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1. Regulament de modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-
2020 ***

Propunere de regulament (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

Obiect AN etc. Vot

Procedura de aprobare AN +

2. Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2020: Acordarea de asistență Greciei ca 
răspuns la presiunea sporită cauzată de migrație - Măsuri imediate în contextul 
epidemiei de COVID-19 - Sprijin pentru reconstrucție în urma cutremurului care 
a avut loc în Albania - Alte ajustări

Propunere de regulament (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

Obiect AN etc. Vot

Vot unic AN +

3. Proiect de buget rectificativ nr. 2/2020: Furnizarea de sprijin de urgență pentru 
statele membre și consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii/ rescEU 
pentru a răspunde epidemiei de COVID-19 

Propunere de regulament (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

Obiect AN etc. Vot

Vot unic AN +

4. Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: măsuri imediate în 
contextul epidemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului European - 
2020/2053(BUD)

Propunere de regulament (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

Obiect AN etc. Vot

Vot unic AN +



P9_PV(2020)04-16&04-17(VOT)_RO.docx 4 PE 650.990

5. Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: măsuri imediate în 
contextul epidemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului European - 
2020/2056(BUD)

Propunere de regulament (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

Obiect AN etc. Vot

Vot unic AN +

6. Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020: furnizarea asistenței de 
urgență statelor membre și consolidarea în continuare a mecanismului de protecție 
civilă al Uniunii/rescEU ca răspuns la epidemia de COVID-19

Propunere de regulament (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

Obiect AN etc. Vot

Vot unic AN +
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7. Măsuri specifice menite să ofere o flexibilitate excepțională pentru utilizarea 
fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-
19 ***I

Propunere de regulament (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot

Articolul 1 punctul 1 
Regulamentul (UE) 

nr. 1303/2013 
articolul 25bis

1 GUE/NGL AN -

Articolul 2, după punctul 1
Regulamentul (UE) 

nr. 1301/2013
articolul 5 punctul 8, după 

litera (d)

2 GUE/NGL AN -

Articolul 2, după punctul 1
Regulamentul (UE)

nr. 1301/2013 
articolul 5 punctul 9, după 

litera (d)

3 GUE/NGL AN -

Propunerea Comisiei AN +
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8. Introducerea unor măsuri specifice pentru abordarea crizei COVID-19 ***I

Propunere de regulament (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot

Articolul 1, înaintea 
punctului 1

Regulamentul (UE) nr. 
223/2014

articolul 6, după alineatul (4)

3 GUE/NGL AN -

Articolul 1 punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 

223/2014
articolul 23, după alineatul 

(4)

2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

AN +

Articolul 1, după punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 

223/2014 
articolul 26 alineatul (4) 

litera (b)

4 GUE/NGL AN -

Considerentul 5 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

AN +

Propunerea Comisiei AN +

9. Măsuri specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul 
pescuitului și acvaculturii ***I

Propunere de regulament (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot

1 GUE/NGL AN -Articolul 1 punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 

508/2014 
articolul 13

9 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot

Articolul 1, după punctul 5 
Regulamentul (UE) nr. 

508/2014,
după articolul 29

2 GUE/NGL AN -

Articolul 1 punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 

508/2014
articolul 33

10 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Articolul 1 punctul 8
Regulamentul (UE) nr. 

508/2014
articolul 55

11 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Articolul 1, după punctul 10
Regulamentul (UE) nr. 

508/2014
articolul 68, după alineatul (2)

3 GUE/NGL AN -

Articolul 1, după punctul 10
Regulamentul (UE) nr. 

508/2014
articolul 69, după alineatul (2)

12 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Articolul 1, după punctul 10
Regulamentul (UE) nr. 

508/2014
articolul 70 alineatul (1)

13 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Articolul 1, după punctul 10
Regulamentul (UE) nr. 

508/2014
articolul 72 alineatul (2)

14 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Articolul 1, după punctul 12
Regulamentul (UE) nr. 

508/2014
articolul 94, după alineatul (4)

4 GUE/NGL AN -

Articolul 1, după punctul 12
Regulamentul (UE) nr. 

