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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. Informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri***II

Recomandare pentru a doua lectură: Andor Deli (A9-0119/2020)

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

Aprobare fără vot

2. Propunerea de numire a Helgăi Berger ca membru al Curții de Conturi

Raport: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020) [vot secret, articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură]

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

Candidatură SEC + 360, 221, 114

3. Numirea directorului executiv al Autorității Bancare Europene (ABE)

Raport: Irene Tinagli (A9-0132/2020) [vot secret, articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură]

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

Numire SEC + 343, 296, 56

4. Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele 
destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor ***I

Raport: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

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

Vot unic AN + 650, 19, 26
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5. Modificarea Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, 
din cauza izbucnirii crizei COVID-19 *

Raport: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

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

Vot unic AN + 494, 165, 35

6. Răpirile internaționale și pe plan intern de către unul dintre părinți ale copiilor 
din UE în Japonia

Propunere de rezoluție: B9-0205/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0205/2020
(Comisia PETI)

Vot unic AN + 686, 1, 8

7. Drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și ale familiilor lor în cadrul 
crizei COVID-19

Propunere de rezoluție: B9-0204/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0204/2020
(Comisia PETI)

Vot unic AN + 682, 3, 10
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8. Norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului 
rutier și cerințe de control ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Kateřina Konečná (A9-0114/2020) (majoritatea membrilor care 
compun Parlamentul)

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

Propunere de respingere a poziției Consiliului

Propunerea de 
respingere

1=
23=

ECR
deputați

AN - 218, 469, 7

Proiect de act legislativ

Articolul 1 § 2 5 ECR AN - 159, 517, 13

Articolul 1 § 3 primul 
paragraf

28=
6&7=

deputați
ECR

AN - 171, 515, 3

Articolul 1 § 3 al 
doilea paragraf

29=
8S,10 
& 11=

deputați
ECR

AN - 169, 515, 5

Articolul 1 § 3 al 
treilea paragraf

9S=
30S=

ECR
deputați

AN - 169, 515, 5

Articolul 1 § 3 al 
patrulea paragraf

31 deputați AN - 168, 512, 9

Articolul 1 § 4 primul 
paragraf litera (a)

12=
32/Rev

=

ECR
deputați

AN - 167, 518, 4

Articolul 1 § 4 primul 
paragraf litera (b)

13=
33=

ECR
deputați

AN - 167, 518, 4

Articolul 1 § 4 primul 
paragraf litera (c)

14=
34=

ECR
deputați

AN - 167, 518, 4

35 deputați AN - 168, 514, 7Articolul 1 § 4 al 
doilea paragraf

15 ECR AN - 168, 514, 7

36S deputați AN - 159, 516, 14Articolul 1 § 4 al 
treilea paragraf

16 ECR AN - 153, 526, 10

37 deputați AN - 164, 515, 10Articolul 1 § 8

17 ECR AN - 155, 526, 8
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Articolul 1 § 10 18=
38=

ECR
deputați

AN - 167, 513, 9

Articolul 7, după § 1 19=
39=

ECR
deputați

AN - 165, 513, 11

Articolul 9 § 1 partea 
introductivă

20 ECR AN - 160, 520, 9

Articolul 9 § 1 primul 
paragraf

21 ECR AN - 160, 520, 9

22 ECR AN - 161, 519, 9Articolul 10 § 1

40 deputați AN - 163, 518, 8

După considerentul 11 24 deputați AN - 165, 514, 10

Considerentul 12 2=
25=

ECR
deputați

AN - 164, 516, 9

Considerentul 13 26 deputați AN - 163, 515, 11

După considerentul 14 3 ECR AN - 161, 516, 12

Considerentul 15 4=
27=

ECR
deputați

AN - 162, 515, 12

Diverse
Alfred Sant și Leszek Miller sunt, de asemenea, semnatari în nume propriu ai amendamentelor 
23 - 40.
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9. Duratele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de 
repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Henna Virkkunen (A9-0115/2020) (majoritatea membrilor care 
compun Parlamentul)

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

Propunere de respingere a poziției Consiliului

Propunerea de 
respingere

1=
2=

ECR
deputați

AN - 162, 524, 9

Amendamente la Regulamentul (CE) nr. 561/2006

Articolul 2 § 1 litera 
(aa)

10S ECR AN - 157, 522, 10

Articolul 3 litera (ha) 11S ECR AN - 151, 527, 11

Articolul 8 § 6 4S deputați AN - 152, 470, 67

Articolul 8 § 6b primul 
paragraf

12 ECR AN - 146, 532, 11

Articolul 8 § 6b al 
doilea paragraf

13 ECR AN - 152, 526, 11

Articolul 8 § 8 primul 
paragraf

5 deputați AN - 173, 508, 8

Articolul 8 § 8 al 
doilea paragraf

6 deputați AN - 168, 513, 8

Articolul 8 § 8a primul 
paragraf

7 deputați AN - 167, 508, 14

Articolul 8a § 4 8 deputați AN - 166, 511, 12

Amendamente la Regulamentul (UE) nr. 165/2014

Articolul 3 § 4 14 ECR AN - 157, 524, 8

Articolul 3 § 4a 15 ECR AN - 156, 523, 10

Articolul 9 § 2 16 ECR AN - 155, 525, 9

Articolul 11 § 1 al 
treilea paragraf

17S ECR AN - 144, 533, 12

Articolul 34 § 7 al 
doilea paragraf

18 ECR AN - 156, 522, 11
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Diverse
Alfred Sant este, de asemenea, semnatar în nume propriu al amendamentelor 2 - 9.

10. Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Ismail Ertug (A9-0116/2020) (majoritatea membrilor care 
compun Parlamentul)

Proiect de act legislativ

19 ECR AN - 159, 521, 9Articolul 3 § 1

9PC1 deputați AN - 162, 519, 8

Articolul 3, după § 1 9PC2=
20=

deputați
ECR

AN - 163, 518, 8

Considerentul 15 3 deputați AN - 172, 509, 8

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

Propunere de respingere a poziției Consiliului

Propunerea de 
respingere

2=
13=

deputați
ECR

AN - 174, 513, 8

Amendamente la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009

Articolul 5 § 1 litera 
(b)

7S=
17S=

deputați
ECR

AN - 177, 503, 9

Articolul 5 § 1 litera 
(g)

8=
18=

deputați
ECR

AN - 171, 509, 9

Amendamente la Regulamentul (CE) nr. 1072/2009

Articolul 8 § 2a 9S=
19S=

deputați
ECR

AN - 187, 492, 10

Articolul 8 § 2b 1 ECR AN - 172, 508, 9

Articolul 8 § 3 10=
20=

deputați
ECR

AN - 181, 498, 10

Articolul 10 § 7 11S=
21S=

deputați
ECR

AN - 173, 504, 12

Proiect de act legislativ
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Diverse
Alfred Sant este, de asemenea, semnatar în nume propriu al amendamentelor 2 - 12.

