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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. Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A9-0107/2020)

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

Aprobare fără vot

2. Statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Jan-Christoph Oetjen (A9-0108/2020)

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

Aprobare fără vot

3. Cerere de ridicare a imunității lui Gunnar Beck

Raport: Andrzej Halicki (A9-0036/2020) [vot secret, articolul 191 din Regulamentul de procedură]

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

Propunere de decizie SEC + 567, 124, 5

4. Cerere de ridicare a imunității lui Guy Verhofstadt

Raport: Marie Toussaint (A9-0037/2020) [vot secret, articolul 191 din Regulamentul de procedură]

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

Propunere de decizie SEC + 632, 59, 5



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_RO.docx 5 PE 654.217

5. Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul 
pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Cabo Verde (2019-2024) 
***

Recomandare: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

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

Procedura de aprobare AN + 510, 127, 51

6. Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul 
pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Cabo Verde (2019-2024) 
(Rezoluție)

Raport: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

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

Vot unic AN + 587, 50, 51

7. Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul 
pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Guineea-Bissau (2019-2024) ***

Recomandare: João Ferreira (A9-0012/2020)

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

Procedura de aprobare AN + 537, 64, 87



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_RO.docx 6 PE 654.217

8. Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul 
pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Guineea-Bissau (2019-2024) 
(Rezoluție)

Raport: João Ferreira (A9-0013/2020)

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

Vot unic AN + 620, 44, 24

9. Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul 
pescuitului dintre São Tomé și Principe și Comunitatea Europeană ***

Recomandare: Nuno Melo (A9-0001/2020)

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

Procedura de aprobare AN + 589, 51, 48

10. Acordul dintre UE și Confederația Elvețiană referitor la modificarea concesiilor 
Elveției la OMC (articolul XXVIII din GATT 1994) privind carnea condimentată 
***

Recomandare: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

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

Procedura de aprobare AN + 682, 2, 4
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11. Cerere de alocare de fonduri pentru cercetarea biomedicală privind 
encefalomielita mialgică

Propunere de rezoluție: B9-0186/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0186/2020
(Comisia PETI)

Vot unic AN + 676, 4, 8

12. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Asistență tehnică la 
inițiativa Comisiei

Raport: Victor Negrescu (A9-0109/2020) (este necesară majoritatea membrilor care compun 
Parlamentul și trei cincimi din totalul voturilor exprimate)

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

Vot unic AN + 609, 26, 53

13. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de 
asistență Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei

Raport: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020) (este necesară majoritatea membrilor care compun 
Parlamentul și trei cincimi din totalul voturilor exprimate)

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

Vot unic AN + 680, 7, 1



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_RO.docx 8 PE 654.217

14. Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2020: Înregistrarea excedentului aferent 
exercițiului financiar 2019

Raport: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

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

Vot unic AN + 636, 47, 5

15. Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2020: propunere de mobilizare a Fondului de 
solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Portugaliei, 
Spaniei, Italiei și Austriei

Raport: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

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

Vot unic AN + 680, 7, 1

16. Încheierea Acordului privind spațiul aerian comun dintre UE și Moldova ***

Recomandare: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

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

Procedura de aprobare AN + 654, 10, 24

17. Modificarea Acordului privind spațiul aerian comun dintre UE și Moldova 
(aderarea Republicii Croația la UE) ***

Recomandare: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

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

Procedura de aprobare AN + 655, 9, 24
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18. Modificarea acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian 
dintre UE și Maroc (aderarea Bulgariei și a României) ***

Recomandare: Sven Schulze (A9-0005/2020)

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

Procedura de aprobare AN + 623, 26, 39

19. Încheierea Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre UE și 
Iordania ***

Recomandare: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

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

Procedura de aprobare AN + 653, 10, 25

20. Încheierea Acordului dintre UE și China privind siguranța aviației civile ***

Recomandare: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

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

Procedura de aprobare AN + 645, 13, 30

21. Încheierea Acordului dintre UE și Georgia privind spațiul aerian comun ***

Recomandare: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

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

Procedura de aprobare AN + 653, 10, 25
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22. Încheierea Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și 
Israel***

Recomandare: Andor Deli (A9-0085/2020)

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

Procedura de aprobare AN + 437, 102, 147

23. Recomandări referitoare la negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Raport: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

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

1 GUE/NGL AN - 105, 543, 47După § 3

20 ID AN - 89, 601, 4

div

1/AN + 611, 77, 8

§ 4 § text original

2/AN + 552, 133, 11
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 8 subpunctul vi § text original AN + 555, 36, 105

După § 8 2 GUE/NGL AN - 177, 479, 40

§ 17 25 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

AN + 652, 37, 7

§ 20 26 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

AN + 688, 4, 4

După § 31 21 ID AN - 159, 531, 4

§ 32 22 ID AN - 82, 559, 52

După § 32 23 ID AN - 92, 552, 50

§ 35 24 ID AN - 116, 571, 7

După § 36 3 GUE/NGL AN - 273, 412, 10

§ 37 punctul (iii) 12 GUE/NGL AN - 275, 364, 57

14 GUE/NGL AN - 330, 359, 7§ 37, după subpunctul 
xi

15 GUE/NGL AN - 278, 360, 58

div

1/AN + 614, 26, 56

§ 41 § text original

2/AN + 532, 158, 6

div

1/AN + 670, 20, 6

§ 45 § text original

2/AN - 78, 611, 7

§ 67 16 Verts/ALE AN + 606, 80, 10

§ 71 17 ID AN - 88, 602, 4

§ 91 18 ID AN - 104, 542, 48

§ 98 § text original AN + 538, 138, 20

div§ 99 § text original

1/AN + 598, 65, 33



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_RO.docx 12 PE 654.217

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

2/AN + 543, 137, 16

§ 136 13 GUE/NGL AN + 493, 184, 19

div

1/AN - 66, 624, 5

§ 148 4 GUE/NGL

2/AN - 228, 458, 9

După § 149 5 GUE/NGL AN - 144, 545, 6

§ 152 6 GUE/NGL AN - 74, 612, 10

§ 153 7S GUE/NGL AN - 82, 581, 33

§ 156 8S GUE/NGL AN - 78, 607, 11

§ 158 9S GUE/NGL AN - 119, 571, 6

După § 158 10 GUE/NGL AN - 72, 589, 35

§ 159 11S GUE/NGL AN - 75, 578, 43

Considerentul E § text original AN + 528, 136, 32

Considerentul F 19 ID AN - 91, 598, 5

Considerentul J 27 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

AN + 632, 28, 36

Recomandare (întregul text) AN + 572, 34, 91

Solicitări de vot separat
ECR: considerentul E, § 8 (vi) și § 98

Solicitări de vot pe părți
S&D:
amendamentul 4
Prima parte eliminarea acestor termeni: „și NATO”
A doua parte restul textului

ECR:
§ 4
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în mod semnificativ”
A doua parte acest cuvânt
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§ 41
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru a-i oferi Uniunii posibilitatea de a 

aplica sancțiuni ca ultim recurs, în special în domeniul dezvoltării durabile, în 
vederea unei alinieri dinamice”

A doua parte aceste cuvinte

§ 99
Prima parte „consideră că Regatul Unit ar trebui să introducă un sistem de stabilire a prețului 

carbonului care să aibă un domeniu de aplicare și o eficacitate cel puțin echivalente 
nivelului pe care îl oferă sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS) și ar trebui să aplice aceleași principii în privința utilizării creditelor 
externe”

A doua parte „până la încheierea perioadei de tranziție; consideră, de asemenea, că în cazul în care 
Regatul Unit va solicita corelarea sistemului său de comercializare a certificatelor de 
emisii la EU ETS, ar trebui să se aplice următoarele două condiții la examinarea unei 
astfel de cereri: sistemul de comercializare a certificatelor de emisii nu ar trebui să 
submineze integritatea EU ETS, în special echilibrul pe care îl prezintă acesta în 
privința drepturilor și obligațiilor, și ar trebui să reflecte amplificarea continuă a 
domeniului de aplicare și a eficacității EU ETS; subliniază că sistemul de stabilire a 
prețului carbonului ar trebui introdus deja dinaintea votului în Parlament privind 
aprobarea proiectului de acord”

PPE, S&D:
§ 45
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „nu”
A doua parte aceste cuvinte

Diverse
Kris Peeters (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatar al amendamentelor 25, 26 și 27.

24. Conferința privind viitorul Europei

Propuneri de rezoluție: B9-0170/2020, B9-0179/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0170/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 18 GUE/NGL AN - 127, 360, 200

1 GUE/NGL AN - 147, 533, 6

2 GUE/NGL AN - 146, 532, 8

3 GUE/NGL AN - 52, 619, 15

11 ID AN - 137, 541, 6

După § 1

19 GUE/NGL AN - 177, 491, 18
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 2 20 GUE/NGL AN - 157, 394, 135

După § 2 4 GUE/NGL AN - 41, 639, 6

5 GUE/NGL AN - 97, 584, 5

6 GUE/NGL AN - 103, 551, 32

După § 3

7 GUE/NGL AN - 76, 555, 55

21 GUE/NGL AN - 194, 311, 181

div

1/AN + 585, 86, 15

§ 6

§ text original

2/AN + 533, 107, 46

8 GUE/NGL AN - 24, 648, 14După § 6

22 GUE/NGL AN - 185, 426, 74

§ 7 23 GUE/NGL AN - 254, 415, 17

9 GUE/NGL AN - 125, 527, 34După § 7

10 GUE/NGL AN - 50, 604, 32

După § 8 12 ID AN - 159, 511, 14

Considerentul A 13 GUE/NGL AN - 100, 417, 169

14 GUE/NGL AN - 92, 581, 13

div

1/AN + 606, 31, 49

Considerentul B

§ text original

2/AN + 542, 137, 7

15 GUE/NGL AN - 168, 487, 31După considerentul C

16 GUE/NGL AN - 112, 538, 36
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Considerentul D 17 GUE/NGL AN - 247, 300, 139

Rezoluție (întregul text) AN + 528, 124, 45

Propunerea de rezoluție B9-0179/2020
(ECR)

Rezoluție (întregul text) AN ↓

Solicitări de vot pe părți
GUE/NGL:
§ 6
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „propunerilor legislative” și „sau nu”
A doua parte aceste cuvinte