508/2014 
articolul 95 alineatul (2) litera 

(e)

15 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Considerentul 2 5 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot

Considerentul 3 6 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Considerentul 5 7 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

După considerentul 10 8 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Declarație comună 16 Verts/ALE AN -

Propunerea Comisiei AN +

10. Dispozitive medicale ***I

Propunere de regulament (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot

Articolul 1 punctul 6,
după litera (a)

Regulamentul (UE) nr. 
2017/745

articolul 120 alineatul (3) 
primul paragraf 1

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

ECR, GUE/NGL

AN +

Articolul 1 punctul 6 litera (d)
Regulamentul (UE) nr. 

2017/745
articolul 120 alineatul (6)

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

ECR, GUE/NGL

AN +

Articolul 1 punctul 6 litera (e)
Regulamentul (UE) nr. 

2017/745
articolul 120 alineatul (10)

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

ECR, GUE/NGL

AN +

Articolul 1 punctul 8 litera (b) 
subpunctul (iii)

Regulamentul (UE) nr. 
2017/745

articolul 123 alineatul (3) 
litera (f)

4S PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

AN +

Propunerea Comisiei AN +
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11. Acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a 
consecințelor acesteia

Propuneri de rezoluție: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, 
B9-0148/2020, B9-0149/2020

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0143/2020 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