11. Inițiativa cetățenească europeană: măsuri temporare privind termenele pentru 
etapele de colectare, verificare și examinare având în vedere epidemia 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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 15 comisia AN + 684, 7, 3

22 ECR AN - 166, 514, 9Articolul 4 § 1

12PC1 deputați AN - 167, 514, 8

Articolul 4, după § 1 12PC2
=

23=

deputați
ECR

AN - 168, 513, 8

Articolul 4 § 2 24 ECR AN - 165, 515, 9

Considerentul 8 § 1 3=
14=

deputați
ECR

AN - 177, 506, 6

Considerentul 8 § 2 4S deputați AN - 171, 511, 7

5S deputați AN - 176, 501, 12Considerentul 21

15 ECR AN - 169, 511, 9

Considerentul 22 6S=
16S=

deputați
ECR

AN - 174, 502, 12
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12. Modificarea Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește 
datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 *

Raport: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

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

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Propunere de 
respingere a propunerii 

Comisiei

10=
11=

Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 159, 501, 34

Proiect de act legislativ

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-9 comisia AN + 550, 132, 11

Propunerea Comisiei AN + 485, 162, 43

13. Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții  - raportul anual 2019

Raport: David Cormand (A9-0081/2020)

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

§ 1 4 ID AN - 106, 560, 27

După § 2 15 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew

AN + 559, 76, 60

După § 6 5 ID AN - 153, 535, 5

§ 11 6 ID AN - 147, 543, 3

div

1/AN + 625, 65, 5

§ 32 § text original

2/AN + 392, 299, 3
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 35 § text original AN + 375, 288, 32

§ 37 1 GUE/NGL AN + 379, 262, 54

div

1/AN + 594, 65, 36

§ 38 § text original

2/AN + 411, 247, 36

div

1/AN + 660, 22, 12

§ 41 § text original

2/AN + 415, 267, 12

div

1/AN + 653, 34, 8

2/AN + 391, 298, 6

După § 48 3 PPE

3/AN + 552, 106, 37

§ 55 § text original AN + 434, 197, 64

§ 57 7 ID AN - 85, 605, 3

§ 63 8 ID AN - 106, 542, 45

După § 65 9 ID AN - 134, 553, 6

§ 72 § text original AN + 444, 226, 25

§ 73 10 ID AN - 123, 567, 3

După § 76 11 ID AN - 112, 538, 43

§ 80 12 ID AN - 112, 574, 7

§ 82 13 ID AN - 113, 528, 52

După § 83 16 Verts/ALE, 
S&D

AN + 468, 170, 57

§ 84 14 ID AN - 146, 507, 40

§ 89 2 GUE/NGL AN + 391, 248, 54

Rezoluție (întregul text) AN + 527, 73, 91
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Solicitări de vot separat
PPE: §§ 35, 55, 72

Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
§ 38
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în aviație” și „aviația”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 3
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „că, indiferent de” și „o creștere economică 

regenerativă și”
A doua parte „că, indiferent de”
A treia parte „o creștere economică regenerativă și”

PPE:
§ 32
Prima parte „salută metodologia revizuită a BEI în materie de evaluare a amprentei de carbon și 

solicită aplicarea completă a acesteia, cu acordarea unei atenții speciale emisiilor 
legate de cererea marginală și emisiilor indirecte (denumite „emisii de tip 3”); 
solicită ca proiectele să facă obiectul unei evaluări complete, și nu al unei simple 
analize economice a ciclului de viață al emisiilor lor;”

A doua parte „solicită o contabilizare riguroasă a aspectelor legate de climă, în special la 
evaluarea economică și financiară a proiectelor pentru urmărirea cheltuielilor legate 
de climă (resurse alocate și cheltuieli efective); solicită, în acest sens, actualizarea 
estimării calculelor ratelor de utilizare;”

§ 41
Prima parte salută orientările privind energia hidroelectrică adoptate în 2018 și solicită 

extinderea cerințelor de transparență la toate proiectele de infrastructură,”
A doua parte „inclusiv la cele finanțate de intermediari financiari;”

14. Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 
pe 2018

Raport: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

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

După § 1 7 ID AN - 92, 554, 47

div

1/AN + 589, 93, 12

§ 9 § text original

2/AN + 548, 129, 17



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_RO.docx 14 PE 655.130

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

§ 11 1 GUE/NGL AN - 305, 334, 56

§ 12 § text original AN + 539, 128, 27

§ 15 § text original AN + 543, 138, 13

§ 16 § text original AN + 548, 94, 53

§ 19 § text original AN + 548, 89, 58

div

1/AN + 535, 146, 14

§ 20 § text original

2/AN + 585, 87, 23

2 GUE/NGL AN - 171, 495, 28§ 23

8 PPE AN + 369, 296, 30

div

1/AN + 554, 56, 85

2/AN + 382, 305, 8

§ 24 § text original

3/AN + 559, 79, 57

§ 26 10 Verts/ALE AN - 162, 489, 43

§ 28 11 Verts/ALE AN - 288, 399, 8

§ 33 9 PPE AN + 359, 253, 83

§ 35 12 Verts/ALE AN - 337, 346, 12

§ 36 § text original AN + 430, 173, 92

§ 42 13 Verts/ALE AN - 289, 368, 38

§ 43 3 GUE/NGL AN - 304, 357, 34

§ 65 4 GUE/NGL AN + 315, 309, 71

După § 71 14 Verts/ALE AN + 471, 166, 58

15 Verts/ALE AN - 306, 325, 64§ 81

5 GUE/NGL AN - 176, 456, 63
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Considerentul E 6 ID AN - 127, 552, 14

Rezoluție (întregul text) AN + 531, 80, 80

Solicitări de vot separat
ECR: §§ 9, 12, 15, 16, 19, 20
Verts/ALE: § 36

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 24
Prima parte „consideră că noua politică a BEI privind acordarea împrumuturilor în domeniul 

energiei reprezintă o ameliorare considerabilă”
A doua parte „mai ales decizia de a nu mai acorda împrumuturi pentru proiectele energetice 

bazate pe combustibili fosili după 2021,”
A treia parte „stabilind astfel un exemplu pentru alte bănci; evidențiază necesitatea de a se asigura 

că utilizarea unor surse de energie precum gazele naturale și finanțarea ulterioară a 
acestora este conformă cu obiectivul de a ajunge la neutralitatea climatică cel târziu 
până în 2050; constată că, la începutul lui 2022, va fi revizuită politica de acordare 
de împrumuturi în domeniul energiei și solicită ca această revizuire să alinieze 
această politică la taxonomia europeană a unei finanțări durabile;”