ECR:
considerentul B
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și atacurile asupra drepturilor 

fundamentale și statului de drept”
A doua parte aceste cuvinte

25. Strategia europeană privind persoanele cu dizabilități după 2020

Propunere de rezoluție: B9-0123/2020

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

Propunere de rezoluție B9-0123/2020
(Comisia EMPL)

div

1/AN + 637, 39, 20

§ 3 § text original

2/AN + 554, 89, 53

div

1/AN + 660, 5, 31

§ 5 § text original

2/AN + 610, 30, 56

După § 5 2 ID AN - 153, 517, 23

div§ 8 § text original

1/AN + 682, 4, 10
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 405, 275, 16

După § 13 3 ID AN - 204, 481, 8

div

1/AN + 673, 6, 17

2/AN + 421, 265, 10

§ 16 § text original

3/AN + 417, 268, 11

După § 21 4 ID AN - 184, 501, 7

După § 29 6 Renew, PPE, 
S&D, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

AN + 662, 25, 9

div

1/AN + 642, 31, 23

§ 32 § text original

2/AN + 617, 42, 36

§ 34 § text original AN + 581, 21, 94

div

1/AN + 688, 3, 5

§ 36 § text original

2/AN - 221, 469, 6

§ 38 § text original AN + 636, 43, 17

div

1/AN + 675, 8, 13

2/AN + 463, 217, 16

§ 46 § text original

3/AN + 459, 215, 22

div

1/AN + 675, 11, 10

§ 53 § text original

2/AN + 564, 127, 5
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 60 § text original AN + 588, 55, 53

div

1/AN + 400, 242, 53

§ 63 § text original

2/AN + 555, 89, 52

După considerentul A 1 ID AN - 206, 479, 8

Considerentul G § text original AN + 588, 77, 31

Considerentul L § text original AN - 164, 517, 15

Considerentul P § text original AN + 596, 49, 51

div

1/AN + 682, 4, 10

Considerentul U § text original

2/AN + 571, 74, 51

după considerentul Y 5 Renew, PPE, 
S&D, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

AN + 688, 4, 4

Rezoluție (întregul text) AN + 653, 6, 29

Solicitări de vot separat
ECR: considerentele G, P, §§ 38, 60, 63
PPE: § 34
ID, Renew, S&D: considerentul L

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 8
Prima parte „invită statele membre să aplice pe deplin întreaga legislație în materie de 

accesibilitate și să o monitorizeze în mod continuu, inclusiv Actul european privind 
accesibilitatea, Directiva serviciilor mass-media audiovizuale, pachetul privind 
telecomunicațiile și Directiva privind accesibilitatea site-urilor web, precum și 
regulamentele relevante privind transporturile și drepturile pasagerilor; insistă că 
monitorizarea nu ar trebui să fie realizată prin autoevaluare, ci de o entitate 
independentă care să implice persoane cu dizabilități;

A doua parte „invită Comisia, așadar, să faciliteze implementarea și să instituie un comitet 
european privind accesul, pentru a monitoriza punerea în aplicare a legislației UE 
privind accesibilitatea;”
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§ 16
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „solicită ca Strategia după 2020 să dezvolte o 

structură interinstituțională care să supravegheze punerea sa în aplicare, utilizând 
procedurile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare; 
subliniază că ar trebui să existe puncte de contact pentru persoanele cu dizabilități în 
toate instituțiile și agențiile UE, punctul de contact central fiind situat în cadrul 
Secretariatului General al Comisiei; subliniază că aceste puncte de contact ar trebui 
să fie sprijinite de un mecanism interinstituțional adecvat pentru a coordona 
aplicarea CRPD în instituțiile și agențiile UE; subliniază că există un mecanism 
interinstituțional pentru a facilita colaborarea dintre Comisie, Parlament și Consiliu, 
prin reunirea președinților lor la începutul fiecărui mandat;” și „,în această privință,”

A doua parte „solicită ca Strategia după 2020 să dezvolte o structură interinstituțională care să 
supravegheze punerea sa în aplicare, utilizând procedurile prevăzute în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună legiferare; subliniază că ar trebui să existe 
puncte de contact pentru persoanele cu dizabilități în toate instituțiile și agențiile UE, 
punctul de contact central fiind situat în cadrul Secretariatului General al Comisiei; 
subliniază că aceste puncte de contact ar trebui să fie sprijinite de un mecanism 
interinstituțional adecvat pentru a coordona aplicarea CRPD în instituțiile și agențiile 
UE; subliniază că există un mecanism interinstituțional pentru a facilita colaborarea 
dintre Comisie, Parlament și Consiliu, prin reunirea președinților lor la începutul 
fiecărui mandat;”

A treia parte „,în această privință,”

§ 32
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sprijin la nivelul comunităților, inclusiv”
A doua parte aceste cuvinte

§ 46
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să extindă proiectul-pilot privind cardul 

european pentru dizabilitate la toate statele membre, precum și la domenii altele 
decât cultura și sportul, și” și „invită statele membre să includă în legislația lor 
recunoașterea unor dizabilități specifice, pentru a răspunde nevoilor lor specifice și 
pentru a le acoperi pe toate (de exemplu, surdocecitatea);”

A doua parte „să extindă proiectul-pilot privind cardul european pentru dizabilitate la toate statele 
membre, precum și la domenii altele decât cultura și sportul, și”

A treia parte „invită statele membre să includă în legislația lor recunoașterea unor dizabilități 
specifice, pentru a răspunde nevoilor lor specifice și pentru a le acoperi pe toate (de 
exemplu, surdocecitatea);”
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§ 63
Prima parte „subliniază importanța încheierii a unui acord cât mai curând posibil; invită 

Consiliul să deblocheze această situație pentru a avansa către găsirea unei soluții 
pragmatice și să grăbească adoptarea fără întârziere a directivei orizontale privind 
combaterea discriminării, care a fost propusă de Comisie în 2008 și aprobată ulterior 
de Parlament; consideră că aceasta este o condiție prealabilă necesară pentru a 
asigura un cadru juridic european consolidat și coerent, care să ofere protecție 
cetățenilor împotriva discriminării pe motive de religie și convingeri, dizabilitate, 
vârstă și orientare sexuală în afara locului de muncă; consideră că nu trebuie 
acceptată nicio limitare nejustificată a domeniului de aplicare al directivei;”

A doua parte „consideră că consolidarea cadrului legislativ al UE privind combaterea 
infracțiunilor motivate de ură este, de asemenea, un element esențial, având în 
vedere că și în mediul de lucru sunt predominante infracțiuni similare;”

S&D:
§ 36
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sunt active din punct de vedere economic”
A doua parte aceste cuvinte

ECR:
Considerentul U
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special fetele și femeile,”
A doua parte aceste cuvinte

§ 3
Prima parte „reamintește că Comitetul CRPD și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la 

situația precară a persoanelor cu dizabilități în actuala criză a migrației din UE,”
A doua parte „în special deoarece refugiații, migranții și solicitanții de azil cu dizabilități sunt 

luați în custodie publică în UE în condiții care nu oferă sprijin adecvat și amenajări 
corespunzătoare; invită, prin urmare, Comisia să remedieze situația prin emiterea 
unor orientări adresate agențiilor sale și statelor sale membre, potrivit cărora luarea 
în custodie publică restrictivă a persoanelor cu dizabilități în contextul migrației și al 
solicitării de azil nu este în conformitate cu CRPD;”

§ 5
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „(h) garantează integrarea perspectivei de gen;”
A doua parte aceste cuvinte

§ 53
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „organizațiile sindicale, federațiile patronale, 

organismele de promovare a egalității,”
A doua parte aceste cuvinte
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26. Modificarea Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește 
o serie de ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19 ***I

Raport: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

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

Întregul text 5 comisia AN + 512, 172, 3

Articolul 1 paragraful 
1 înaintea punctului 1

1=
4=

Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 165, 511, 11

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 2 litera (ha)

2 Verts/ALE AN - 126, 487, 74

După considerentul 5 3 GUE/NGL AN - 156, 522, 9

Propunerea Comisiei AN + 502, 169, 17
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27. Politica în domeniul concurenței - raport anual 2019

Raport: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

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

div

1/AN + 657, 15, 24

§ 1 § text original

2/AN + 599, 40, 58

div

1/AN + 647, 13, 37

§ 2 § text original

2/AN + 627, 35, 35

§ 5 20 GUE/NGL AN - 160, 532, 4

După § 5 14 GUE/NGL AN - 288, 406, 3

După § 6 1 ID AN - 162, 519, 13

§ 7 § text original AN + 490, 179, 28

După § 7 2 ID AN - 181, 501, 13

§ 8 8 Verts/ALE AN - 136, 468, 93

div

1/AN + 683, 8, 5

§ 11 § text original

2/AN + 393, 265, 38

§ 18 § text original AN - 226, 405, 66

§ 22 § text original AN + 369, 289, 38

§ 26 § text original AN + 467, 218, 12

§ 27 § text original AN + 475, 184, 38

div

1/AN + 686, 3, 8

§ 28 § text original

2/AN + 627, 40, 30

div§ 31 § text original

1/AN + 638, 4, 55
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 376, 264, 57

