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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. Cerere de ridicare a imunității lui Carles Puigdemont i Casamajó

Raport: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021) (vot secret, articolul 191 din Regulamentul de procedură)

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

Propunere de decizie SEC + 400, 248, 45

2. Cerere de ridicare a imunității lui Antoni Comín i Oliveres

Raport: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021) (vot secret, articolul 191 din Regulamentul de procedură)

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

Propunere de decizie SEC + 404, 247, 42

3. Cerere de ridicare a imunității lui Clara Ponsatí Obiols

Raport: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021) (vot secret, articolul 191 din Regulamentul de procedură)

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

Propunere de decizie SEC + 404, 247, 42

4. Cerere de ridicare a imunității lui Valter Flego

Raport: Andrzej Halicki (A9-0023/2021) (vot secret, articolul 191 din Regulamentul de procedură)

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

Propunere de decizie SEC + 658, 26, 13
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5. Cerere de ridicare a imunității lui Nuno Melo

Raport: Manon Aubry (A9-0024/2021) (vot secret, articolul 191 din Regulamentul de procedură)

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

Propunere de decizie SEC + 662, 21, 14

6. Programul InvestEU ***I

Raport: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 37 comisia AN + 496, 57, 144

Proiect de act legislativ

Întregul text 37PC1 comisia AN ↓

40 ID AN ↓Articolul 3 § 1 litera 
(b)

39 ID AN ↓

41S ID AN ↓

42 ID AN ↓

Articolul 5 § 1 litera 
(b)

37PC2 comisia AN ↓

43S ID AN ↓Articolul 5 § 1 litera 
(c)

37PC3 comisia AN ↓

44S ID AN ↓

37PC4 comisia AN ↓

Articolul 5 § 1 litera 
(d)

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

Articolul 7 § 1 litera 
(b)

46 ID AN ↓

Articolul 7 § 1 litera 
(d)

47 ID AN ↓

Articolul 13 § 2 litera 
(a)

48 ID AN ↓

Articolul 13 § 2 litera 
(b)

49S ID AN ↓

Articolul 13 § 3 partea 
introductivă

50 ID AN ↓

Articolul 13 § 3 litera 
(b)

51S ID AN ↓

Articolul 13 § 3 litera 
(c)

52S ID AN ↓

Articolul 13 § 3 litera 
(d)

53S ID AN ↓

Considerentul 67 38 ID AN ↓

Propunerea Comisiei AN ↓

7. Program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 
(„programul «UE pentru sănătate»”) ***I

Raport: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 252 comisia AN + 631, 32, 34



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_RO.docx 7 PE 690.053

8. Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal *** II

Recomandare pentru a doua lectură: Maria Grapini (A9-0038/2021)

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

Aprobare fără vot

9. Un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon 
compatibil cu normele OMC

Raport: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

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

div

1/AN + 585, 69, 42

§ 5 § text original

2/AN + 374, 307, 15

2 deputați AN - 287, 367, 43

div

1/AN + 593, 56, 48

§ 12

§ text original

2/AN + 367, 314, 16

div

1/AN + 631, 27, 39

§ 13 § text original

2/AN + 412, 227, 58

div

1/AN + 528, 119, 50

§ 16 § text original

2/AN + 366, 322, 9
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 20 § text original AN + 339, 320, 38

§ 22 3 deputați AN + 356, 300, 40

§ 25 § text original AN + 393, 223, 81

div

1/AN + 426, 245, 26

2/AN + 340, 330, 26

4 deputați

3/AN + 344, 329, 23

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 28

§ text original

3/AN ↓

După § 32 1 deputați AN - 119, 561, 17

div

1/AN + 589, 97, 11

2/AN + 540, 122, 35

3/AN + 668, 21, 8

§ 33 § text original

4/AN + 385, 238, 74

div

1/AN + 559, 103, 35

§ 34 § text original

2/AN - 282, 338, 77

§ 39 § text original AN + 358, 316, 23

Referirea 11 § text original AN + 375, 306, 15

div

1/AN + 580, 73, 44

Considerentul G § text original

2/AN + 400, 288, 9
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Considerentul R § text original AN + 354, 330, 12

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 444, 70, 181

Solicitări de vot separat
deputați: §§ 20, 25, 39, referirea 11, considerentul R

Solicitări de vot pe părți
deputați:
§ 5
Prima parte „ia act de propunerea Comisiei de a fixa drept obiectiv climatic al UE pentru 2030 

