parte), 14 (viii), 20, 39, 43, 57 (a doua parte), 78 (a 

doua parte), 81 (prima parte);

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 4
Prima parte „subliniază importanța asigurării unor standarde înalte și a unor condiții de 

concurență echitabile în ceea ce privește protecția bunăstării și a sănătății animalelor 
de-a lungul întregului lanț alimentar și asigurarea unei concurențe loiale între 
fermierii din Regatul Unit și UE;”

A doua parte „exclude posibilitatea ca UE să importe animale vii, carne și ouă care nu respectă 
standardele UE în materie de bunăstare a animalelor;”

GUE/NGL:
§ 2 subpunctul (vi)
Prima parte „condiții de concurență echitabile, care să asigure standarde echivalente în ceea ce 

privește politicile în domeniul social, al muncii, al mediului, al concurenței și al 
ajutoarelor de stat”

A doua parte „inclusiv prin intermediul unui cadru robust și cuprinzător privind concurența și 
controlul ajutoarelor de stat;”

§ 4
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și statutul său de membru permanent al 

Consiliului de Securitate al ONU, precum și apartenența la Organizația Tratatului 
Atlanticului de Nord (NATO),”

A doua parte aceste cuvinte
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§ 7
Prima parte „consideră că UE trebuie să depună toate eforturile în cadrul negocierilor sale cu 

Regatul Unit pentru a proteja interesele UE și pentru a se asigura că se mențin 
întotdeauna influența sa și unitatea, așa cum s-a întâmplat în timpul negocierilor 
privind condițiile de retragere a Regatului Unit din UE; insistă că această unitate 
trebuie menținută în cazul negocierilor privind viitorul parteneriat și, prin urmare, 
reamintește că este important că Comisia este singurul negociator al UE în cadrul 
negocierilor”

A doua parte „și că, prin urmare, statele membre nu trebuie să inițieze negocieri bilaterale”

§ 14 subpunctul (i)
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „privind concurența și ajutoarele de stat”
A doua parte aceste cuvinte

§ 14, subpunctul (vii)
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „astfel încât să se asigure o liberalizare a 

comerțului cu servicii care să depășească cu mult angajamentele asumate de părți în 
cadrul OMC, pornind de la recentele ALS ale UE”

A doua parte aceste cuvinte

§ 18
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și ajutoare de stat”
A doua parte aceste cuvinte

§ 57
Prima parte „consideră că acordurile de mobilitate trebuie să se bazeze pe nediscriminare și pe 

reciprocitate deplină;” 
A doua parte „reamintește că, odată ce mandatul de negociere este adoptat, statele membre nu pot 

negocia acorduri bilaterale;”

§ 68
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „pe ajutoarele de stat”
A doua parte aceste cuvinte

§ 77
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „în domeniile politicii externe și de securitate, 

deoarece UE și Regatul Unit au multe interese și experiențe în comun și apără tot 
atâtea valori identice; subliniază că este în interesul ambelor părți să mențină o 
cooperare ambițioasă”

A doua parte aceste cuvinte
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§ 78
Prima parte „observă că, în ceea ce privește politica externă și de securitate comună (PESC), 

pozițiile și acțiunile comune ale UE pot fi adoptate numai de statele membre ale UE; 
evidențiază, însă, că nu sunt excluse eventuale mecanisme de consultare care să-i 
permită Regatului Unit să se alinieze la pozițiile și acțiunile comune ale UE în 
materie de politică externă, îndeosebi în ceea ce privește apărarea ordinii mondiale 
bazate pe reguli, cooperarea multilaterală și drepturile omului, mai ales în cadrul 
ONU,”

A doua parte „al NATO, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și al Consiliului 
Europei; sprijină consultările și coordonarea în legătură cu politica privind 
sancțiunile, cu posibilitatea de a adopta sancțiuni ce se întăresc reciproc atunci când 
obiectivele de politică externă ale părților sunt corelate; scoate în evidență valoarea 
adăugată a cooperării strânse în cadrul PESC, având în vedere poziția Regatului Unit 
ca actor important în domeniul securității;”

§ 81
Prima parte „subliniază că o astfel de cooperare va aduce avantaje ambelor părți, întrucât va 

permite menținerea competențelor și a capacităților Regatului Unit în cadrul 
misiunilor și operațiunilor PSAC; încurajează insistent Regatul Unit să contribuie la 
misiunile și operațiunile civile și militare ale PSAC;”