§ 32 § text original AN + 627, 60, 10

5 Renew AN + 570, 95, 32§ 34

§ text original AN ↓

44 Renew AN + 533, 125, 39

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 36

§ text original

3/AN ↓

§ 37 § text original AN + 379, 247, 71

15 GUE/NGL AN - 295, 359, 43§ 38

21 GUE/NGL AN - 159, 441, 97

§ 39 § text original AN + 473, 200, 24

§ 40 § text original AN + 444, 239, 14

§ 45 § text original AN + 389, 267, 41

După § 46 9 Verts/ALE AN + 400, 269, 27

16=
24=

GUE/NGL AN + 355, 332, 10§ 47

§ text original AN ↓

div

1/AN - 308, 364, 24

10 Verts/ALE

2/AN - 191, 458, 46

11 Verts/ALE AN + 370, 260, 66

12 Verts/ALE AN - 146, 513, 36

17 GUE/NGL AN - 277, 372, 48

După § 47

25 GUE/NGL AN - 248, 421, 27



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_RO.docx 23 PE 654.217

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

18 GUE/NGL AN - 293, 361, 42

26 GUE/NGL AN - 178, 470, 47

div

1/AN + 537, 116, 44

2/AN + 543, 139, 15

3/AN + 477, 204, 16

§ 55

§ text original

4/AN + 527, 135, 35

§ 57 § text original AN + 504, 181, 12

45 Renew AN + 528, 95, 74§ 60

§ text original AN ↓

§ 72 § text original AN + 474, 162, 61

div

1/AN + 662, 1, 34

§ 73 § text original

2/AN + 450, 198, 49

§ 75 § text original AN + 382, 303, 12

13 Verts/ALE AN + 540, 114, 43

div

1/AN ↓

§ 82

§ text original

2/AN ↓

După § 90 3 ID AN - 137, 526, 32

29 Renew AN + 608, 48, 41

30 Renew AN + 634, 22, 41

31 Renew AN + 639, 26, 32

32 Renew AN + 638, 24, 35

33 Renew AN + 567, 37, 93

După § 93

34 Renew AN + 614, 30, 53
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN - 226, 428, 42

2/AN - 221, 438, 37

3/AN - 129, 492, 75

22 GUE/NGL

4/AN - 109, 577, 10

35 Renew AN + 537, 91, 69

36 Renew AN + 613, 46, 38

37 Renew AN + 661, 9, 27

23 GUE/NGL AN - 211, 477, 9

38 Renew AN + 680, 7, 10

27 PPE AN + 658, 17, 22

19 Verts/ALE AN - 122, 484, 90

39 Renew AN + 503, 80, 114

40 Renew AN + 573, 53, 70

41 Renew AN + 604, 35, 58

42 Renew AN + 684, 2, 11

43 Renew AN + 691, 3, 3

28 S&D AN + 322, 310, 65

Referirea 15 7 Renew AN + 637, 2, 58

Referirea 17 § text original AN + 418, 240, 39

div

1/AN + 663, 29, 5

Considerentul B § text original

2/AN + 576, 118, 3

div

1/AN + 667, 4, 26

Considerentul D § text original

2/AN + 393, 266, 38
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Rezoluție (întregul text) AN + 521, 41, 126

Solicitări de vot separat
Renew: § 75
ID: §§ 7, 22, 47, 57
PPE: §§ 7, 18, 26, 27, 34, 37, 39, 40, 45, 60, 72; referirea 17
ECR: §§ 18, 22, 32, 34, 45, 82; considerentul B; referirea 17

Solicitări de vot pe părți
Renew:
amendamentul 10
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „energia nucleară și”
A doua parte aceste cuvinte

ID:
considerentul B
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și trebuie să fie în concordanță cu prioritățile 

definite în Pactul ecologic european și cu obiectivele Acordului de la Paris”
A doua parte aceste cuvinte

§ 2
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să propună un instrument de optimizare a 

mecanismului actual,”
A doua parte aceste cuvinte

§ 28
Prima parte „subliniază că, deși o serie de întreprinderi nou-înființate sunt create în speranța de a 

fi achiziționate de către o întreprindere mai mare, preluarea întreprinderilor nou-
înființate de către întreprinderi aflate în poziție dominantă, inclusiv întreprinderi și 
platforme tehnologice de mari dimensiuni, ar putea înăbuși inovația și amenința 
suveranitatea; invită Comisia și autoritățile naționale din domeniul concurenței să 
analizeze practicile acestor achiziții și efectele lor asupra concurenței, în special în 
ceea ce privește achizițiile prin care întreprinderile sunt „înghițite”, astfel cum sunt 
definite în raportul elaborat la 4 aprilie 2019 de experți la nivel înalt din cadrul 
Comisiei Europene intitulat „Competition policy for the digital era” (Politica în 
domeniul concurenței pentru era digitală);”

A doua parte „invită Comisia să efectueze un studiu privind inversarea sarcinii probei în 
conformitate cu Legea privind digitalizarea dreptului german al concurenței („GWB-
Digitalisierungsgesetz”), publicată în octombrie 2019;”

PPE:
§ 73
Prima parte „consideră că este esențial ca Comisia să continue să monitorizeze detaliat piața 

pesticidelor, semințelor și caracterelor agronomice din UE”
A doua parte „și să monitorizeze impactul digitalizării asupra sectorului agricol;”
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§ 82
Prima parte „își reiterează apelul ca regiunile carbonifere să fie identificate ca zone asistate în 

conformitate cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) și (c) din TFUE și ca normele 
UE privind ajutoarele pentru aceste regiuni speciale să fie adaptate astfel încât să 
permită luarea de măsuri în vederea schimbărilor structurale;”

A doua parte „insistă ca companiile de exploatare minieră a cărbunelui și operatorii centralelor 
electrice pe bază de cărbune care au primit și continuă să primească sprijin public 
pentru exploatarea minieră și arderea cărbunelui să nu facă obiectul unui tratament 
preferențial în materie de ajutoare de stat, inclusiv pentru activități tradiționale de 
responsabilitate a întreprinderilor, cum ar fi restaurarea apelor subterane, reabilitarea 
peisajului sau alte activități de curățare a siturilor; invită Comisia să ofere orientări 
clare și să stabilească condiții clare în conformitate cu angajamentele UE privind 
schimbările climatice;”

amendamentul 4
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să insiste pentru adoptarea rapidă a 

Regulamentului privind viața privată și comunicațiile electronice, care să clarifice 
normele privind utilizarea conținutului comunicațiilor și a metadatelor de către cei 
care fac publicitate; invită, de asemenea, Comisia”

A doua parte aceste cuvinte

ECR:
§ 31
Prima parte „invită, așadar, Comisia să introducă un sistem centralizat de monitorizare ex ante a 

pieței (ținând seama, în același timp, de rezultatele evaluării impactului), pentru a 
furniza autorităților de reglementare și autorităților din domeniul concurenței de la 
nivel național și de la nivelul Uniunii mijloacele necesare pentru a colecta date în 
mod anonim, astfel încât să poată detecta mai bine disfuncționalitățile pieței în timp 
util și, dacă este cazul, să introducă reglementări specifice atunci când practicile 
devin sistemice;”

A doua parte „ia act de faptul că Comisia analizează necesitatea de a adopta reglementări ex ante 
țintite privind chestiuni sistemice specifice care pot apărea pe piețele digitale;”

GUE/NGL:
§ 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „normelor privind concurența (acoperind și 

ajutoarele de stat) în acordurile de liber schimb (ALS) ale Uniunii și în cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), pentru a asigura”

A doua parte aceste cuvinte
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „normelor privind concurența (acoperind și 

ajutoarele de stat) în acordurile de liber schimb (ALS) ale Uniunii și în cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), pentru a asigura”
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amendamentul 22
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv raportarea publice pentru fiecare țară 

în parte,” „insistă ca planurile de disponibilizări să fie interzise dacă întreprinderea 
primește asistență financiară;” și „invită statele membre să oblige întreprinderile care 
au peste 500 de angajați și care beneficiază de asistență financiară să înființeze un 
comitet special alcătuit din lucrători și alte părți interesate vizate, care să propună un 
plan de acțiune pentru tranziția ecologică a întreprinderii și să asigure respectarea 
deplină de către întreprindere a Acordului de la Paris;”

A doua parte „inclusiv raportarea publice pentru fiecare țară în parte,”
A treia parte „insistă ca planurile de disponibilizări să fie interzise dacă întreprinderea primește 

asistență financiară;”
A patra parte „invită statele membre să oblige întreprinderile care au peste 500 de angajați și care 

beneficiază de asistență financiară să înființeze un comitet special alcătuit din 
lucrători și alte părți interesate vizate, care să propună un plan de acțiune pentru 
tranziția ecologică a întreprinderii și să asigure respectarea deplină de către 
întreprindere a Acordului de la Paris;”

ID, ECR:
§ 11
Prima parte „subliniază că existența unor condiții de concurență echitabile la nivel internațional, 

în cadrul unui sistem comercial multilateral bazat pe norme și care să respecte 
libertatea politică a statelor, este esențială pentru Europa, inclusiv pentru 
întreprinderile europene, în special pentru IMM-uri, precum și pentru lucrătorii și 
consumatorii europeni; consideră că aceasta contribuie la stimularea dezvoltării 
economice durabile, asigurând un mediu stabil și previzibil, urmărind creșterea 
competitivității și a reciprocității, asigurând și creând locuri de muncă decente în UE 
și în țările terțe și asigurând standarde ridicate de muncă și de mediu, dat fiind faptul 
că tot mai multe locuri de muncă depind de lanțurile valorice globale; subliniază, în 
acest sens, importanța unei transparențe sporite, a sustenabilității și a 
responsabilității întreprinderilor în lanțurile valorice globale”

A doua parte „și invită UE să ia în considerare, printre alte măsuri, stabilirea unui cadru juridic 
pentru obligația de diligență în lanțurile valorice globale ca un pas necesar pentru 
realizarea acestui lucru;”

§ 36
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să consolideze rolul Rețelei Centrelor 

Europene ale Consumatorilor (ECC-Net), în spiritul Directivei REC +,” și „în 
vederea înființării unei veritabile autorități a Uniunii de protecție a consumatorilor;”

A doua parte „și să consolideze rolul Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net), 
în spiritul Directivei REC +,”

A treia parte „în vederea înființării unei veritabile autorități a Uniunii de protecție a 
consumatorilor;”
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§ 55
Prima parte „reiterează faptul că impozitarea este uneori utilizată pentru a acorda ajutoare de stat 

indirecte, creându-se astfel condiții de concurență inegale pe piața internă; invită 
Comisia să își actualizeze orientările existente privind noțiunea de „ajutor de stat”, 
pentru a garanta că statele membre nu oferă ajutoare de stat sub forma unui avantaj 
fiscal; constată cu regret recurgerea abuzivă la soluțiile fiscale anticipate și salută 
hotărârea recentă a Tribunalului prin care acesta a confirmat că examinarea unei 
soluții fiscale anticipate de către Comisie în contextul ajutoarelor de stat nu 
constituie o măsură de armonizare fiscală;”

A doua parte „observă că deciziile Comisiei sunt deseori contestate în instanță, ceea ce înseamnă 
că acestea trebuie pregătite mai riguros; insistă să i se acorde Comisiei acces la 
informațiile care circulă între autoritățile fiscale ale statelor membre, pentru a putea 
depista mai bine încălcări ale normelor din domeniul concurenței;” 

A treia parte „solicită să fie adoptată propunerea privind baza impozabilă consolidată comună la 
impozitul pe profit (CCCTB)” 

A patra parte „și rapoartele publice pentru fiecare țară în parte;” 

PPE, ECR:
considerentul D
Prima parte „întrucât, pe piețele digitale cu o evoluție rapidă, politica în domeniul concurenței ar 

putea, în unele cazuri, să fie excesiv de lentă riscând, prin urmare, să fie ineficientă 
în încercarea de a remedia disfuncționalitățile sistemice ale pieței și a restabili 
concurența;”

A doua parte „întrucât reglementarea și monitorizarea complementare ex ante s-ar putea dovedi 
utile pentru a asigura o supraveghere mai eficace;”

Diverse

Amendamentele 4 și 6 au fost retrase.