«reducerea emisiilor nete cu cel puțin 55 %» față de nivelurile din 1990;”
A doua parte „subliniază însă că Parlamentul a adoptat un obiectiv mai ambițios, de 60 %;”

§ 12
Prima parte „consideră că, pentru a preveni posibilele denaturări pe piața internă și de-a lungul 

lanțului valoric, un CBAM ar trebui să acopere toate importurile de produse și 
mărfuri care fac obiectul EU ETS, inclusiv atunci când sunt integrate în produse 
intermediare sau finale; subliniază că, la început (deja din 2023) și în urma unei 
evaluări a impactului, un CBAM ar trebui să acopere sectorul energetic și sectoarele 
industriale mari consumatoare de energie,”

A doua parte „cum ar fi sectorul producător de ciment, oțel, aluminiu, hârtie, sticlă, produse 
chimice și îngrășăminte și sectorul rafinării petrolului, care continuă să primească 
alocări gratuite importante și care reprezintă în continuare 94 % din emisiile 
industriale ale UE;”

§ 13
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „globală” și „fiecărui”
A doua parte aceste cuvinte

§ 16
Prima parte „consideră că, pentru a aborda riscul potențial al relocării emisiilor de dioxid de 

carbon, respectând în același timp normele OMC, CBAM trebuie să taxeze 
conținutul de carbon al importurilor într-un mod care să reflecte costurile carbonului 
plătite de producătorii din UE; subliniază că tarifarea carbonului în cadrul CBAM ar 
trebui să reflecte evoluția dinamică a prețului certificatelor UE în cadrul sistemului 
EU ETS, garantându-se totodată predictibilitatea și volatilitatea redusă a prețului 
carbonului; consideră că importatorii ar trebui să achiziționeze certificate dintr-o 
rezervă de certificate distinctă de cea a sistemului EU ETS, în cadrul căruia prețul 
carbonului este cel din ziua tranzacției din EU ETS; subliniază că introducerea 
CBAM este doar una dintre măsurile de punere în aplicare a obiectivelor Pactului 
verde european și trebuie să fie însoțită, de asemenea, de măsuri necesare în 
sectoarele care nu fac obiectul ETS, precum și de o reformă ambițioasă a EU ETS, 
pentru a garanta că acesta oferă o tarifare semnificativă a carbonului care respectă pe 
deplin principiul «poluatorul plătește», și pentru a contribui la reducerea necesară a 
emisiilor de GES în conformitate cu obiectivul climatic actualizat al UE pentru 2030 
și cu obiectivul de a reduce la zero emisiile nete de GES până în 2050,”

A doua parte „inclusiv prin abordarea factorului linear de reducere, reajustarea plafonului și 
evaluarea eventualei necesități de stabilire a unui preț minim al carbonului;”

§ 28
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Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să constituie o alternativă la măsurile existente 
privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon în temeiul legislației UE în sectoarele 
acoperite de EU ETS, în măsura în care” și „prin urmare, să meargă mână în mână 
cu eliminarea progresivă, paralelă, rapidă și totală a măsurilor respective pentru 
sectoarele în cauză, astfel încât”

A doua parte „să constituie o alternativă la măsurile existente privind relocarea emisiilor de dioxid 
de carbon în temeiul legislației UE în sectoarele acoperite de EU ETS, în măsura în 
care”

A treia parte „prin urmare, să meargă mână în mână cu eliminarea progresivă, paralelă, rapidă și 
totală a măsurilor respective pentru sectoarele în cauză, astfel încât”

§ 33
Prima parte „sprijină intenția Comisiei de a utiliza veniturile generate de CBAM sub formă de 

noi resurse proprii la bugetul UE și solicită Comisiei să asigure o transparență 
deplină în ceea ce privește utilizarea acestor venituri;”

A doua parte „subliniază, cu toate acestea, că rolul bugetar al CBAM ar trebui să fie doar un 
produs secundar al instrumentului; consideră că aceste noi venituri ar trebui să 
permită un sprijin mai mare pentru acțiunile climatice și obiectivele Pactului verde, 
cum ar fi tranziția echitabilă și decarbonizarea economiei europene, precum și o 
creștere a contribuției UE la finanțarea internațională a combaterii schimbărilor 
climatice în favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate și a statelor insulare mici în 
curs de dezvoltare, care sunt cele mai vulnerabile la schimbările climatice, în special 
pentru a le sprijini să treacă printr-un proces de industrializare bazat pe tehnologii 
curate și decarbonizate;”