ECR:
§ 9
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sau așa-numitei «bănci europene pentru 

climă»;”
A doua parte aceste cuvinte

§ 20
Prima parte „subliniază că dorința BEI de a fi unul dintre pilonii financiari principali ai Pactului 

ecologic impune intensificarea eforturilor depuse de Bancă pentru a deveni o «bancă 
pentru climă»;”

A doua parte „invită BEI să întocmească o foaie de parcurs cu obiective concrete, măsurabile, 
realizabile, realiste și încadrate într-un calendar în ceea ce privește punerea în 
aplicare a Acordului de la Paris; solicită ca aceste obiective să ia în considerare 
riscul potențial de creștere a diferențelor dintre regiunile și statele membre ale 
Uniune; evidențiază activitățile BEI care sprijină coeziunea economică și socială; 
subliniază necesitatea ca, prin activitățile sale, BEI să alinieze sprijinul pentru 
coeziunea economică și socială la obiectivele climatice;”
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15. Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - 
raport anual 2018

Raport: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

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

§ 14 § text original AN + 397, 190, 98

div

1/AN + 586, 27, 75

§ 18 § text original

2/AN + 548, 116, 24

§ 23 § text original AN + 588, 90, 9

§ 52 § text original AN + 562, 45, 81

§ 53 § text original AN + 555, 114, 19

§ 57 § text original AN + 654, 25, 9

§ 58 § text original AN + 603, 42, 43

§ 61 § text original AN + 524, 118, 46

§ 62 § text original AN + 518, 121, 49

div

1/AN + 553, 50, 85

§ 63 § text original

2/AN + 516, 124, 47

§ 64 § text original AN + 530, 132, 26

§ 65 § text original AN + 552, 46, 90

§ 66 § text original AN + 544, 74, 70

§ 69 1 GUE/NGL AN + 536, 109, 43

§ 111 § text original AN + 568, 67, 53

Rezoluție (întregul text) AN + 421, 167, 93

Solicitări de vot separat
S&D: § 14
ECR: §§ 53, 61, 62, 64
ID: §§ 18, 23, 52, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 111
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Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 18
Prima parte „subliniază că, în prezent, Comisia Europeană nu aplică suficiente măsuri pentru a 

aborda acest tip de fraudă; îndeamnă Comisia să efectueze controale eficace și 
concomitent cu impunerea unor măsuri cu caracter obligatoriu;”

A doua parte „remarcă faptul că EPPO ar trebui să joace un rol major în realizarea investigațiilor 
transfrontaliere, în depistarea și raportarea cazurilor de fraudă și în aducerea 
autorilor fraudelor în fața justiției;”

§ 63
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „salută numirea dnei Laura Codruța Kövesi în 

funcția de prim procuror-șef european.”
A doua parte aceste cuvinte

16. Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților

Propuneri de rezoluție: B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0211/2020
(PPE, S&D, Renew)

După § 4 1 GUE/NGL AN - 74, 602, 22

După § 10 2 GUE/NGL AN - 63, 567, 68

După § 12 3 GUE/NGL AN - 86, 583, 29

Rezoluție (întregul text) AN + 487, 119, 79

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0211/2020 PPE AN ↓

B9-0212/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0213/2020 S&D AN ↓

B9-0214/2020 ECR AN ↓

B9-0215/2020 Renew AN ↓
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17. Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre *

Raport: José Gusmão (A9-0124/2020)

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

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-2
8-10
12-14

16
18-19
21-27
29-32
34-35

comisia AN + 581, 63, 50

div

1/AN + 573, 108, 13

3 comisia

2/AN + 555, 89, 50

div

1/AN + 611, 70, 13

4 comisia

2/AN + 351, 276, 67

div

1/AN + 580, 90, 21

2/AN + 517, 159, 17

5 comisia

3/AN + 374, 283, 36

div

1/AN + 576, 104, 14

2/AN + 551, 88, 55

3/AN + 363, 273, 58

6 comisia

4/AN + 419, 184, 91

div

1/AN + 637, 28, 29

11 comisia

2/AN + 359, 299, 36

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot separat

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

1/AN + 613, 59, 22

2/AN + 518, 160, 15

div

1/AN + 601, 61, 32

17 comisia

2/AN + 658, 11, 25

div

1/AN + 552, 91, 50

2/AN + 368, 276, 49

20 comisia

3/AN + 590, 52, 51

div

1/AN + 549, 61, 84

33 comisia

2/AN + 450, 204, 39

36 comisia AN + 604, 49, 41

38 S&D AN + 533, 144, 17Anexa I orientarea 7, 
după § 6

28 comisia AN ↓

37 S&D AN + 575, 111, 8Considerentul 7

7 comisia AN ↓

Propunerea Comisiei AN + 550, 128, 10

Solicitări de vot separat
Renew: amendamentul 36
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Solicitări de vot pe părți
ECR:
amendamentul 17
Prima parte „Statele membre ar trebui să promoveze egalitatea de șanse pentru toți prin 