28. Constituirea Subcomisiei pentru chestiuni fiscale

Propunere de decizie B9-0187/2020

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

Propunerea de decizie B9-0187/2020 (Conferința președinților)

Decizie (întregul text) AN + 613, 67, 8



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_RO.docx 29 PE 654.217

29. Constituirea și stabilirea responsabilităților, a componenței numerice și a duratei 
mandatului Comisiei speciale pentru lupta împotriva cancerului

Propunere de decizie B9-0188/2020

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

Propunerea de decizie B9-0188/2020 (Conferința președinților)

Decizie (întregul text) AN + 651, 28, 8

30. Constituirea și stabilirea responsabilităților, a componenței numerice și a duratei 
mandatului Comisiei speciale privind ingerințele externe în toate procesele 
democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea

Propunere de decizie B9-0190/2020

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

Propunerea de decizie B9-0190/2020 (Conferința președinților)

Titlu 1 Verts/ALE AN - 111, 569, 6

§ 1 7 ID AN - 54, 599, 31

§ 1 litera (a) 8 ID AN - 83, 596, 5

§ 1 litera (b) 9 ID AN - 82, 591, 11

2 Verts/ALE AN - 231, 418, 37§ 1 litera (c)

10 ID AN - 51, 599, 34

§ 1 litera (d) 3 Verts/ALE AN - 204, 430, 52

§ 1 litera (a) 11 ID AN - 92, 587, 5

§ 1, litera (h) 12 ID AN - 84, 595, 5

§ 1, după litera (h) 4 Verts/ALE AN - 140, 511, 35

§ 1 litera (i) 13 ID AN - 81, 591, 12

5S Verts/ALE AN - 142, 531, 13§ 4

14 ID AN - 82, 598, 4
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 9 16 ID AN - 80, 598, 6

Considerentul D 6 ID AN - 82, 593, 9

Decizie (întregul text) AN + 548, 83, 56

31. Constituirea și stabilirea responsabilităților, a componenței numerice și a duratei 
mandatului Comisiei speciale pentru inteligența artificială în era digitală

Propunere de decizie B9-0189/2020

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

Propunere de decizie B9-0189/2020
(Conferința președinților)

§ 1 litera (a) 6 Verts/ALE AN - 70, 610, 5

§ 1 litera (d) 7 Verts/ALE AN - 117, 540, 28

§ 3 8 Verts/ALE AN - 243, 436, 6

9S Verts/ALE AN - 140, 542, 3§ 4

13 GUE/NGL AN - 205, 474, 6

10S Verts/ALE AN - 134, 540, 11§ 6

14 GUE/NGL AN - 131, 541, 13

§ 9 15 GUE/NGL AN - 48, 632, 5

Considerentul A 1 Verts/ALE AN - 214, 461, 10

2 Verts/ALE AN - 206, 470, 9Considerentul C

11 GUE/NGL AN - 133, 535, 17

Considerentul D 3 Verts/ALE AN - 202, 470, 13

4 Verts/ALE AN - 210, 466, 9Considerentul E

12 GUE/NGL AN - 45, 633, 7
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Considerentul F 5 Verts/ALE AN - 210, 470, 5

Decizie (întregul text) AN + 574, 41, 72

32. Constituirea și stabilirea responsabilităților, a componenței numerice și a duratei 
mandatului Comisiei de anchetă pentru examinarea presupuselor încălcări și 
cazuri de administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce 
privește protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara 
Uniunii

Propunere de decizie B9-0191/2020

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

Propunerea de decizie B9-0191/2020 (Conferința președinților)

Decizie (întregul text) AN + 605, 53, 31

33. Redeschiderea anchetei care îl vizează pe prim-ministrul Republicii Cehe pentru 
deturnare de fonduri europene și posibile conflicte de interese

Propunere de rezoluție: B9-0192/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0192/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 11 § text original AN + 526, 88, 74

div

1/AN + 592, 46, 50

§ 14 § text original

2/AN + 516, 116, 56
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 20 § text original AN + 514, 96, 78

§ 21 § text original AN + 550, 89, 49

div

1/AN + 662, 7, 19

2/AN + 552, 122, 14

§ 45 § text original

3/AN + 541, 66, 81

§ 49 § text original AN + 527, 94, 67

div

1/AN + 608, 15, 65

Considerentul A § text original

2/AN + 549, 67, 72

Rezoluție (întregul text) AN + 510, 53, 101

Solicitări de vot separat
Renew: §§ 11, 20, 21, 49

Solicitări de vot pe părți
ID:
§ 45
Prima parte „subliniază importanța mass-mediei publice independente și a jurnaliștilor de 

investigație,  își exprimă îngrijorarea cu privire la concentrarea puternică a mass-
mediei private în mâinile câtorva persoane, în Republica Cehă;”

A doua parte „precum și a organizațiilor neguvernamentale care acționează în vederea consolidării 
statului de drept; subliniază, în acest sens, că sprijinul UE pentru jurnaliștii 
independenți și organizațiile societății civile este de o importanță capitală, inclusiv în 
contextul următorului CFM;”

A treia parte „își exprimă îngrijorarea cu privire la concentrarea puternică a mass-mediei private 
în mâinile câtorva persoane, în Republica Cehă;”

Renew:
considerentul A
Prima parte „întrucât ancheta penală vizându-l pe prim-ministrul ceh, Andrej Babiš, care a urmat 

raportului OLAF privind utilizarea neregulamentară a subvențiilor UE destinate 
întreprinderilor mici, care a fost suspendată după doi ani, a fost redeschisă de către 
procurorul-șef ceh;”

A doua parte „reamintește că, în cadrul proiectului „Cuibul de barză”, Agrofert a creat artificial o 
întreprindere mijlocie, care a rămas sub controlul Agrofert, pentru a obține fonduri 
destinate întreprinderilor mici și mijlocii în valoare totală de aproximativ 2 milioane 
EUR;”
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§ 14
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „procesul de alocare a plăților din Republica 

Cehă, în special” și „de primul ministru sau” și „alt”;
A doua parte aceste cuvinte

34. Uniunea bancară - raport anual 2019

Raport: Pedro Marques (A9-0026/2020)

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

§ 3 § text original AN + 489, 168, 31

div

1/AN + 648, 32, 8

§ 4 § text original

2/AN + 527, 117, 44

div

1/AN + 568, 109, 11

2/AN + 534, 141, 13

§ 5 § text original

3/AN + 562, 92, 34

§ 7 10 S&D AN + 631, 12, 45

După § 9 11 S&D AN + 623, 30, 35

div

1/AN + 669, 12, 7

2/AN + 561, 88, 39

§ 10 § text original

3/AN + 565, 119, 4

div

1/AN + 530, 122, 36

§ 11 § text original

2/AN + 570, 84, 34

div

1/AN + 368, 288, 32

După § 13 5 Verts/ALE

2/AN - 191, 470, 27
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2 ID AN - 139, 544, 4

div

1/AN + 587, 50, 51

§ 14

§ text original

2/AN + 475, 166, 47

div

1/AN + 646, 4, 37

§ 15 § text original

2/AN + 591, 33, 64

div

1/AN + 539, 99, 50

2/AN + 520, 116, 52

3/AN + 489, 124, 75

§ 18 § text original

4/AN + 561, 66, 61

§ 21 6 Verts/ALE AN - 238, 444, 6

§ 30 § text original AN - 266, 358, 64

div

1/AN + 631, 5, 51

§ 31 § text original

2/AN + 588, 66, 34

§ 33 3 ID AN - 147, 537, 3

§ 36 7 Verts/ALE AN - 201, 433, 54

12 S&D AN + 561, 19, 108

div

1/AN ↓

§ 41

§ text original

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

§ 44 § text original AN + 563, 117, 8

După § 49 8 Verts/ALE AN - 94, 558, 36

§ 50 § text original AN - 190, 484, 14

div

1/AN + 601, 75, 8

2/AN + 531, 123, 31

§ 51 § text original

3/AN + 567, 110, 8

§ 52 § text original AN + 583, 99, 6

§ 53 § text original AN + 537, 73, 78

După § 56 4 ID AN - 135, 531, 21

Considerentul C 9 S&D AN + 640, 32, 16

După considerentul H 1 ID AN - 99, 529, 59

Rezoluție (întregul text) AN + 478, 107, 80

Solicitări de vot separat
ECR: §§ 3, 44, 52, 53
S&D: § 50
PPE: § 30
ID: §§ 3, 30, 41, 53

Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 4
Prima parte „subliniază că Eurogrupul nu este nici o instituție, nici un organism, nici o agenție a 

Uniunii Europene”
A doua parte „regretă că statele membre continuă să acționeze în afara cadrului comunitar, 

subminând rolul de colegislator al Parlamentului și dreptul său de control 
democratic;”
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§ 5
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „că”, „nu au dus la niciun rezultat” și îndeamnă 

la continuarea negocierilor într-un cadru deschis care să garanteze implicarea activă 
a Parlamentului, respectând ordinea juridică a Uniunii Europene; subliniază că 
aceste schimbări vor aduce o mai mare protecție judiciară, precum și cerințe mai 
stricte privind transparența și accesul la documente;”

A doua parte „că” și „nu au dus la niciun rezultat”
A treia parte „îndeamnă la continuarea negocierilor într-un cadru deschis care să garanteze 

implicarea activă a Parlamentului, respectând ordinea juridică a Uniunii Europene; 
subliniază că aceste schimbări vor aduce o mai mare protecție judiciară, precum și 
cerințe mai stricte privind transparența și accesul la documente;”

§ 10
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și, în special, către investiții durabile și 

responsabile din punct de vedere social,” și „și facilitând tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic,”

A doua parte „și, în special, către investiții durabile și responsabile din punct de vedere social,”
A treia parte „și facilitând tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic,”

