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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. Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propuneri de rezoluție: B9-0229/2020, B9-0230/2020

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

Propunerea de rezoluție B9-0229/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

div

1/AN + 676, 1, 4

§ 1 § text original

2/AN + 612, 28, 41

div

1/AN + 570, 71, 40

2/AN + 552, 72, 57

3/AN + 516, 112, 53

§ 2 § text original

4/AN + 603, 32, 45

2 GUE/NGL AN - 64, 566, 51

3 GUE/NGL AN - 78, 534, 69

4 GUE/NGL AN - 87, 551, 43

După § 2

5 GUE/NGL AN - 113, 537, 31

6 GUE/NGL AN - 160, 466, 55După § 3

7 GUE/NGL AN - 48, 557, 76

§ 4 8 GUE/NGL AN - 124, 516, 41

div

1/AN + 541, 80, 60

§ 5 § text original

2/AN + 456, 202, 23

25 ID AN - 133, 543, 3

10 GUE/NGL AN - 112, 556, 13

11 GUE/NGL AN - 102, 545, 33

§ 9

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

1/AN + 501, 151, 28

2/AN + 464, 175, 42

După § 9 9 GUE/NGL AN - 148, 405, 128

26 ID AN - 101, 562, 16§ 10

§ text original AN + 459, 202, 20

24 deputați AN - 69, 565, 47După § 10

27 ID AN - 103, 564, 12

28 ID AN - 112, 554, 13

12 GUE/NGL AN - 59, 562, 57

13 GUE/NGL AN - 46, 618, 16

div

1/AN + 440, 211, 29

2/AN + 420, 200, 61

§ 11

§ text original

3/AN + 487, 182, 12

După § 11 29 ID AN - 100, 569, 10

div

1/AN + 572, 78, 31

§ 12 § text original

2/AN + 490, 64, 127

14 GUE/NGL AN - 81, 538, 59

15 GUE/NGL AN - 56, 545, 80

După § 13

16 GUE/NGL AN - 165, 467, 48

17 GUE/NGL AN - 112, 454, 115

div

1/AN + 523, 80, 74

§ 14

§ text original

2/AN + 501, 112, 64
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

30 ID AN - 97, 560, 22După § 14

31 ID AN - 125, 535, 18

18 GUE/NGL AN - 91, 478, 112

div

1/AN + 526, 121, 34

§ 15

§ text original

2/AN + 571, 101, 9

După § 15 19 GUE/NGL AN - 125, 510, 46

§ 16 § text original AN + 488, 140, 52

§ 17 32 ID AN - 106, 565, 8

div

1/AN + 552, 55, 74

§ 19 § text original

2/AN + 488, 116, 77

20 GUE/NGL AN - 60, 538, 83După § 19

33 ID AN - 109, 560, 10

§ 20 34 ID AN - 102, 571, 6

După § 20 35 ID AN - 97, 569, 13

§ 23 21 GUE/NGL AN - 188, 485, 8

§ 24 § text original AN + 578, 52, 51

22 GUE/NGL AN - 108, 484, 89După § 24

23 GUE/NGL AN - 139, 419, 123

div

1/AN + 620, 20, 41

§ 26 § text original

2/AN + 595, 40, 46
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După considerentul C 1 GUE/NGL AN - 58, 562, 61

Rezoluție (întregul text) AN + 465, 150, 67

Propunerea de rezoluție B9-0230/2020
(ECR)

Rezoluție (întregul text) AN ↓

Solicitări de vot separat
ID: §§ 15, 16, 24
Renew: §§ 10, 11, 12

Solicitări de vot pe părți
GUE/NGL:
§ 9
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „subliniază că, pentru a fi eficace, acest 

mecanism ar trebui activat printr-o majoritate calificată inversă;”
A doua parte aceste cuvinte

§ 14
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „gestionarea frontierelor”, „Fondul de 

gestionare integrată a frontierelor” și „Fondul european de apărare”
A doua parte aceste cuvinte

§ 15
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „treptate”
A doua parte acest cuvânt

ID:
§ 1
Prima parte „deplânge victimele coronavirusului și aduce un omagiu tuturor lucrătorilor care au 

luptat împotriva pandemiei;”
A doua parte „consideră că, în aceste împrejurări fără precedent și excepționale, locuitorii UE au o 

obligație colectivă de solidaritate;”