eliminarea inegalităților din sistemele de educație și formare, inclusiv prin 
asigurarea accesului la o educație de bună calitate, universală și favorabilă 
incluziunii a copiilor preșcolari. Acestea ar trebui să ridice nivelul general al 
educației, să reducă numărul tinerilor care părăsesc timpuriu școala, să 
îmbunătățească accesul la învățământul terțiar și finalizarea acestuia și să sporească 
participarea adulților la procesul de învățare continuă, în special în rândul cursanților 
care provin din medii defavorizate, care sunt, în multe cazuri, cel mai puțin 
calificați. Ținând seama de noile cerințe din societățile digitale, ecologice și aflate în 
proces de îmbătrânire, precum și stereotipurile de gen existente, statele membre ar 
trebui să consolideze învățarea la locul de muncă în sistemele lor de educație și 
formare profesională (EFP) (inclusiv prin programe de ucenicie de calitate și 
eficace) și, fără a subestima importanța investițiilor continue în științele umaniste, să 
crească numărul de absolvenți în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii (STIM), cu o abordare echilibrată din punctul de vedere al genurilor, 
atât în EFP de nivel mediu, cât și în învățământul terțiar. În plus, atunci când este 
cazul, statele membre ar trebui să crească relevanța învățământului terțiar și a 
cercetării pe piața forței de muncă, să consolideze cursurile de formare duală și 
cooperativă, să îmbunătățească monitorizarea și previzionarea competențelor, să 
confere mai multă vizibilitate aptitudinilor și comparabilitate calificărilor, inclusiv 
celor dobândite în străinătate, precum și să sporească oportunitățile de recunoaștere 
și validare oficială a aptitudinilor și competențelor dobândite atât în interiorul, cât și 
în afara structurilor formale de educație și formare. Ele ar trebui să îmbunătățească și 
să extindă oferta și nivelul de participare în ceea ce privește educația și formarea 
profesională continuă mai flexibilă și incluzivă. Statele membre ar trebui să 
investească în locuri de muncă și în sisteme de protecție socială pentru persoanele 
care nu pot să se recalifice, să ofere sprijin, prin serviciile publice, adulților cu un 
nivel scăzut de calificare, ajutându-i să găsească locuri de muncă stabile și de 
calitate, pentru ca aceștia să își mențină sau să își dezvolte capacitatea de inserție 
profesională pe termen lung, stimulând accesul la oportunitățile de învățare de 
calitate și utilizarea acestora, prin implementarea parcursurilor de actualizare a 
aptitudinilor, ce includ o evaluare a aptitudinilor, o ofertă de educație și de formare 
corespunzătoare oportunităților de pe piața muncii.”

A doua parte Ar trebui încurajat dreptul la concediu de formare plătit în scopuri profesionale, în 
conformitate cu convențiile aplicabile ale OIM, care le permit lucrătorilor să 
participe la programe de formare în timpul programului de lucru. Statele membre ar 
trebui să adopte măsurile necesare pentru promovarea accesului universal la 
învățarea și formarea la distanță, ținând seama pe deplin de nevoile persoanelor cu 
handicap.”

PPE:
amendamentul 20
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv prin crearea unui indice de echitate 

salarială între femei și bărbați.” și „Ar trebui să se introducă concedii de maternitate 
și de paternitate plătite integral.”

A doua parte „inclusiv prin crearea unui indice de echitate salarială între femei și bărbați.”
A treia parte „Ar trebui să se introducă concedii de maternitate și de paternitate plătite integral.”

amendamentul 33
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „gratuite” ( după „servicii de sănătate”)
A doua parte „gratuite” ( după „servicii de sănătate”)
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amendamentul 5
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Indicele egalității de gen ar putea fi utilizat ca 

instrument al semestrului pentru monitorizarea progreselor realizate către ocuparea 
forței de muncă și îndeplinirea obiectivelor sociale și pentru evaluarea efectelor 
asupra genurilor ale politicilor de ocupare a forței de muncă și sociale.”

A doua parte „Indicele egalității de gen ar putea fi utilizat ca instrument al semestrului pentru 
monitorizarea progreselor realizate către ocuparea forței de muncă și îndeplinirea 
obiectivelor sociale și pentru evaluarea efectelor asupra genurilor ale politicilor de 
ocupare a forței de muncă și sociale.” cu excepția cuvintelor: „Indicele”

A treia parte „Indicele”

amendamentul 11
Prima parte „Orientările stabilite în anexă sunt revizuite cel târziu la un an de la adoptarea lor, 

pentru a ține seama de criza de COVID-19 și de urmările sale sociale și în materie de 
ocupare a forței de muncă, precum și pentru a răspunde mai adecvat unor crize 
similare în viitor.”

A doua parte „În vederea consolidării procesului democratic de luare a deciziilor, Parlamentul 
European este implicat în aceeași măsură ca și Consiliul în definirea orientărilor 
integrate pentru creștere și ocuparea forței de muncă.”

Renew, ECR:
amendamentul 3
Prima parte „În conformitate cu TFUE, Uniunea a elaborat și a pus în aplicare instrumente de 

coordonare a politicilor economice și a politicilor privind ocuparea forței de muncă. 
Ca parte a acestor instrumente, prezentele orientări pentru politicile de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre, împreună cu orientările generale pentru 
politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii prevăzute în Recomandarea 
(UE) 2015/1184 a Consiliului, formează orientările integrate. Acestea trebuie să 
sprijine Pactul verde european, Pilonul european al drepturilor sociale (Pilonul), 
Carta socială europeană revizuită, Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale ONU, precum și să ghideze punerea în aplicare a politicilor în statele 
membre și în Uniune, reflectând interdependența dintre statele membre. Setul 
rezultant de politici și de reforme coordonate europene și naționale va constitui un 
mix global adecvat și sustenabil de politici economice și de ocupare a forței de 
muncă, care ar trebui să ducă la efecte colaterale pozitive,”

A doua parte „inversând totodată declinul înregistrat în domeniile vizate de negocierile colective.”
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Renew, PPE:
amendamentul 4
Prima parte „Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă sunt în conformitate cu 

legislația existentă a Uniunii și cu diversele inițiative ale Uniunii, inclusiv cu 
Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru 
tineret, Recomandarea Consiliului din 15 februarie 2016 privind integrarea șomerilor 
de lungă durată pe piața forței de muncă, Recomandarea Consiliului din 19 
decembrie 2016 privind parcursurile de actualizare a competențelor: noi oportunități 
pentru adulți, Recomandarea Consiliului din 15 martie 2018 privind un cadru 
european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace, Recomandarea 
Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții, Recomandarea Consiliului din 22 mai 2019 privind sisteme de înaltă 
calitate de educație și îngrijire timpurie a copiilor și Recomandarea Consiliului din 8 
noiembrie 2019 privind accesul la protecție socială pentru lucrători și persoanele 
care desfășoară o activitate profesională independentă. În urma deciziei Consiliului 
din 23 martie 2020 de a activa așa-numita „clauză derogatorie generală”, statele 
membre pot exercita o flexibilitate bugetară pentru a promova și proteja locurile de 
muncă de calitate și condițiile de lucru și a finanța serviciile sociale și măsurile de 
sănătate publică. Perioada de aplicare a „clauzei derogatorii generale” trebuie să 
reflecte amploarea și durata crizei de COVID-19.”