§ 11
Prima parte „salută, în acest sens, acordul politic la care s-a ajuns cu privire la Regulamentul 

privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile;”
A doua parte „solicită revizuirea Directivei privind raportarea nefinanciară pentru a reflecta mai 

bine obligațiile de raportare și de informare legate de criteriile de mediu, sociale și 
de guvernanță;”

ID:
§ 15
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „consideră, prin urmare, că este necesară o 

armonizare mai mare pentru a evita arbitrajul de reglementare și a garanta că 
riscurile sunt abordate în mod corespunzător;” și „subliniază importanța unor 
condiții de concurență echitabile în ceea ce privește reglementările financiare dintre 
UE și Regatul Unit după Brexit și”

A doua parte aceste cuvinte

§ 31
Prima parte „ia act de faptul că, în raportul său de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților 

asociate sectorului bancar din UE, ABE atrage atenția asupra diferențelor dintre 
statele membre în ceea ce privește aplicarea și stabilirea amortizorului O-SII;”

A doua parte „solicită, prin urmare, armonizarea în continuare a aplicării amortizoarelor de capital 
în întreaga UE, pentru a crea condiții de concurență echitabile;”



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_RO.docx 37 PE 654.217

§ 41
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și de a conferi sarcini legate de combaterea 

spălării banilor unui organism al Uniunii și să transforme anumite părți ale 
Directivei privind combaterea spălării banilor într-un regulament, pentru a asigura 
un cadru de reglementare unic;” și „,în special prin crearea unui nou organism 
european”

A doua parte aceste cuvinte

ECR, ID:
§ 14
Prima parte „ia act de activitatea Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară (BCBS) 

privind riscul suveran; subliniază că cadrul de reglementare al UE privind 
tratamentul prudențial al datoriei suverane ar trebui să fie conform normelor 
internaționale;”

A doua parte „solicită să se continue discuțiile privind crearea unui activ sigur european, pe baza 
unei evaluări care urmează să fie făcute de către Comisie a propunerii privind 
titlurile garantate cu obligațiuni suverane (SBBS) și posibilele evoluții, pentru a 
consolida rolul internațional al monedei euro, pentru a stabiliza piețele financiare și 
pentru a permite băncilor să-și diversifice portofoliile;”

§ 18
Prima parte „subliniază importanța finalizării uniunii piețelor de capital, care”
A doua parte „completează uniunea bancară în finanțarea economiei reale;”
A treia parte „subliniază, de asemenea, că o uniune a piețelor de capital complet integrată, 

împreună cu o uniune bancară deplină, ar permite partajarea riscurilor în sectorul 
privat și cel public”

A patra parte „și, în plus, ar consolida rolul internațional al monedei euro, sporind și mai mult 
competitivitatea piețelor europene și promovând investițiile private sustenabile; 
subliniază, în acest sens, necesitatea unor condiții de concurență echitabile care să 
evite dezavantajele pentru IMM-uri în ceea ce privește accesul la finanțare și 
necesitatea de a monitoriza cu atenție emiterea de produse securitizate;”

§ 51
Prima parte „ia act de decizia Eurogrupului privind „acordul de principiu” referitor la reforma 

Mecanismului european de stabilitate și mandatul acestuia;”
A doua parte „solicită crearea mecanismului de sprijin pentru FUR și operaționalizarea sa rapidă;”
A treia parte „este preocupat de lipsa unui mecanism în cadrul uniunii bancare care să poată 

asigura un aport de lichidități unei bănci în cazul unei rezoluții, pentru a asigura 
continuitatea serviciilor și stabilitatea piețelor financiare, și invită Comisia să încerce 
să remedieze această lacună fără întârziere;”

PPE, S&D:
amendamentul 5
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „obligatoriu”
A doua parte acest cuvânt
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35. Orientări pentru bugetul 2021 - secțiunea III

Raport: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

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

§ 1 24 ID AN - 133, 548, 5

7 GUE/NGL AN - 246, 437, 4

div

1/AN - 175, 504, 8

8 GUE/NGL

2/AN - 253, 326, 108

9 GUE/NGL AN - 32, 605, 50

10 GUE/NGL AN - 136, 519, 31

După § 1

11 GUE/NGL AN - 269, 310, 108

După § 4 12 GUE/NGL AN - 63, 570, 54

După § 5 13 GUE/NGL AN - 66, 571, 50

15 GUE/NGL AN - 124, 554, 9§ 7

§ text original AN + 483, 188, 16

16 GUE/NGL AN - 123, 550, 14

div

1/AN + 529, 112, 46

§ 8

§ text original

2/AN + 594, 68, 25

div

1/AN + 615, 63, 9

§ 9 § text original

2/AN + 411, 255, 21

div

1/AN + 541, 113, 33

§ 11 § text original

2/AN + 529, 76, 82

17 GUE/NGL AN - 137, 543, 6§ 13

22 PPE AN - 266, 413, 8
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 592, 68, 27

§ text original

2/AN + 482, 169, 36

§ 17 1 Verts/ALE AN + 390, 287, 10

14 GUE/NGL AN - 229, 434, 24După § 20

23 PPE AN + 615, 24, 48

§ 23 § text original AN + 528, 50, 109

După § 23 25 ID AN - 97, 542, 47

div

1/AN + 563, 34, 90

§ 26 § text original

2/AN + 566, 100, 21

§ 27 18 GUE/NGL AN + 379, 283, 25

div

1/AN + 569, 54, 62

§ 30 § text original

2/AN + 467, 172, 46

§ 31 2 Verts/ALE AN - 288, 330, 69

După § 33 26 ID AN - 115, 528, 43

După § 37 27 ID AN - 146, 535, 5

§ 38 19 GUE/NGL AN + 469, 189, 28

După § 39 28 ID AN - 125, 542, 19

div

1/AN + 648, 32, 7

§ 41 § text original

2/AN + 447, 124, 116

§ 45 3S Verts/ALE AN - 222, 408, 57

20 GUE/NGL AN - 115, 520, 52§ 49

§ text original AN + 522, 109, 56



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_RO.docx 40 PE 654.217

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

§ 51 21 GUE/NGL AN - 121, 463, 103

§ 57 4 Verts/ALE AN + 638, 3, 46

După considerentul A 5 GUE/NGL AN - 122, 522, 43

După considerentul B 6 GUE/NGL AN - 209, 462, 16

Rezoluție (întregul text) AN + 448, 115, 101

Solicitări de vot separat
ID: §§ 7, 9, 49
GUE/NGL: § 23

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 9
Prima parte „își exprimă îngrijorarea cu privire la alte consecințe economice, sociale și politice 

ale crizei dacă UE nu este dotată rapid cu noi instrumente eficiente de protecție a 
coeziunii sociale, de păstrare a locurilor de muncă și de prevenire a concedierilor în 
masă; salută, în acest context, propunerea privind un program de sprijin temporar 
pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE)”

A doua parte „și angajamentul Președintei Comisiei de a prezenta o propunere legislativă privind 
un sistem european de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj, în vederea punerii 
sale în aplicare cât mai curând posibil;”
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§ 30
Prima parte „evidențiază că se înregistrează reacții ostile îngrijorătoare și tot mai pronunțate față 

de egalitatea de gen și drepturile femeilor; subliniază că instrumentele UE, inclusiv 
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională 
(IVCDCI), au un rol important în combaterea acestei situații; regretă că Comisia nu 
a inclus în propunerea sa un program specific privind egalitatea de gen și solicită să 
se aloce fonduri specifice și ambițioase în buget pentru a sprijini femeile care 
militează pentru drepturile omului”

A doua parte „și pentru a proteja și promova sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente; și pentru a proteja și promova sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente; subliniază, așadar, că trebuie consolidate alocările bugetare care 
susțin respectarea universală a sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente și accesul universal la acestea;”

§ 41
Prima parte „reamintește că soluția de lungă durată la fenomenul actual al migrației se află în 

dezvoltarea politică, economică și socială a țărilor din care provin fluxurile de 
migrație; solicită ca programele de politică externă avute în vedere să dispună de 
suficiente resurse financiare pentru a sprijini parteneriatele echitabile și reciproc 
avantajoase între UE, pe de o parte, și țările de origine și țările de tranzit, pe de altă 
parte, inclusiv țările de pe continentul african;”

A doua parte „în același context, ținând cont de situația financiară dificilă cu care se confruntă 
Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații 
Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA), solicită UE să își intensifice sprijinul 
financiar pentru agenție în 2021, pentru a asigura fără întrerupere serviciile vitale 
pentru milioane de refugiați palestinieni;”

S&D:
amendamentul 8
Prima parte „Pentru a răspunde situației socioeconomice dificile cu care se confruntă statele 

membre, agravată de consecințele pandemiei de COVID-19, solicită mărirea 
bugetului UE prin consolidarea funcției sale redistributive în sprijinul promovării 
unei convergențe efective a progreselor economice și sociale între statele membre - 
fonduri structurale și de investiții și coeziune - și al sprijinirii sectoarelor de 
producție și a ocupării forței de muncă însoțite de drepturi, prin intermediul 
subvențiilor (și nu al împrumuturilor) către statele membre;

A doua parte „îndeamnă Comisia Europeană să excludă investițiile publice finanțate din fondurile 
UE atunci când calculează deficitul bugetar;”

ID:
§ 26
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și la combaterea dezinformării și a 

știrilor false;”
A doua parte aceste cuvinte

ECR:
§ 8
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Prima parte „este convins că actuala criză nu ar trebui să submineze ambiția de realizare a 
obiectivului de neutralitate climatică până în 2050, ceea ce impune o reducere cu 
55 % a emisiilor de gaze cu efect de seră în comparație cu nivelurile din 1990, până 
în 2030; reamintește că Raportul pe 2019 privind decalajele în materie de emisii al 
Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) solicită o reducere globală a 
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 7,6 % în fiecare an, pentru a limita creșterea 
temperaturii la sub 1,5 C, ceea ce înseamnă o reducere cu aproximativ 6,8 % în 
fiecare an la nivelul UE;”

A doua parte „subliniază că aceasta reprezintă o provocare enormă, în special în ceea ce privește 
tranziția echitabilă din punct de vedere social, atât de necesară, care ar trebui să țină 
seama de diferitele puncte de plecare ale regiunilor UE și ale statelor membre și să 
fie însoțită de crearea de locuri de muncă la scară largă; insistă asupra faptului că, 
pentru a garanta reușita acestei provocări fără precedent în doar zece ani, sunt 
necesare măsuri urgente, susținute de un buget solid la nivelul UE, începând cu 
2021;”

§ 11
Prima parte „constată, cu toate acestea, că, pentru a atinge obiectivul de reducere cu 40 % a 

emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și pentru a crește în viitor acest nivel 
de ambiție, Comisia a estimat că va fi necesar să se acopere un deficit de finanțare de 
cel puțin 260 de miliarde EUR în fiecare an, inclusiv costuri adiționale pentru 
protecția mediului, gestionarea resurselor și măsuri de adaptare socială;”

A doua parte „consideră că, pentru a contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ale 
UE și a amprentei de carbon globale a UE, un mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon, sistemul UE de comercializare a certificatelor de 
emisii (ETS) și legislația UE privind clima ar trebui să contribuie pe deplin la un salt 
cantitativ în eforturile politice și financiare; consideră că o tranziție echitabilă, ca 
parte inerentă a răspunsului la criză, necesită o finanțare justă și adecvată;”

§ 13
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor „prin urmare, urmărește să atingă un nivel al 

cheltuielilor pentru biodiversitate de 10 % și un nivel al cheltuielilor pentru 
integrarea aspectelor legate de climă de 30 % pentru 2021;” și „și solicitarea de către 
aceasta a unei eliminări progresive a subvențiilor directe și indirecte pentru 
combustibilii fosili”.