§ 2 2 S&D AN +

După § 4 55 GUE/NGL AN -

43 GUE/NGL AN -După § 7

56 GUE/NGL AN -

§ 10 57 GUE/NGL AN -

După § 10 44 ECR AN -

29 Verts/ALE AN -§ 11

80 GUE/NGL AN -

După § 12 58 GUE/NGL AN +

§ 13 13 PPE AN -

După § 14 49 ECR AN +

§ 16 59 GUE/NGL AN -

După § 16 60 GUE/NGL AN -

15 Verts/ALE AN -

div

1/AN +

§ 17

§ text original

2/AN +

3 S&D AN -

32 GUE/NGL AN -

După § 17

61 GUE/NGL AN -
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot

19 Verts/ALE AN -

62 GUE/NGL AN -

div

1/AN +

2/AN +

§ 18

§ text original

3/AN +

63 GUE/NGL AN -

64 GUE/NGL AN -

După § 18

65 GUE/NGL AN -

§ 19 66 GUE/NGL AN -

33 GUE/NGL AN -

34 GUE/NGL AN -

35 GUE/NGL AN -

36 GUE/NGL AN -

45 ECR AN -

După § 19

46 ECR AN -

67 GUE/NGL AN -

div

1/AN +

2/AN +

§ 20

§ text original

3/AN +

După § 20 37 GUE/NGL AN -

§ 21 68 GUE/NGL AN -

38 GUE/NGL AN -

39 GUE/NGL AN -

După § 22

40 GUE/NGL AN -
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot

41 GUE/NGL AN -

10 PPE AN -§ 23

§ text original AN +

După § 23 42 GUE/NGL AN -

După § 24 11 PPE AN +

§ 26 21 Verts/ALE AN -

După § 26 69 GUE/NGL AN -

§ 28 70 GUE/NGL AN -

După § 28 47 ECR AN +

4 S&D AN +§ 29

71 GUE/NGL AN -

După § 29 12 PPE AN -

5 S&D AN +

26 Verts/ALE AN +

§ 30

72 GUE/NGL AN -

După § 30 27 Verts/ALE AN +

6 S&D AN +§ 31

73 GUE/NGL AN -

23 Verts/ALE AN +După § 31

74 GUE/NGL AN +

După § 32 75 GUE/NGL AN -

După § 33 79 GUE/NGL AN -

7=
14=
28=

S&D
PPE

Verts/ALE

AN +După § 34

20 Verts/ALE AN +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot

div

1/AN +

2/AN +

§ 36 § text original

3/AN +

div

1/AN +

§ 37 § text original

2/AN +

După § 37 50 GUE/NGL, Verts/ALE AN +

16 Verts/ALE AN +§ 39

51 GUE/NGL, Verts/ALE AN -

După § 39 52 GUE/NGL, Verts/ALE AN -

53 GUE/NGL, Verts/ALE AN -

54 GUE/NGL, Verts/ALE AN -

După § 42

76 GUE/NGL AN -

div

1/AN +

§ 43 § text original

2/AN +

48 ECR AN +După § 43

77 GUE/NGL AN -

După § 44 24 Verts/ALE AN +

§ 45 § text original AN +

După § 46 18 Verts/ALE AN -

17 Verts/ALE AN -După § 47

25 Verts/ALE AN +

8 S&D AN +După § 49

9 S&D AN +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot

78 GUE/NGL AN -
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot

div

1/AN +

2/AN +

§ 51 § text original

3/AN +

După § 51 30 Verts/ALE AN +

1 ID AN -

div

1/AN +

2/AN +

3/AN +

§ 52

§ text original

4/AN +

div

1/AN +

§ 53 § text original

2/AN +

div

1/AN +

§ 55 § text original

2/AN +

După § 58 22 Verts/ALE AN +

Considerentul B § text original AN +

După considerentul E 31 GUE/NGL AN -

Rezoluție (întregul text) AN +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0143/2020 Renew AN ↓

B9-0144/2020 PPE AN ↓

B9-0145/2020 ID AN ↓

B9-0146/2020 S&D AN ↓
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot

B9-0147/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0148/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0149/2020 ECR AN ↓

Solicitări de vot separat
ECR: considerentul B
GUE/NGL: §§ 23, 45, 52

Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 18
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „Pactul verde european și” și „subliniază că 

este necesar ca răspunsurile noastre să fie conforme cu obiectivele Uniunii în 
materie de neutralitate climatică;”

A doua parte „Pactul verde european și”
A treia parte „subliniază că este necesar ca răspunsurile noastre să fie conforme cu obiectivele 

Uniunii în materie de neutralitate climatică;”

§ 36
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „consideră total incompatibile cu valorile 

europene atât decizia guvernului maghiar de a prelungi pe termen nelimitat starea de 
urgență, de a autoriza guvernul să guverneze prin decret pe termen nelimitat și de a 
slăbi supravegherea de către Parlament a stării de urgență,” și „cât și măsurile luate 
de guvernul polonez, și anume modificarea legii electorale în ciuda și contrar 
hotărârii Curții Constituționale și a dispozițiilor legale, pentru a putea organiza 
alegeri prezidențiale în toiul unei pandemii, fapt ce ar putea pune în pericol viața 
cetățenilor polonezi și submina conceptul de alegeri libere, egale, directe și secrete, 
consacrat în Constituția Poloniei;”

A doua parte „consideră total incompatibile cu valorile europene atât decizia guvernului maghiar 
de a prelungi pe termen nelimitat starea de urgență, de a autoriza guvernul să 
guverneze prin decret pe termen nelimitat și de a slăbi supravegherea de către 
Parlament a stării de urgență,”

A treia parte „cât și măsurile luate de guvernul polonez, și anume modificarea legii electorale în 
ciuda și contrar hotărârii Curții Constituționale și a dispozițiilor legale, pentru a 
putea organiza alegeri prezidențiale în toiul unei pandemii, fapt ce ar putea pune în 
pericol viața cetățenilor polonezi și submina conceptul de alegeri libere, egale, 
directe și secrete, consacrat în Constituția Poloniei;”
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§ 37
Prima parte „de aceea, îndeamnă Comisia să cerceteze fără întârziere dacă măsurile de urgență 

sunt în conformitate cu tratatele și, pentru a îndrepta această încălcare gravă și 
repetată, să recurgă din plin la toate instrumentele și sancțiunile UE disponibile, 
inclusiv bugetare,”

A doua parte „subliniind încă o dată că UE trebuie să înființeze de urgență un mecanism pentru 
democrație, statul de drept și drepturile fundamentale; îndeamnă Consiliul să repună 
pe ordinea de zi discuțiile și protocoalele referitoare la procedurile de la articolul 7 
aflate în curs de desfășurare;”

§ 52
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și faptul că Comisia nu dispune de prerogative 

executive și bugetare suficiente;” „consideră că trebuie finalizată urgent Uniunea 
economică și monetară” și „pentru a activa clauza pasarelă generală care să faciliteze 
procesul decizional cu privire la toate aspectele care ar putea contribui la 
soluționarea problemelor generate de actuala criză sanitară;”