A doua parte „Pe baza consultării publice organizate de Comisie, trebuie determinate posibilele 
direcții de dezvoltare a normelor bugetare ale Uniunii.”

amendamentul 15
Prima parte „Statele membre vor putea să solicite ajutor din partea Instrumentului de sprijin 

solidar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE). 
Statele membre ar trebui să garanteze că asistența financiară oferită în acest sens se 
acordă doar întreprinderilor care respectă contractul colectiv aplicabil. Statele 
membre ar trebui să se asigure că întreprinderile beneficiare nu efectuează 
răscumpărări ale acțiunilor sau plăți de dividende acționarilor și de prime directorilor 
executivi”

A doua parte „și nici nu sunt înregistrate în paradisuri fiscale.”
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Renew, ECR, PPE:
amendamentul 6
Prima parte „Schimbările climatice și provocările legate de mediu, globalizarea, digitalizarea și 

schimbările demografice transformă în profunzime economiile și societățile 
europene. Uniunea și statele sale membre ar trebui să colaboreze pentru a răspunde 
acestei situații fără precedent, integrând drepturile sociale și depunând eforturi în 
vederea reducerii sărăciei și a inegalităților, și pentru a adapta sistemele existente, 
astfel încât să fie întărite reziliența și sustenabilitatea, recunoscând interdependența 
strânsă a economiilor și a piețelor forței de muncă, precum și a politicilor sociale și 
de mediu ale statelor membre. Pentru aceasta, sunt necesare măsuri de politică 
coordonate, ambițioase și eficace, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național. 
Astfel de măsuri de politică ar trebui să includă o majorare a investițiilor în 
domeniul social și în mediu, măsuri eficiente pe termen lung pentru a atenua efectele 
crizei, precum și asistență financiară atât pentru întreprinderi și organizațiile fără 
scop lucrativ și caritabile, cât și pentru gospodării, mai ales pentru cele care se 
confruntă cu un risc ridicat de sărăcie și de excluziune socială. Aceste politici ar 
trebui să combine măsuri legate de cerere și de ofertă, acordând o atenție deosebită 
nevoilor legate de cererea și de oferta de pe piața muncii și stimulând utilizarea 
noilor tehnologii, ținând seama, în același timp, de impactul lor asupra mediului, 
asupra ocupării forței de muncă și de impactul lor social.”

A doua parte „Statele membre și Uniunea trebuie să adopte, în legătură cu aceasta, instrumente pe 
termen lung.”

A treia parte „În acest sens,”
A patra parte „este binevenită elaborarea de către Comisie a unui sistem european permanent 

pentru reasigurările de șomaj.”

18. Proiectul de buget rectificativ 5/2020: acordarea în continuare de sprijin 
refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania, Liban 
și Turcia

Raport: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

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

§ 3 1 ID AN - 110, 570, 11

Rezoluție (întregul text) AN + 557, 72, 59
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19. Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 pentru a continua sprijinul 
umanitar acordat refugiaților din Turcia

Raport: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020) (este necesară majoritatea deputaților care compun 
Parlamentul)

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

Rezoluție (întregul 
text)

AN + 553, 106, 29

20. Obiecție formulată în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din 
Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale trioxidului de crom

Propunere de rezoluție: B9-0202/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0202/2020
(Comisia ENVI)

Rezoluție (întregul 
text)

AN - 325, 325, 35
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21. Obiecție formulată în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din 
Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv flumioxazinul

Propunere de rezoluție: B9-0203/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0203/2020
(Comisia ENVI)

După considerentul N 1 GUE/NGL AN + 390, 259, 41

După considerentul O 2 GUE/NGL AN + 385, 254, 51

Considerentul Q 3 GUE/NGL AN + 339, 286, 64

Considerentul T § text original AN - 157, 524, 9

Rezoluție (întregul text) AN + 415, 252, 20

Solicitări de vot separat
GUE/NGL: considerentul T

22. O abordare europeană globală privind stocarea energiei

Raport: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

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

Rezoluție (întregul 
text)

AN + 556, 22, 110
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23. Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene

Propunere de rezoluție: B9-0122/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0122/2020
(Comisia ITRE)

div

1/AN - 88, 592, 10

Înainte de § 1 1 GUE/NGL

2/AN - 75, 604, 11

§ 2 5 ECR AN - 122, 536, 32

6 ECR AN - 198, 451, 41

7 ECR AN - 172, 474, 44

După § 2

8 ECR AN - 168, 465, 57

9 ECR AN - 131, 515, 43§ 3

§ text original AN + 535, 144, 11

10 ECR AN - 131, 539, 19

div

1/AN + 561, 126, 3

§ 4

§ text original

2/AN + 628, 59, 3

Considerentul H 2 ECR AN - 187, 464, 39

Considerentul J 3 ECR AN - 157, 476, 57

După considerentul L 4 ECR AN - 183, 492, 15

Rezoluție (întregul text) AN + 548, 100, 40

Propunerea de rezoluție B9-0125/2020/REV
(Grupul ECR)

Rezoluție (întregul text) AN ↓

Solicitări de vot separat
ECR: § 3
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Solicitări de vot pe părți
GUE/NGL:
§ 4
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și toate cele cinci dimensiuni ale uniunii 

energetice,”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 1
Prima parte „reiterează faptul că în Rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la urgența 

climatică și de mediu solicită să se întreprindă acțiuni urgente și concrete pentru a 
limita această situație de urgență înainte să fie prea târziu; invită Comisia să 
abordeze inconsecvențele dintre politicile actuale ale Uniunii în ceea ce privește 
situația de urgență climatică și de mediu printr-o reformă amplă a politicilor sale 
privind investițiile în energie și infrastructuri, printre alte domenii;”

A doua parte „regretă decizia sa de a nu formula obiecții la cea de-a patra listă de proiecte de 
interes comun, ceea ce i-a permis Comisiei să își continue demersurile, și consideră 
că acest lucru se află în contradicție cu declarația sa privind urgența climatică și de 
mediu;”

Diverse
Ruža Tomašić și Ryszard Czarnecki (Grupul ECR) sunt, de asemenea, semnatari ai 
amendamentelor 2-10.