A doua parte aceste cuvinte
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36. Parteneriatul estic, în perspectiva summitului din iunie 2020

Raport: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

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

vot în bloc 1-9 ID AN - 84, 579, 9

§ 1 litera (w) § text original AN + 525, 119, 30

Recomandarea (întregul text) AN + 507, 119, 37

Solicitări de vot separat
ID: § 1 litera (w)

37. Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020

Raport: Tonino Picula (A9-0091/2020)

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

§ 1 litera (a) 32 ID AN - 85, 585, 13

§ 1 litera (b) 33S ID AN - 100, 575, 10

§ 1 litera (c) 34S ID AN - 96, 572, 17

§ 1 litera (d) 35S ID AN - 105, 573, 7

§ 1, litera (h) 9 S&D, 
Verts/ALE

AN + 596, 46, 45

§ 1, după litera (l) 10 S&D, 
Verts/ALE

AN + 590, 64, 33

§ 1 litera (s) § text original AN + 518, 118, 51

36 ID AN - 110, 559, 15§ 1, litera (t)

§ text original AN + 454, 160, 72

11 S&D, 
Verts/ALE

AN + 581, 37, 69§ 1, după litera (ad)

12 S&D, 
Verts/ALE

AN + 590, 15, 82
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 1 litera (ao) 13 S&D, 
Verts/ALE

AN + 555, 121, 11

§ 1 litera (ap) 37 ID AN - 90, 581, 14

div

1/AN + 675, 5, 7

2/AN + 575, 61, 49

§ 1 litera (aq) § text original

3/AN + 536, 74, 76

§ 1 litera (ar) 14 S&D AN + 489, 135, 63

§ 1, litera (bt) 38 ID AN - 81, 589, 15

§ 1 litera (by) 39 ID AN - 98, 576, 11

§ 1, după litera (by) 15 S&D, 
Verts/ALE

AN + 554, 124, 9

§ 1 litera (cb) 40S ID AN - 82, 561, 41

16 S&D, 
Verts/ALE

AN + 575, 85, 27§ 1 litera (cc)

41 ID AN - 85, 591, 7

div

1/AN + 562, 102, 23

§ 1 litera (cd) 17 S&D, 
Verts/ALE

2/AN - 326, 344, 17

§ 1 după litera (cd) 42 PPE AN + 388, 280, 19

18 S&D, 
Verts/ALE

AN + 437, 237, 13

19 S&D, 
Verts/ALE

AN + 619, 11, 57

20 S&D, 
Verts/ALE

AN + 585, 84, 18

21 S&D, 
Verts/ALE

AN + 589, 72, 26

§ 1, după litera (cf)

22 S&D, 
Verts/ALE

AN + 364, 312, 11
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

23 S&D, 
Verts/ALE

AN + 398, 198, 91

24 S&D, 
Verts/ALE

AN + 535, 119, 33

După referirea 1 1 S&D, 
Verts/ALE

AN + 587, 69, 31

După referirea 2 2 S&D, 
Verts/ALE

AN + 576, 96, 15

După referirea 24 3 S&D, 
Verts/ALE

AN + 597, 35, 55

După referirea 26 4 S&D, 
Verts/ALE

AN + 591, 32, 64

Considerentul A 25 ID AN - 86, 590, 9

Considerentul B 26 ID AN - 51, 592, 41

Considerentul I 27S ID AN - 85, 578, 23

După considerentul I 5 S&D, 
Verts/ALE

AN + 592, 85, 10

Considerentul J § text original AN + 470, 144, 73

Considerentul T 28 ID AN - 90, 585, 10

6 S&D, 
Verts/ALE

AN + 428, 248, 11

7 S&D, 
Verts/ALE

AN + 593, 59, 35

8 S&D, 
Verts/ALE

AN + 594, 41, 52

29 ID AN - 91, 578, 15

30 ID AN - 86, 591, 7

După considerentul T

31 ID AN - 90, 576, 16

Recomandare (întregul text) AN + 532, 70, 63

Solicitări de vot separat
Renew: § 1 literele (s), (t) , considerentul J
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Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 1 litera (aq)
Prima parte „inclusiv prin reamintirea obligațiilor stabilite în cadrul Convenției Consiliului 

Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice prin adoptarea măsurilor necesare pentru ratificarea acestei convenții;”

A doua parte „inclusiv prin reamintirea obligațiilor stabilite în cadrul Convenției Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice”

A treia parte „prin adoptarea măsurilor necesare pentru ratificarea acestei convenții;”

PPE:
amendamentul 17
Prima parte „să pună rapid în aplicare metodologia revizuită de extindere pentru relansarea 

procesului de aderare și, pe baza summitului de la Zagreb privind Balcanii de Vest, 
să adopte cadre de negociere și să convoace fără întârziere conferințele 
interguvernamentale care vizează începerea” și „negocierilor de aderare cu Albania 
și Macedonia de Nord”;

A doua parte „fără întârziere”

38. Turism și transport în 2020 și ulterior

Propuneri de rezoluție: B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, 
B9-0182/2020, B9-0184/2020

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

Propunerea comună de rezoluție RC-B9-0166/2020 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 6 10 PPE AN + 448, 208, 30

§ 13 5 ID AN - 134, 548, 2

1 GUE/NGL AN - 206, 452, 28§ 14

11 PPE AN - 233, 362, 90

§ 16 6 ID AN - 126, 550, 8

div

1/AN + 606, 16, 64

§ 15 § text original

2/AN + 375, 247, 64

7 ID AN - 144, 534, 6§ 17

§ text original AN + 532, 95, 59
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 19 2 GUE/NGL AN - 210, 464, 12

După § 19 3 GUE/NGL AN - 135, 479, 72

div

1/AN + 551, 74, 61

§ 24 § text original

2/AN + 421, 258, 7

div

1/AN + 670, 6, 10

§ 26 § text original

2/AN + 381, 251, 54

§ 27 8 ID AN - 130, 549, 5

După § 31 4 GUE/NGL AN - 138, 542, 6

div

1/AN + 658, 22, 6

§ 38 § text original

2/AN + 379, 300, 7

§ 39 9 ID AN - 146, 511, 27

§ 40 12 PPE AN + 383, 269, 34

Rezoluție (întregul text) AN + 587, 32, 46

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0166/2020 PPE AN ↓

B9-0175/2020 ECR AN ↓

B9-0177/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0178/2020 S&D AN ↓

B9-0180/2020 ID AN ↓

B9-0182/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0184/2020 Renew AN ↓
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Solicitări de vot separat
PPE: § 17

Solicitări de vot pe părți
GUE/NGL:
§ 24
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „de punerea în aplicare a reformelor structurale 

și”
A doua parte aceste cuvinte

PPE:
§ 15
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „un sistem european de garantare a călătoriilor”
A doua parte aceste cuvinte

§ 26
Prima parte „invită Comisia și statele membre să sprijine de urgență întreprinderile și lucrătorii, 

inclusiv lucrătorii independenți din sectorul transporturilor, al culturii și al 
turismului, în special IMM-urile, inclusiv macro-întreprinderile și întreprinderile 
familiale, în gestionarea lichidităților lor, pentru a le ajuta să își mențină locurile de 
muncă și pentru a reduce sarcinile administrative inutile;”

A doua parte „solicită, de asemenea, crearea unui cadru european pentru lucrătorii din întregul lanț 
valoric al industriei turismului, în strânsă colaborare cu partenerii sociali și care să 
acopere toate tipurile de lucrători;”

§ 38
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „consideră că trebuie să se acorde sprijin și 

coordonare la nivelul Uniunii pentru a îmbunătăți administrarea turismului la nivel 
național, regional și local, printre altele prin introducerea unui mecanism de 
certificare a durabilității turismului;”

A doua parte aceste cuvinte
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39. Cooperarea administrativă în domeniul impozitării: amânarea anumitor termene 
ca urmare a pandemiei de COVID-19 *

Propunere de directivă (COM(2020)0197 – C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))

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

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Propunere de 
respingere

1=
6=

Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 167, 508, 14

Proiect de act legislativ

Amendamente 
semnate în comun

2, 3S, 
4S, 5S

PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 584, 79, 26

Propunerea Comisiei AN + 500, 152, 13

40. Măsurile specifice de acordare de sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR 
ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Modificarea Regulamentului (UE) nr. 
1305/2013] ***I

Propunere de regulament (COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD))

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

Întregul text 1 AGRI AN + 605, 16, 68

Propunerea Comisiei AN + 636, 21, 8
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41. Inițiativa cetățenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la 
limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul 
epidemiei de COVID-19 ***I

Propunere de regulament (COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD))

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

7, 8, 
10, 11

PPE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN + 535, 147, 7Prag

1, 2, 3, 
4

S&D AN ↓

Amendamente 
semnate în comun

6, 9, 
12, 13, 

14

PPE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN + 674, 8, 7

Articolul 3, § 2 5 S&D AN - 194, 488, 7

Propunerea Comisiei AN + 653, 10, 2

 AN + 654, 8, 3

42. Protestele antirasiste care au avut loc în urma morții lui George Floyd

Propuneri de rezoluție: B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0196/2020/REV1
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