A doua parte „și faptul că Comisia nu dispune de prerogative executive și bugetare suficiente;”
A treia parte „consideră că trebuie finalizată urgent Uniunea economică și monetară”
A patra parte „pentru a activa clauza pasarelă generală care să faciliteze procesul decizional cu 

privire la toate aspectele care ar putea contribui la soluționarea problemelor generate 
de actuala criză sanitară;”

§ 53
Prima parte „îndeamnă statele membre să lase la o parte neînțelegerile dintre ele și să acționeze 

în interesul general și în spiritul solidarității;”
A doua parte „le îndeamnă să utilizeze imediat dispozițiile specifice din tratat pentru a acționa în 

consecință;

§ 55
Prima parte „subliniază faptul că Uniunea trebuie să fie pregătită să înceapă un exercițiu 

temeinic de reflecție despre modalitățile de a deveni mai eficace și mai democratică 
și că actuala criză nu face decât să scoată și mai mult în evidență urgența acestui 
demers;”

A doua parte „consideră că forumul adecvat pentru a face acest lucru este Conferința programată 
privind viitorul Europei; consideră, prin urmare, că conferința trebuie să fie 
convocată cât mai curând posibil și să producă propuneri clare, inclusiv prin 
implicarea directă a cetățenilor, pentru a realiza o reformă profundă a Uniunii 
Europene, astfel încât să devină mai eficientă, solidară, democratică, suverană și 
rezistentă;”

GUE/NGL:
§ 17
Prima parte „invită Comisia Europeană să propună un pachet masiv de investiții pentru redresare 

și reconstrucție pentru a sprijini economia europeană după criză, dincolo de ceea ce 
oferă deja Mecanismul european de stabilitate, Banca Europeană de Investiții și 
Banca Centrală Europeană, și care să facă parte din noul cadru financiar multianual 
(CFM); consideră că acest pachet ar trebui să fie pus în aplicare atât timp cât durează 
perturbările economice cauzate de această criză; investițiile necesare vor fi finanțate 
printr-un CFM majorat, prin fondurile și instrumentele financiare existente ale UE și 
prin obligațiunile de redresare garantate de bugetul UE;”

A doua parte „acest pachet nu ar trebui să implice mutualizarea datoriilor existente și ar trebui să 
fie orientat către investiții viitoare;”

ECR, GUE/NGL:
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§ 20
Prima parte „insistă, prin urmare, să se adopte un CFM ambițios, cu un buget majorat în 

conformitate cu obiectivele Uniunii, impactul preconizat al crizei asupra economiilor 
UE și așteptările cetățenilor cu privire la valoarea adăugată europeană, care să fie 
mai flexibil și simplu în ceea ce privește utilizarea fondurilor pentru a răspunde 
crizelor și care să prezinte flexibilitatea necesară; solicită, de asemenea, o revizuire a 
propunerii Comisiei privind reforma sistemului de resurse proprii pentru a obține o 
marjă de manevră bugetară suficientă și a asigura o mai bună previzibilitate, 
capacitatea de a acționa și reducerea expunerii la pericolele de la nivel național;”

A doua parte „subliniază că ar fi necesare noi resurse proprii pentru bugetul UE, pentru a garanta 
pachetul pentru redresare și reconstrucție;” cu excepția cuvintelor „proprii”

A treia parte „proprii”

  

§ 51
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „ar putea include propunerea de a acorda UE 

mai multe prerogative de acțiune în cazul amenințărilor transfrontaliere la adresa 
sănătății, cu” și „noi și consolidate”

A doua parte „ar putea include propunerea de a acorda UE mai multe prerogative de acțiune” și 
„cu”

A treia parte „în cazul amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății” și „noi și consolidate”

Verts/ALE, GUE/NGL:
§ 43
Prima parte „subliniază că în această perioadă dezinformarea privind COVID-19 este o problemă 

majoră de sănătate publică; îndeamnă UE să înființeze o sursă de informare 
europeană în toate limbile oficiale pentru ca toți cetățenii să aibă acces la informații 
exacte și verificate; consideră că ECDC ar trebui să se ocupe de coordonarea și 
alinierea datelor furnizate de statele membre pentru a le îmbunătăți calitatea și 
comparabilitatea;”

A doua parte „invită platformele de comunicare socială să ia în mod proactiv măsurile necesare 
pentru a opri dezinformarea și discursurile de incitare la ură prilejuite de 
coronavirus;”