24. Încheierea unui acord, în curs de negociere, între Uniunea Europeană și Noua 
Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea 
criminalității grave și a terorismului

Raport: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

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

§ 1 2 GUE/NGL AN - 114, 436, 139

Referirea 13 § text original AN + 397, 274, 19

div

1/AN + 494, 192, 4

2/AN + 427, 259, 4

Considerentul F § text original

3/AN + 539, 131, 20

1 Verts/ALE AN + 392, 289, 8Considerentul H

§ text original AN ↓

Rezoluție (întregul text) AN + 438, 133, 17
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Solicitări de vot separat
GUE/NGL: referirea 13; considerentele F, H
S&D: considerentele F, H

Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
considerentul F
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „întrucât Europol a stabilit nivelul de 

amenințare al teroriștilor jihadiști ca fiind ridicat” și „întrucât, deși numărul 
arestărilor unor teroriști de dreapta a rămas la un nivel comparativ scăzut, acesta a 
crescut pentru al treilea an consecutiv;”

A doua parte „întrucât Europol a stabilit nivelul de amenințare al teroriștilor jihadiști ca fiind 
ridicat”

A treia parte „întrucât, deși numărul arestărilor unor teroriști de dreapta a rămas la un nivel 
comparativ scăzut, acesta a crescut pentru al treilea an consecutiv;”

25. Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice

Propunere de rezoluție: B9-0222/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0222/2020
(Comisia ENVI)

Înainte de § 1 1 GUE/NGL AN - 256, 334, 100

div

1/AN + 606, 82, 2

§ 21 § text original

2/AN + 507, 178, 5

div

1/AN + 654, 4, 32

§ 22 § text original

2/AN + 403, 261, 26

div

1/AN + 532, 151, 6

§ 23 § text original

2/AN + 353, 329, 7
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 41 § text original AN + 401, 270, 19

După § 47 2 GUE/NGL AN + 430, 240, 20

3 GUE/NGL AN - 187, 459, 44După § 48

4 GUE/NGL AN - 146, 474, 70

§ 81 § text original AN + 422, 255, 12

div

1/AN + 670, 11, 7

§ 82 § text original

2/AN - 330, 349, 10

După § 84 5 GUE/NGL AN - 307, 339, 44

div

1/AN + 676, 8, 4

§ 86 § text original

2/AN + 405, 267, 17

§ 99 6 GUE/NGL AN - 71, 596, 23

7 GUE/NGL AN - 176, 500, 14După § 113

8 GUE/NGL AN - 311, 342, 37

§ 116 § text original AN + 401, 280, 8

Rezoluție (întregul text) AN + 579, 18, 84

Solicitări de vot separat
PPE: §§ 23, 41, 116
ECR: § 81

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 22
Prima parte „reamintește că, până în 2020, toate SVHC relevante, inclusiv substanțele cu 

proprietăți de perturbator endocrin care prezintă motive de îngrijorare similare, 
trebuie incluse pe lista substanțelor candidate REACH; subliniază că, după 2020, vor 
fi necesare eforturi pentru a detecta posibile noi SVHC și pentru a asigura în 
continuare conformitatea deplină a dosarelor de înregistrare;”

A doua parte „invită Comisia să elimine rapid SVHC în mod gradual;”
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§ 86
Prima parte „invită Comisia să ia măsuri pentru accelerarea dezvoltării produselor de protecție a 

plantelor cu risc scăzut
A doua parte și să stabilească un obiectiv de eliminare treptată până în 2030 pentru pesticidele cu 

risc ridicat;”

Renew:
§ 21
Prima parte „își reiterează îngrijorarea cu privire la faptul că actele legislative care interzic 

prezența unor substanțe chimice în produse, inclusiv în cele de import, sunt 
disparate, nu sunt nici sistematice, nici coerente și se aplică doar unui număr foarte 
redus de substanțe, produse și utilizări, adesea cu multe excepții; „invită Comisia să 
prezinte, ca parte a Strategiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul 
substanțelor chimice, un plan de acțiune pentru eliminarea lacunelor din cadrul 
juridic actual, acordând prioritate produselor cu care consumatorii intră în contact 
apropiat și frecvent,”

A doua parte „cum ar fi textilele, produsele de mobilier, produsele pentru copii și produsele 
igienice absorbante;”

§ 23
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „potențiale”
A doua parte acest cuvânt

§ 82
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și abordate în mod consecvent în toate actele 

legislative”
A doua parte aceste cuvinte
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26. Dispoziții tranzitorii pentru a combate consecințele crizei provocate de 
COVID-19 [modificarea Regulamentului (UE) 2016/1628] ***I

Propunere de regulament: (COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD))

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

Întregul text

Întregul text 4PC1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

AN + 658, 21, 9

Amendamente la Regulamentul (UE) nr. 2016/1628

Articolul 58 § 5 
paragraful 5a

3 ID AN - 87, 595, 4

Articolul 60 § 4a 1 ECR AN - 142, 537, 9

Proiect de act legislativ

2 ECR AN - 138, 543, 7Articolul 2 § 1a

4PC2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

AN + 628, 47, 13

Propunerea Comisiei AN + 653, 17, 11
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27. Efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care 
conțin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și 
care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19 ***I

Propunere de regulament: (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))

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

Articolul 2 § 1 1 GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN - 122, 502, 64

Articolul 3 § 2 2 GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN - 170, 497, 21

Articolul 4 § 1 3 GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN - 165, 502, 21

5 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 183, 470, 35După articolul 4

6 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 183, 470, 35

După considerentul 26 4 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 187, 468, 33

Propunerea Comisiei AN + 505, 67, 109

28. O politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării 
terorismului - planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente

Propuneri de rezoluție B9-0206/2020, B9-0207/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0207/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

După § 1 1 GUE/NGL AN - 60, 571, 67

div

1/AN + 598, 75, 26

2/AN + 538, 125, 36

§ 3 § text original

3/AN + 536, 125, 38
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN - 307, 367, 25