A treia parte „solicită Comisiei să țină seama, în cadrul viitoarei sale propuneri, de consecințele 
sociale ale mecanismului pentru a le reduce cât mai mult posibil;”

A patra parte „subliniază că veniturile generate de un CBAM nu ar trebui utilizate în niciun caz ca 
subvenții deghizate pentru industriile europene mari poluatoare, lucru care ar 
compromite, în cele din urmă, compatibilitatea sa cu normele OMC;”

§ 34
Prima parte „reamintește că Parlamentul, Consiliul și Comisia au convenit asupra creării de noi 

resurse proprii, inclusiv CBAM, pe durata următorului cadru financiar multianual 
(CFM), în Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea în 
chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse 
proprii, inclusiv o foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii 
(AII)[9]; subliniază că alocarea fluxurilor financiare generate de CBAM la bugetul 
UE ar contribui la atenuarea problemelor de echivalență fiscală și ar asigura un 
impact distribuit echitabil între statele membre, precum și o structură flexibilă, cu 
costuri administrative indirecte minime; concluzionează deci că definirea veniturilor 
ca resursă proprie a UE ar reduce cota contribuțiilor bazate pe VNB la finanțarea 
bugetului UE și ar contribui astfel la partajarea impactului CBAM în mod echitabil 
în toate statele membre; consideră că orice economie la nivel național datorată 
scăderii contribuțiilor bazate pe VNB va crește marja de manevră bugetară a statelor 
membre;”

A doua parte „evidențiază că punerea în aplicare a mecanismului ar trebui să fie însoțită de 
eliminarea subvențiilor dăunătoare mediului acordate industriilor mari consumatoare 
de energie, în special a scutirilor și a facilităților fiscale pentru energia utilizată de 
industriile mari consumatoare de energie;”

considerentul G
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „nu”
A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 4
Prima parte „echivalente cu ETS” și „ importate”
A doua parte eliminarea cuvintelor: „să constituie o alternativă la măsurile existente privind 

relocarea emisiilor de dioxid de carbon în temeiul legislației UE în sectoarele 
acoperite de EU ETS, în măsura în care”

A treia parte eliminarea cuvintelor: „prin urmare, să meargă mână în mână cu eliminarea 
progresivă, paralelă, rapidă și totală a măsurilor respective pentru sectoarele în 
cauză, astfel încât”

Diverse
Tom Vandenkendelaere (Grupul PPE) și-a retras semnătura de la amendamentul 3.

10. Cooperarea administrativă în domeniul fiscal *

Raport: Sven Giegold (A9-0015/2021)

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

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-65, 
67-76

comisia AN + 562, 40, 94

§ 5 paragraful 1 66 comisia AN + 536, 147, 13

După considerentul 2 77 ID AN - 87, 584, 23

Considerentul 3 78 ID AN - 58, 586, 50

Considerentul 8 79 ID AN - 97, 578, 19

Considerentul 15 80 ID AN - 94, 589, 11

Considerentul 25 81 ID AN - 87, 591, 15

Propunerea Comisiei AN + 568, 63, 64

Solicitări de vot separat
ECR: amendamentul 66

11. Diligența necesară a întreprinderilor și răspunderea acestora

Raport: Lara Wolters (A9-0018/2021) (este necesară majoritatea deputaților care compun 
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Parlamentul pentru a adopta propunerea de rezoluție)

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

Amendamente la punctele propunerii de rezoluție

div

1/AN + 661, 20, 15

2/AN + 540, 148, 8

§ 1 § text original

3/AN + 532, 152, 12

După § 1 12 ID AN - 127, 536, 31

§ 6 2 ECR AN - 180, 509, 7

4 ECR AN - 142, 514, 40

3 ECR AN - 160, 526, 10

div

1/AN + 666, 14, 16

2/AN + 528, 155, 13

§ 9

§ text original

3/AN + 515, 168, 12

5 ECR AN - 168, 511, 16§ 11

13 ID AN - 158, 528, 6

16 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

AN + 588, 86, 21

div

1/AN ↓

§ 16

§ text original

2/AN ↓

div

1/AN + 589, 80, 26

§ 21 § text original

2/AN + 620, 43, 32

div§ 26 § text original

1/AN + 621, 39, 35
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 603, 74, 17