30 ID AN - 155, 524, 7§ 1

§ text original AN + 539, 92, 57

§ 2 § text original AN + 675, 5, 8

§ 3 § text original AN + 650, 9, 29

§ 4 61 PPE AN - 257, 398, 32

20 GUE/NGL AN - 60, 561, 67După § 4

35 Verts/ALE AN - 285, 395, 8
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

21 GUE/NGL AN - 52, 555, 81

31 ID AN - 147, 533, 8

62 PPE AN + 371, 298, 19

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 5

§ text original

3/AN ↓

22 GUE/NGL AN + 371, 294, 22După § 5

53 PPE AN + 379, 301, 8

div

1/AN + 592, 79, 17

§ 6 § text original

2/AN + 598, 80, 10

După § 8 36 Verts/ALE AN - 278, 401, 8

div

1/AN + 637, 41, 10

§ 9 § text original

2/AN + 579, 93, 16

§ 10 § text original AN + 566, 89, 33

§ 11 32 ID AN - 97, 537, 54

1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 113, 569, 6§ 12

66 PPE AN + 348, 312, 28

23 GUE/NGL AN - 118, 550, 17

24 GUE/NGL AN - 211, 402, 71

După § 12

25 GUE/NGL AN - 115, 551, 21

26 GUE/NGL AN - 181, 473, 32După § 13

40 Verts/ALE AN + 415, 216, 55
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

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

AN + 364, 306, 18

67 PPE AN - 220, 396, 71

div

1/AN ↓

2/AN ↓

3/AN ↓

§ 14

§ text original

4/AN ↓

63 PPE AN - 292, 382, 14§ 15

§ text original AN + 564, 107, 17

10 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

AN + 385, 296, 6După § 15

11 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

AN + 438, 237, 13

div

1/AN + 624, 19, 43

§ 16 § text original

2/AN + 451, 153, 81

37 Verts/ALE AN + 365, 248, 75§ 17

55 PPE AN - 331, 344, 13

După § 18 12 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

AN + 350, 307, 31

div

1/AN + 592, 50, 46

§ 19 § text original

2/AN + 586, 87, 15

33 ID AN - 162, 518, 7§ 21

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

1/AN + 528, 130, 30

2/AN + 652, 17, 19

3/AN + 543, 127, 17

4/AN + 610, 62, 16

6 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

AN - 295, 349, 43

38 Verts/ALE AN - 291, 365, 32

După § 21

39 Verts/ALE AN - 276, 395, 17

§ 22 64 PPE AN - 302, 382, 4

27 GUE/NGL AN - 55, 604, 29După § 23

41 Verts/ALE AN + 434, 205, 49

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

AN + 343, 268, 77§ 24

65 PPE AN - 281, 360, 47

13 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

AN - 283, 397, 8§ 27

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

AN + 356, 319, 13

7 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

AN + 328, 310, 50

8 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

AN - 283, 393, 12

28 GUE/NGL AN - 150, 512, 25

29 GUE/NGL AN - 51, 558, 76

După § 27

54 PPE AN + 349, 313, 25
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După considerentul B 47 PPE AN - 329, 348, 11

Considerentul C 48S PPE AN - 321, 360, 7

49 PPE AN - 337, 345, 5După considerentul C

50 PPE AN + 331, 306, 51

2 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

AN - 295, 375, 16După considerentul D

14 GUE/NGL AN - 277, 406, 4

Considerentul E § text original AN + 602, 75, 11

Considerentul F 56 PPE AN - 327, 356, 5

Considerentul G 57 PPE AN - 240, 375, 73

După considerentul H 15 GUE/NGL AN - 279, 401, 8

51 PPE AN + 357, 324, 7După considerentul I

52 PPE AN + 351, 320, 16

div

1/AN + 534, 92, 47

2/AN + 390, 234, 48

3/AN + 526, 71, 76

Considerentul K § text original

4/AN + 401, 228, 44

Considerentul L 42 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 376, 286, 11

3 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

AN + 492, 167, 14După considerentul Q

16 GUE/NGL AN - 47, 549, 77
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Considerentul S 4=

43=

GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

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

AN + 561, 90, 22

58 PPE AN - 271, 370, 32

div

1/AN + 524, 104, 45

Considerentul T

§ text original

2/AN + 471, 156, 46

După considerentul T 9 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

AN - 275, 390, 8

59 PPE AN + 626, 34, 11

div

1/AN ↓

Considerentul U

§ text original

2/AN ↓

Considerentul V 60 PPE AN - 282, 360, 31

După considerentul V 17 GUE/NGL AN - 126, 536, 9

După considerentul W 34 Verts/ALE AN - 278, 389, 5

5 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

AN - 271, 396, 6

18 GUE/NGL AN - 147, 503, 23

După considerentul 
AA

19 GUE/NGL AN - 44, 564, 65
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Rezoluție (întregul text) AN + 493, 104, 67

Propunerea de rezoluție B9-0194/2020
(ECR)

Considerentul F § text original AN ↓

Rezoluție (întregul text) AN ↓

Propunerea de rezoluție B9-0195/2020 (ID)

Rezoluție (întregul text) AN ↓

Solicitări de vot separat
PPE: §§ 1, 2, 3
ID: §§ 10, 15, considerentul F (B9-0194/2020)
GUE/NGL: considerentul E

Solicitări de vot pe părți
PPE:
considerentul K
Prima parte „întrucât, în unele state membre ale UE, protestele au intensificat mișcarea împotriva 

rasismului care vizează persoanele de culoare și, de asemenea, au condus la 
amintirea” și „Europei”;

A doua parte „trecutului colonial al” și „și a”
A treia parte „rolului său în comerțul transatlantic cu sclavi” și „întrucât aceste nedreptăți și crime 

împotriva umanității ar trebui să fie recunoscute la nivelul UE și la nivel național și 
să fie abordate la nivel instituțional și în cadrul educației;

A patra parte „și să fie abordate la nivel instituțional și în cadrul educației;”

§ 16
Prima parte „solicită să fie combătută de urgență discriminarea în UE indiferent de motive”
A doua parte și, prin urmare, solicită Consiliului să deblocheze imediat și să finalizeze negocierile 

cu privire la directiva transversală privind combaterea discriminării, care este blocată 
din momentul în care Comisia a venit cu propunerea respectivă în 2008;”

ID:
§ 9
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și trebuie luată în considerare în toate 

domeniile de politică a Uniunii;”
A doua parte aceste cuvinte
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§ 14
Prima parte invită liderii UE să organizeze un summit european împotriva rasismului, care să 

aibă ca subiect combaterea discriminării structurale în Europa în viitorul apropiat;
A doua parte „îndeamnă Comisia să propună o strategie cuprinzătoare împotriva rasismului și a 

discriminării și un cadru la nivelul UE pentru planurile de acțiune naționale de 
combatere a rasismului, care să aibă o componentă specifică privind combaterea 
acestor fenomene în rândul serviciilor de aplicare a legii, adoptând o abordare 
intercompartimentală;”

A treia parte „invită Consiliul să aibă în vedere înființarea unei configurații speciale a Consiliului 
dedicată egalității;”

A patra parte „invită instituțiile UE să înființeze un grup de lucru interinstituțional pentru 
combaterea rasismului și a discriminării la nivelul UE;”

§ 19
Prima parte „invită Comisia și statele membre să întreprindă măsuri pentru a aduna date 

suplimentare defalcate pe rase și origine etnică (conform definiției din Directiva UE 
privind egalitatea rasială), care să fie voluntare și anonime;”

A doua parte „consideră că, dacă s-ar strânge date privind discriminarea etnică și infracțiunile 
motivate de ură, această colectare ar trebui realizată exclusiv în scopul identificării 
surselor și al combaterii rasismului și a discursurilor și acțiunilor discriminatorii, în 
conformitate cu cadrele juridice naționale aplicabile și cu legislația UE privind 
protecția datelor;”

§ 21
Prima parte „condamnă prejudecățile rasiale și etnice de care dau dovadă forțele de poliție și 

autoritățile de aplicare a legii și consideră că forțele de poliție și de aplicare a legii 
trebuie să dea dovadă de o reputație exemplară în ceea ce privește combaterea 
rasismului și a discriminării; invită UE și statele membre să elaboreze politici și 
măsuri pentru combaterea discriminării și eliminarea prejudecăților rasiale și etnice, 
sub orice formă, din procedurile de aplicare a legii penale,” cu excepția cuvintelor: 
„și consideră că forțele de poliție și de aplicare a legii trebuie să dea dovadă de o 
reputație exemplară în ceea ce privește combaterea rasismului și a discriminării;”

A doua parte aceste cuvinte
A treia parte „din măsurile de combatere a terorismului și din măsurile de control al imigrației;”
A patra parte „atrage atenția, în special, asupra faptului că noile tehnologii care vor fi utilizate de 

autoritățile de aplicare a legii trebuie să fie concepute și utilizate astfel încât să nu 
creeze un risc de discriminare a minorităților rasiale și etnice; propune măsuri pentru 
a fi îmbunătățită formarea membrilor forțelor de poliție și de aplicare a legii cu 
privire la strategiile de combatere a rasismului și a discriminării și la prevenirea și 
identificarea prejudecăților rasiale și cum să reacționeze la acestea; invită statele 
membre să nu lase nesancționate cazurile de brutalitate și de abuz din partea poliției 
și să le ancheteze, să le urmărească în judecată și să le sancționeze în mod 
corespunzător;

GUE/NGL:
considerentul T
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care încearcă să divizeze societățile noastre;”
A doua parte aceste cuvinte



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_RO.docx 58 PE 654.217

considerentul U
Prima parte „întrucât activitatea forțelor de poliție și de ordine este menită să apere securitatea 

persoanelor în UE și să le protejeze împotriva criminalității, a terorismului și a 
activităților sau acțiunilor ilegale, precum și să aplice legea,”

A doua parte „uneori în circumstanțe dificile;”

§ 6
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „observă că aceste valori sunt comune atât 

pentru principiile fondatoare ale UE, cât și pentru cele din SUA, precum și pentru 
cooperarea noastră transatlantică;”