§ 4 6 GUE/NGL

2/AN - 177, 461, 60

După § 4 14 ID AN - 150, 530, 17

După § 5 15 ID AN - 144, 538, 15

div

1/AN + 655, 8, 36

2/AN + 446, 201, 52

§ 6 § text original

3/AN + 632, 13, 54

div

1/AN + 639, 19, 41

§ 8 § text original

2/AN + 409, 263, 27

§ 9 § text original AN + 410, 244, 45

div

1/AN + 654, 8, 37

§ 13 § text original

2/AN + 602, 50, 47

2 GUE/NGL AN + 457, 181, 61După § 17

16 ID AN - 149, 540, 8

§ 18 § text original AN + 324, 299, 76

§ 21 7 GUE/NGL AN + 405, 284, 10

div

1/AN + 581, 25, 93

§ 23 § text original

2/AN + 575, 100, 24

După § 23 3 GUE/NGL AN - 216, 463, 20

8 GUE/NGL AN - 65, 538, 96§ 24

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

1/AN + 529, 103, 67

2/AN + 524, 110, 65

3/AN + 518, 158, 23

div

1/AN + 535, 145, 19

§ 27 § text original

2/AN + 488, 178, 33

§ 29 9 GUE/NGL AN - 119, 570, 10

După § 29 10 GUE/NGL AN - 336, 352, 9

div

1/AN + 600, 18, 81

§ 30 § text original

2/AN + 613, 74, 12

§ 32 11S GUE/NGL AN - 122, 566, 11

După § 34 12 GUE/NGL AN - 96, 591, 10

div

1/AN + 372, 254, 73

13 GUE/NGL

2/AN - 202, 418, 79

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 40

§ text original

3/AN ↓

După considerentul F 4 GUE/NGL AN - 53, 617, 29

Considerentul K § text original AN + 461, 233, 5

După considerentul L 5 GUE/NGL AN + 354, 283, 62

Rezoluție (întregul text) AN + 534, 25, 122

Propunerea de rezoluție B9-0206/2020 (ID)

Rezoluție (întregul text) AN ↓
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Solicitări de vot separat
PPE: considerentul K; §§ 9, 18
ECR: § 27
ID: §§ 3, 27

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 6
Prima parte „invită Comisia să abordeze lipsa din registrele naționale de date suficiente și exacte, 

care să poată fi utilizate pentru a identifica beneficiarii reali finali, în special în 
situațiile în care se utilizează o rețea de societăți fictive;”

A doua parte „solicită ca standardele de transparență privind beneficiarii reali să fie consolidate 
atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, pentru a garanta că acestea oferă 
mecanisme de verificare a exactității datelor;”

A treia parte „invită Comisia să supravegheze mai îndeaproape transpunerea dispozițiilor 
referitoare la crearea unor registre privind beneficiarii reali în statele membre, pentru 
a se asigura că acestea funcționează corespunzător și că oferă un acces public la date 
de înaltă calitate;”

§ 8
Prima parte „invită Comisia să revizuiască normele privind volumul de informații care trebuie 

colectate în timp ce sunt constituite entitățile corporative și sunt create alte entități 
juridice, fiducii și construcții juridice similare”

A doua parte „și să propună dispoziții mai detaliate privind verificarea adecvată a clienților atunci 
când deschid conturi financiare, inclusiv conturi bancare;”

GUE/NGL:
§ 27
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și consideră că toate statele membre care nu și-

au anunțat încă intenția de a se alătura Parchetului European ar trebui să facă acest 
lucru;”

A doua parte aceste cuvinte

ECR:
§ 3
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită Comisia să aibă în vedere crearea unui 

mecanism de coordonare și sprijin al UE sub forma unei FIU a UE;” și „și FIU a 
UE”

A doua parte „invită Comisia să aibă în vedere crearea unui mecanism de coordonare și sprijin al 
UE sub forma unei FIU a UE;”

A treia parte „și FIU a UE”

§ 13
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „nu se bazează exclusiv pe procesul de 

întocmire a listei GAFI și”
A doua parte aceste cuvinte
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§ 23
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită Comisia să ia în considerare crearea 

unei unități de informații financiare a UE ca pe o oportunitate de”
A doua parte aceste cuvinte

ID:
§ 30
Prima parte „își reiterează apelul adresat statelor membre de a elimina treptat, cât mai curând 

posibil, toate programele existente de dobândire a cetățeniei prin investiție sau de 
vize de aur,”

A doua parte „în special în contextul unei verificări insuficiente și al unei lipse de transparență, 
pentru a reduce la minimum riscul care decurge deseori din acestea, de spălare a 
banilor, de subminare a încrederii reciproce și a integrității spațiului Schengen, pe 
lângă alte riscuri politice, economice și de securitate care amenință UE și statele sale 
membre;” invită Comisia să prezinte cât mai curând posibil un raport privind 
măsurile pe care intenționează să le adopte în ceea ce privește programele de 
dobândire a cetățeniei prin investiție sau de vize de aur, precum și concluziile 
grupului său de experți creat în acest scop; invită Comisia să analizeze în continuare 
dacă sunt îndeplinite condițiile prealabile pentru inițierea procedurilor de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre pentru încălcarea articolului 4 
alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);”

S&D:
amendamentul 6
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „reamintește solicitarea sa privind aplicarea cu 

strictețe a unor sancțiuni eficiente băncilor, aplicând dispoziții privind retragerea 
licenței bancare a instituțiilor financiare a căror implicare în promovarea sau 
permiterea spălării de bani a fost dovedită;”

A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 13
Prima parte „este profund îngrijorat de lipsa unei supravegheri eficiente, astfel cum a reieșit din 

evaluarea performanței autorităților de supraveghere din Danemarca și Estonia în 
contextul scandalului Danske Bank; este preocupat și în legătură cu recentul scandal 
Wirecard, dar și în legătură cu rolul pe jucat de autoritatea de supraveghere 
financiară din Germania (BaFin) și cu posibilele sale deficiențe; remarcă eșecul 
autoreglementării profesiei de contabil și în acest caz; observă că clasificarea acestei 
societăți de tehnologie financiară ca întreprindere „tehnologică” și nu ca prestator de 
servicii de plată a jucat un rol central în eșecurile în materie de reglementare; invită 
Comisia să abordeze urgent această problemă, asigurându-se că societățile de plată 
sunt clasificate corect;”

A doua parte „observă că, deși BaFin și Bundesbank sunt principalii responsabili pentru acest 
scandal în materie de reglementare, deoarece nu au reușit să supravegheze și să 
reglementeze în mod corespunzător grupul Wirecard, multe instituții ale UE au, de 
asemenea, rolul de a supraveghea și de a reglementa în legătură cu diferite părți 
implicate în acest caz, inclusiv BCE, ESMA, Autoritatea Europeană pentru 
Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și Comisia Europeană; solicită UE și 
autorităților naționale competente să înceapă o anchetă cu privire la cele 1,9 miliarde 
EUR care lipsesc și cu privire la posibilele consecințe ale insolvenței grupului pentru 
pensiile din UE; solicită ca ESMA să deschidă o anchetă cu privire la faptul că 
autoritățile de reglementare nu au reușit să identifice și să pună capăt fraudelor și 
manipulărilor pieței comise de Wirecard în întreprinderile din UE, inclusiv în cele 
din Germania și Irlanda;”