A doua parte „atrage atenția asupra faptului că, în calitate de țară terță și având în vedere 
Declarația politică prin care se stabilește cadrul viitoarelor relații dintre UE și 
Regatul Unit, acesta din urmă nu va putea să participe la planificarea sau la dirijarea 
misiunilor și operațiunilor UE, iar capacitatea și nivelul său de participare la 
planificare sau dirijare/ de participare la misiunile și operațiunile UE, precum și 
măsura în care va face schimb de informații și va interacționa cu UE trebuie să fie 
proporționale cu contribuția Regatului Unit la fiecare misiune și operațiune;”

PPE, GUE/NGL:
§ 89
Prima parte „subliniază dimensiunea strategică pentru Europa a sectorului spațial, consideră că o 

politică spațială ambițioasă poate contribui efectiv la amplificarea acțiunii externe a 
UE”

A doua parte „care are nevoie de competențele tehnologice avansate ale Regatului Unit și ale altor 
parteneri”

A treia parte „și accentuează necesitatea de a avansa în dezvoltarea de tehnologii care au atât 
aplicații civile, cât și militare capabile să asigure autonomia strategică a Europei;”

10. Banca Centrală Europeană – raport anual 2018

Raport: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

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

div

1 +

§ 2 § text original

2/AN + 451, 117, 77
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1 +

§ 3 § text original

2 -

După § 3 19 GUE/NGL AN - 94, 456, 100

§ 6 § text original vs/VE + 350, 256, 31

§ 7 liniuța 1 9 S&D AN + 318, 303, 22

§ 8 § text original vs +

§ 12 § text original vs/VE + 379, 218, 51

După § 14 7 ID -

După § 18 28 Verts/ALE AN - 287, 307, 56

8 ID -§ 19

§ text original vs +

div

1/AN + 508, 106, 33

§ 22 § text original

2 +

§ 23 27 Verts/ALE AN - 281, 358, 10

§ 26 20 GUE/NGL -

După § 27 21 GUE/NGL AN - 177, 316, 155

§ 30 11 S&D +

§ 32 22 GUE/NGL AN - 255, 369, 26

După § 34 2 PPE VE - 250, 376, 18

După § 36 23 GUE/NGL AN - 244, 372, 28

§ 38 3 PPE AN + 315, 288, 39

Titlul înainte de § 40 12 S&D +

13 S&D +§ 42

17 Verts/ALE AN + 353, 216, 77
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

24 GUE/NGL AN - 295, 335, 11

18 Verts/ALE AN - 231, 396, 19După § 42

25 GUE/NGL AN - 233, 402, 6

4 PPE VE - 266, 302, 74

14 S&D +

15S S&D VE + 399, 243, 2

16S S&D +

§ 44

26 GUE/NGL AN - 265, 374, 9

Considerentul C 1 PPE +

După considerentul C 5 ID -

După considerentul M 6 ID -

Rezoluție (întregul text) AN + 452, 142, 53

Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL: amendamentele 3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Verts/ALE: amendamentele 17, 18, 27, 28
ECR: amendamentul 9; §§ 2 (a doua parte), 22 (prima parte)

Solicitări de vot separat
PPE: § 12
ECR: §§ 6, 8, 19

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 3
Prima parte întregul text, cu excepția primei referiri la cuvintele: „zona euro”
A doua parte aceste cuvinte

ECR:
§ 2
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „reiterează faptul că moneda unică este 

ireversibilă”
A doua parte aceste cuvinte
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§ 22
Prima parte „propune ca BCE să plaseze în centrul priorităților sale de cercetare modul în care 

băncile centrale și supravegherea bancară pot contribui la realizarea unei economii 
sustenabile și la combaterea schimbărilor climatice;”

A doua parte „propune ca, în acest scop, BCE să coopereze și cu alte rețele internaționale decât 
NGFS, mai ales cu Rețeaua pentru Activități Bancare Sustenabile (Sustainable 
Banking Network) și cu inițiativa ONU privind principiile pentru un sector bancar 
responsabil;”

11. Comerțul ilegal cu animale de companie în UE

Propunere de rezoluție: B9-0088/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0088/2020
(Comisia ENVI)

div

1 +

§ 2 § text original

2 +

§ 10 7 GUE/NGL AN + 602, 3, 29

§ 36 1 S&D VE + 421, 202, 3

După considerentul D 5 GUE/NGL VE + 387, 204, 46

Considerentul M 6 GUE/NGL VE + 405, 202, 30

Rezoluție (întregul text) AN + 607, 3, 19

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

Solicitări de vot pe părți
ID:
§ 2
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „un sistem armonizat, care să funcționeze la 

nivelul UE, pentru”
A doua parte aceste cuvinte

Diverse
Amendamentele 2-4 au fost anulate.
Tilly Metz (Grupul Verts/ALE) a semnat, de asemenea, propunerea de rezoluție B9-0088/2020.


