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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. Normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare ***I

Propunere de regulament (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))

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

Articolul 1 punctul 1
Regulamentul (CEE) 

nr. 95/93 
articolul 10a

1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL

AN + 689, 1, 2

Propunerea Comisiei AN + 686, 0, 2

2. Măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor 
membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de 
COVID-19 [Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus] ***I

Propunere de regulament (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))

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

Articolul 1 punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 

1301/2013
articolul 3 § 1 al 
treilea paragraf

2 ID AN - 82, 597, 11

Articolul 3, înaintea 
punctului 1

Regulamentul (UE) nr. 
508/2014

articolul 25 § 3, 
articolul 33

3 + 4 ID AN - 75, 594, 21

Considerentul 6 1 ID AN - 97, 590, 1

Propunerea Comisiei AN + 683, 1, 4
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3. Asistența financiară acordată statelor membre și țărilor care negociază aderarea 
la Uniune ce sunt grav afectate de o situație de urgență majoră de sănătate publică 
***I

Propunere de regulament (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))

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

După considerentul 3 1 ID AN - 106, 578, 4

Propunerea Comisiei AN + 671, 3, 14