PPE, ID:
§ 40
Prima parte „este profund îngrijorat de lipsa unei supravegheri eficiente, astfel cum a reieșit din 

evaluarea performanței autorităților de supraveghere din Danemarca și Estonia în 
contextul scandalului Danske Bank; este preocupat și în legătură cu recentul scandal 
Wirecard, dar și în legătură cu rolul pe jucat de autoritatea de supraveghere 
financiară din Germania (BaFin) și cu posibilele sale deficiențe; solicită UE și 
autorităților naționale competente să înceapă o anchetă cu privire la cele 1,9 miliarde 
EUR care lipsesc”

A doua parte „și solicită Comisiei să analizeze cum poate fi îmbunătățită funcționarea sectorului 
contabil,”

A treia parte „inclusiv prin audituri comune;”

ECR, ID:
§ 24
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „de exemplu, extinderea”, „Parchetului 

European (EPPO) și” și „(Europol) și Eurojust”
A doua parte „de exemplu, extinderea” și „(Europol) și Eurojust”
A treia parte „Parchetului European (EPPO) și”

Diverse
Dragoș Pîslaru și Moritz Körner (Grupul Renew) sunt, de asemenea, semnatari ai propunerii de 
rezoluție B9-0207/2020.

29. Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice

Propuneri de rezoluție: B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020, 
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B9-0221/2020

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

Propunerea comună de rezoluție RC-B9-0216/2020 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Înainte de § 1 11 GUE/NGL AN - 176, 463, 55

div

1/AN + 662, 17, 15

§ 1 § text original

2/AN + 515, 165, 14

După § 1 1 GUE/NGL AN - 122, 497, 75

§ 2 § text original AN + 607, 66, 21

După § 2 2 GUE/NGL AN - 64, 561, 68

§ 4 7 ID AN - 148, 540, 4

§ 5 12 GUE/NGL AN - 240, 388, 66

După § 5 13 GUE/NGL AN - 236, 420, 37

§ 6 14 GUE/NGL AN - 153, 528, 12

După § 6 15 GUE/NGL AN - 163, 480, 50

div

1/AN + 674, 14, 6

§ 9 § text original

2/AN + 546, 67, 81

§ 10 § text original AN + 375, 305, 14

3 GUE/NGL AN - 116, 501, 77După § 10

16 GUE/NGL AN - 139, 475, 80
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 11 § text original AN + 517, 114, 62

După § 11 17 GUE/NGL AN - 120, 541, 33

§ 12 § text original AN + 576, 68, 50

§ 13 § text original AN + 601, 51, 42

§ 14 § text original AN + 601, 55, 38

§ 23 25 PPE, ECR AN + 403, 265, 26

22 Renew AN + 421, 224, 45

div

1/AN ↓

§ 25

§ text original

2/AN ↓

După § 25 18 GUE/NGL AN + 380, 294, 14

§ 28 § text original AN + 523, 152, 19

După § 29 19 GUE/NGL AN + 582, 24, 88

div

1/AN + 658, 12, 24

§ 31 § text original

2/AN + 608, 71, 15

§ 32 § text original AN + 576, 56, 62

După § 32 23 Renew AN + 549, 97, 48

div

1/AN + 606, 31, 57

§ 34 § text original

2/AN + 550, 91, 53

24 Renew AN + 608, 53, 33După § 36

26 PPE AN + 640, 34, 20

§ 38 20 GUE/NGL AN - 295, 377, 22

div§ 40 § text original

1/AN + 573, 66, 55
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 520, 89, 85

§ 42 § text original AN + 606, 59, 29

Referirea 5 § text original AN + 552, 86, 56

Considerentul A 4 ID AN - 126, 556, 10

Considerentul B § text original AN + 554, 84, 56

Considerentul V 5 ID AN - 106, 546, 40

6 ID AN - 124, 555, 11Considerentul W

21 Renew AN + 411, 269, 13

Considerentul JJ 9 GUE/NGL AN - 255, 386, 53

După considerentul 
KK

10 GUE/NGL AN - 142, 516, 35

După considerentul LL 8 GUE/NGL AN - 145, 469 79

Rezoluție (întregul text) AN + 526, 105, 50

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0216/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0217/2020 ECR AN ↓

B9-0218/2020 S&D AN ↓

B9-0219/2020 Renew AN ↓

B9-0220/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0221/2020 PPE AN ↓

Solicitări de vot separat
ID: referirea 5; considerentul B; §§ 2, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 28, 32
GUE/NGL: §§ 11, 28, 42
PPE: § 10
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Solicitări de vot pe părți
ID:
§ 9
Prima parte „invită statele membre să efectueze de urgență teste de rezistență pentru sistemele 

lor de sănătate pentru a identifica punctele slabe și a verifica dacă sunt pregătite 
pentru o posibilă resurgență a COVID-19 și pentru orice altă criză sanitară viitoare;”

A doua parte „invită Comisia să coordoneze aceste activități și să stabilească parametri comuni;”

§ 31
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „strict”
A doua parte acest cuvânt

§ 34
Prima parte „solicită adoptarea unui plan de acțiune al UE privind transparența informațiilor din 

domeniul sănătății”
A doua parte „și combaterea dezinformării;”

§ 40
Prima parte „salută călduros creșterea semnificativă a bugetului propus pentru noul program 

EU4Health;” „subliniază, cu toate acestea, că majorarea bugetului UE pentru 
sănătate nu ar trebui să se limiteze la viitorul CFM, ci sunt necesare investiții și 
angajamente pe termen lung;”

A doua parte „solicită instituirea unui fond UE specific pentru a consolida infrastructurile 
spitalicești și serviciile de sănătate, sub rezerva unor criterii clare;”

PPE:
§ 25
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și la contracepție de urgență”
A doua parte aceste cuvinte

ID, GUE/NGL:
§ 1
Prima parte „solicită instituțiilor europene și statelor membre să desprindă învățămintele 

corespunzătoare în urma crizei provocate de COVID-19 și să se angajeze într-o 
cooperare mult mai solidă în domeniul sănătății;”

A doua parte „solicită, prin urmare, adoptarea unei serii de măsuri pentru a crea o Uniune 
Europeană a Sănătății;”