A doua parte aceste cuvinte

ID, GUE/NGL:
§ 5
Prima parte „își exprimă sprijinul față de protestele masive ce au avut loc recent în capitalele și 

orașele europene”
A doua parte „împotriva rasismului și a discriminării în urma decesului lui George Floyd; atrage 

atenția asupra apelului protestatarilor de a se lua măsuri împotriva oprimării și a 
rasismului structural din Europa; își exprimă solidaritatea, respectul și sprijinul față 
de protestele pașnice și consideră că societățile noastre trebuie să pună capăt 
rasismului și inegalităților structurale; reamintește dreptul fiecărei persoane de a 
protesta pașnic, drept consacrat în tratatele internaționale;”

A treia parte „își exprimă regretul cu privire la incidentele violente separate care au avut loc;”

Diverse
Grupul PPE și-a retras propunerea de rezoluție B9-0197/2020.
Bettina Vollath (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B9-
0196/2020/rev1.
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43. Legea Republicii Populare Chineze privind securitatea națională în Hong Kong și 
necesitatea ca UE să apere gradul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului

Propuneri de rezoluție: B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, 
B9-0181/2020, B9-0193/2020

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0169/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 1 § text original AN + 583, 30, 57

După § 1 8 GUE/NGL AN - 53, 575, 42

După § 2 9 GUE/NGL AN - 41, 598, 31

După § 3 10 GUE/NGL AN - 24, 634, 12

După § 4 11 GUE/NGL AN - 25, 634, 11

§ 5 12 ID AN - 85, 579, 4

div

1/AN + 650, 12, 8

2/AN + 570, 69, 31

§ 6 § text original

3/AN + 604, 35, 31

După § 7 6 GUE/NGL AN - 87, 566, 17

§ 9 13S ID AN - 90, 562, 16

§ 12 § text original AN + 554, 86, 30

§ 13 § text original AN + 592, 54, 24

§ 15 § text original AN + 532, 86, 51

div

1/AN + 614, 13, 43

§ 22 § text original

2/AN + 553, 94, 22

1 GUE/NGL AN - 53, 605, 12

2 GUE/NGL AN - 18, 638, 14

După considerentul A

3 GUE/NGL AN - 19, 633, 18
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

4 GUE/NGL AN - 20, 610, 40

5 GUE/NGL AN - 20, 633, 17

7 GUE/NGL AN - 46, 592, 31

Rezoluție (întregul text) AN + 565, 34, 62

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0169/2020 Renew AN ↓

B9-0171/2020 S&D AN ↓

B9-0173/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0174/2020 ID AN ↓

B9-0176/2020 PPE AN ↓

B9-0181/2020 ECR AN ↓

B9-0193/2020 GUE/NGL AN ↓

Solicitări de vot separat
ID: §§ 1, 12, 13, 15
Solicitări de vot pe părți
ID:
§ 6
Prima parte „accentuează că UE este principala piață de export a Chinei;”
A doua parte „consideră că UE ar trebui să își folosească influența economică pentru a contesta 

încălcarea drepturilor omului de către China prin mijloace economice; subliniază că 
situația actuală întărește convingerea Parlamentului că respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale trebuie să fie un element important al 
negocierilor privind un acord de investiții UE-China; invită Comisia să utilizeze 
toate mijloacele aflate la dispoziția sa, alături de negocierile în curs pentru un acord 
bilateral de investiții, să facă presiuni asupra autorităților chineze pentru a menține 
gradul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului, precum și drepturile și libertățile 
fundamentale ale cetățenilor săi și ale organizațiilor independente ale societății civile 
și să îmbunătățească situația drepturilor omului pe continent și în Hong Kong; 
solicită din nou să se includă în acord un capitol obligatoriu și executoriu privind 
dezvoltarea durabilă; îndeamnă UE ca, în conformitate cu articolul 21 din TUE, să 
includă o clauză privind drepturile omului în orice viitor acord comercial cu 
Republica Populară Chineză;”

A treia parte „cere Comisiei să informeze partea chineză cu privire la faptul că Parlamentul va lua 
în considerare situația drepturilor omului în China, inclusiv la Hong Kong, atunci 
când este invitat să aprobe un acord cuprinzător privind investițiile sau viitoarele 
acorduri comerciale cu RPC;”
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§ 22
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în conformitate cu angajamentul UE de a avea 

o poziție puternică, clară și unitară în raport cu această țară;”
A doua parte aceste cuvinte

44. Situația din spațiul Schengen în urma epidemiei de COVID-19

Propunere de rezoluție: B9-0165/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0165/2020
(Comisia LIBE)

vot în bloc 1-3, 5-
6, 10-

11

ID AN - 135, 528, 10

După § 3 7 ID AN - 97, 562, 14

div

1/AN + 508, 164, 3

§ 7 § text original

2/AN + 357, 304, 14

8 ID AN - 102, 570, 1După § 10

9 ID AN - 94, 557, 22

div

1/AN + 573, 88, 14

§ 13 § text original

2/AN + 586, 84, 5

div

1/AN + 662, 9, 4

§ 15 § text original

2/AN + 533, 89, 53

§ 16 § text original AN + 557, 90, 28

§ 17 § text original AN + 526, 92, 57

div

1/AN + 549, 85, 41

Considerentul B § text original

2/AN + 536, 97, 42
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Considerentul E § text original AN + 521, 70, 84

După considerentul F 4 ID AN - 90, 537, 48

Rezoluție (întregul text) AN + 520, 86, 59

Solicitări de vot separat
PPE: § 7
ID: considerentul B, §§ 16, 17
ECR: considerentul E

Solicitări de vot pe părți
ID:
§ 13
Prima parte „reamintește că, în conformitate cu Codul frontierelor Schengen, evaluarea 

necesității controlului la frontierele interne și a prelungirii acestuia, atunci când este 
introdus ca acțiune imediată, ar trebui monitorizată la nivelul Uniunii; invită 
Comisia, în acest sens, să exercite un control adecvat asupra aplicării acquis-ului 
Schengen și, în special, să evalueze măsurile luate deja de statele membre, precum și 
oportunitatea și calitatea notificărilor efectuate de statele membre, să monitorizeze 
îndeaproape evoluțiile și, dacă este necesar, să reamintească statelor membre 
obligațiile lor legale și să adopte avize;”

A doua parte „încurajează Comisia să facă uz de prerogativele sale pentru a solicita informații 
suplimentare din partea statelor membre; invită Comisia să își intensifice raportarea 
către Parlament cu privire la modul în care își exercită prerogativele în temeiul 
tratatelor;”

§ 15
Prima parte „reamintește că au fost introduse restricții temporare de călătorie care se aplică 

tuturor călătoriilor neesențiale din țările terțe către spațiul Schengen;”
A doua parte „subliniază că toate deciziile privind refuzul intrării la frontierele externe trebuie să 

fie în conformitate cu dispozițiile Codului frontierelor Schengen, inclusiv 
respectarea drepturilor fundamentale în special, în conformitate cu articolul 4;”

ECR:
considerentul B
Prima parte „întrucât controalele la frontierele interne afectează drepturile și libertățile 

cetățenilor consacrate în dreptul Uniunii;”
A doua parte „întrucât restricțiile de călătorie la frontierele externe nu vor afecta dreptul de a 

solicita azil;”
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§ 7
Prima parte „ia act de faptul că spațiul Schengen nu a cunoscut niciodată izbucnirea unei astfel 

de pandemii grave pe teritoriul său; „reamintește că dispozițiile Codului frontierelor 
Schengen prevăd în mod explicit că o amenințare pentru sănătatea publică poate 
constitui un motiv de refuz al intrării la frontierele externe”

A doua parte „și reamintește, de asemenea, că Codul nu menționează, iar Convenția de punere în 
aplicare a Acordului Schengen nu a menționat sănătatea publică ca motiv pentru 
reintroducerea controalelor la frontierele interne, prevăzând reintroducerea 
controalelor la frontierele interne numai pentru a aborda amenințări grave la adresa 
ordinii publice sau a securității interne;”

45. Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei 
COVID-19

Propunere de rezoluție: B9-0172/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0172/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 1 3=
6=
10=

GUE/NGL
Verts/ALE

S&D

AN - 286, 338, 51

După § 1 14 ID AN - 134, 529, 9

§ 2 12 S&D AN + 563, 82, 30

După § 2 15 ID AN - 134, 533, 5

După § 3 16 ID AN - 97, 572, 5

§ 4 § text original AN + 620, 49, 6

§ 5 4=
7=

GUE/NGL
Verts/ALE

AN - 319, 337, 19

§ 14 § text original AN + 656, 12, 7

§ 15 13 S&D AN - 257, 383, 34

8 Verts/ALE AN + 420, 241, 14

div

1/AN ↓

§ 19

§ text original

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

§ 20 § text original AN + 501, 107, 66

div

1/AN + 623, 37, 15

§ 23 1 PPE

2/AN - 273, 350, 52

Considerentul F 11 S&D AN + 569, 80, 26

Considerentul H 2=
5=
9=

GUE/NGL
Verts/ALE

S&D

AN + 339, 317, 18

Considerentul O § text original AN + 668, 2, 5

Considerentul P § text original AN + 474, 190, 11

Rezoluție (întregul text) AN + 593, 34, 38

Solicitări de vot separat
PPE: considerentul P, § 20
ID: considerentul O, §§ 4, 14

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 19
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru a prezenta o propunere în acest sens”
A doua parte aceste cuvinte

S&D:
amendamentul 1
Prima parte „invită Comisia și statele membre să combată imaginea negativă a lucrătorilor 

sezonieri și transfrontalieri acolo unde există; ia act de faptul că statele membre de 
reședință au responsabilitatea de a oferi lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri un 
acces adecvat la informații privind munca și securitatea socială; subliniază 
importanța sprijinului pentru lucrătorii transfrontalieri și sezonieri în caz de accident 
de muncă și a asistenței pentru repatriere;”

A doua parte „subliniază responsabilitățile și obligațiile statelor membre în ceea ce privește 
agențiile de recrutare, subcontractanții și alți intermediari;”

Diverse
Claudiu Manda (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatar al amendamentelor 10, 11 și 12.
Siegfried Mureșan, Daniel Buda, Vasile Blaga și Eugen Tomac (Grupul PPE) și Jordi Cañas 
(Renew) sunt, de asemenea, semnatari ai propunerii de rezoluție B9-0172/2020.