§ 5
Prima parte „consideră că șefii de stat și de guvern din UE nu au reușit să abordeze problema 

planului de rambursare aferent instrumentului de redresare; reamintește că există 
doar trei variante în acest sens: reduceri și mai mari ale programelor cu valoare 
adăugată europeană până în 2058, creșterea contribuțiilor statelor membre sau 
crearea de noi resurse proprii”

A doua parte „consideră că doar crearea de noi resurse proprii poate contribui la rambursarea 
datoriei UE, protejând în același timp bugetul UE și reducând presiunea fiscală 
asupra bugetelor naționale și asupra cetățenilor UE; reamintește că crearea de noi 
resurse proprii este singura metodă de rambursare acceptabilă pentru Parlament”
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§ 12
Prima parte „își reiterează poziția fermă în favoarea desființării tuturor reducerilor și 

mecanismelor corectoare, cât mai curând posibil; regretă că Consiliul European nu 
numai că a menținut, ci chiar a crescut reducerile de care beneficiază unele state 
membre;”

A doua parte „își reafirmă poziția cu privire la costurile colectării taxelor vamale, care ar trebui 
stabilite la 10 %, rata lor inițială;”

§ 26
Prima parte „consideră, cu toate acestea, că orice acord politic cu privire la următorul CFM va 

trebui să fie încheiat cel târziu până la sfârșitul lunii octombrie, pentru a nu pune în 
pericol începerea fără dificultăți a noilor programe începând cu 1 ianuarie 2021; 
reamintește că, în cazul în care un nou CFM nu va fi adoptat la timp, articolul 312 
alineatul (4) din TFUE prevede prelungirea temporară a plafonului și a altor 
dispoziții din ultimul an al actualului cadru;”

A doua parte „subliniază că planul de urgență pentru CFM este, atât din punct de vedere juridic, 
cât și politic, pe deplin compatibil cu planul de redresare și cu adoptarea noilor 
programe ale CFM;”

Renew:
§ 19
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „regretă reducerile masive aplicate 

componentelor de subvenții, ceea ce a perturbat echilibrul dintre subvenții și 
împrumuturi și va submina eforturile de redresare, în special anularea programelor 
inovatoare, cum ar fi Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate; consideră că aceste 
reduceri vor reduce capacitatea de acțiune a instrumentului și efectul său 
transformator asupra economiei; regretă faptul că, încă o dată, unele state membre au 
negociat în spiritul echilibrului bugetar operațional, ignorând complet beneficiile 
generale ale apartenenței la piața unică și la UE în ansamblu;”

A doua parte aceste cuvinte

GUE/NGL, ID:
§ 2
Prima parte „salută acceptarea de către șefii de stat și de guvern a creării unui fond de redresare 

pentru relansarea economiei, așa cum a propus Parlamentul în luna mai; ia act de 
crearea instrumentului de redresare, care”

A doua parte „reprezintă o măsură istorică pentru UE;”
A treia parte „regretă, cu toate acestea, reducerea componentei de subvenții în acordul final;”
A patra parte „reamintește că temeiul juridic ales pentru crearea instrumentului de redresare nu 

conferă un rol oficial deputaților aleși în Parlamentul European;”
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§ 11
Prima parte „subliniază, prin urmare, că această reformă ar trebui să includă un coș de noi 

resurse proprii care trebuie să intre în bugetul Uniunii începând cu 1 ianuarie 2021; 
subliniază că contribuția pentru materialele plastice reprezintă doar un prim pas 
parțial în direcția satisfacerii acestei așteptări a Parlamentului; intenționează să 
negocieze un calendar obligatoriu din punct de vedere juridic, care să fie aprobat de 
autoritatea bugetară, de introducere a unor noi resurse proprii suplimentare în cursul 
primei jumătăți a următorului CFM, cum ar fi sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (și veniturile obținute în urma oricărei viitoare extinderi), 
mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, un impozit 
digital, taxa pe tranzacțiile financiare și baza fiscală consolidată comună a 
societăților; ” cu excepția cuvintelor: „cum ar fi sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (și veniturile obținute în urma oricărei viitoare extinderi),”

A doua parte aceste cuvinte
A treia parte „solicită ca revizuirea CFM la jumătatea perioadei să fie utilizată pentru a adăuga, 

dacă este necesar, resurse proprii suplimentare în a doua jumătate a CFM 2021-
2027, pentru a garanta atingerea obiectivului până la sfârșitul CFM 2021-2027;”