3/AN + 606, 79, 10

§ 29 § text original AN - 143, 333, 219

6 ECR AN - 116, 536, 43§ 30

18 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

AN + 361, 126, 208

După § 34 7 ECR AN - 195, 484, 16

div

1/AN + 649, 20, 26

Considerentul O § text original

2/AN + 624, 52, 19

div

1/AN + 631, 40, 24

Considerentul R § text original

2/AN + 565, 105, 25

div

1/AN + 649, 22, 24

Considerentul W § text original

2/AN + 540, 97, 58

Amendamente la anexă, partea I

9S ECR AN - 171, 509, 15

10 ECR AN - 142, 514, 39

Articolul 2 § 2

15 ID AN - 158, 528, 7

Articolul 2, după § 3 20 deputați AN - 224, 460, 10

Articolul 3 punctul 9 21 deputați AN - 207, 481, 7

div

1/AN + 667, 22, 6

Articolul 4 § 3 § text original

2/AN + 534, 134, 27
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Articolul 4 § 7 22 deputați AN - 228, 457, 10

Articolul 4 § 8 23 deputați AN - 207, 469, 19

Articolul 4 § 9 24 deputați AN - 206, 473, 16

Articolul 10 § 5 § text original AN + 591, 83, 21

Articolul 15 § 1 27 deputați AN - 149, 510, 36

11 ECR AN - 168, 524, 3Articolul 15 § 2

28 deputați AN - 119, 530, 46

După articolul 19 19 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

AN + 358, 146, 189

div

1/AN + 634, 23, 38

Considerentul 12 § text original

2/AN + 507, 176, 12

După considerentul 12 26 deputați AN - 244, 445, 6

14 ID AN - 167, 522, 4

8 ECR AN - 171, 514, 10

25 deputați AN - 181, 481, 33

div

1/AN + 658, 12, 25

Considerentul 17

§ text original

2/AN + 509, 174, 12

div

1/AN + 652, 10, 33

Considerentul 18 § text original

2/AN + 520, 147, 28

div

1/AN + 674, 8, 13

Considerentul 19 § text original

2/AN + 547, 100, 48
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Considerentul 20 17 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

AN + 649, 26, 20

Considerentul 25 § text original AN + 546, 91, 57

Amendamente la anexă, partea II

div

1/AN - 99, 285, 311

2/AN - 74, 288, 333

3/AN - 74, 290, 331

Anexă, partea II § text original

4/AN - 72, 290, 333

Amendamente la anexă, partea III

div

1/AN - 71, 286, 338

2/AN - 72, 289, 334

Anexă, partea III § text original

3/AN - 72, 290, 333

Amendamente la considerentele propunerii de rezoluție

După considerentul G 1 ECR AN - 134, 539, 22

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 504, 79, 112

Solicitări de vot separat
PPE: propunere de rezoluție: § 29 
ECR: propunere de rezoluție: § 29; anexă partea I: articolul 10 § 5, considerentul 25 

Solicitări de vot pe părți
ID:
propunere de rezoluție
§ 9
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „obligatoriu” și „precum și toate întreprinderile 

mici și mijlocii cotate la bursă și întreprinderile mici și mijlocii cu grad ridicat de 
risc;”

A doua parte „obligatoriu”
A treia parte „precum și toate întreprinderile mici și mijlocii cotate la bursă și întreprinderile mici 

și mijlocii cu grad ridicat de risc;”

Anexă, partea I
articolul 4 alineatul (3)
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Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sau o întreprindere mică sau mijlocie”
A doua parte aceste cuvinte

ECR:
propunere de rezoluție
Considerentul O
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „diferența de remunerare între femei și bărbați”
A doua parte aceste cuvinte

Considerentul R
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „limitată”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul W
Prima parte „întrucât această dezbatere a condus, printre altele, la adoptarea unor cadre și 

standarde privind diligența necesară de către Organizația Națiunilor Unite, Consiliul 
Europei, OCDE și OIM; întrucât aceste standarde sunt, totuși, voluntare și utilizarea 
lor a fost, prin urmare, limitată;”

A doua parte „întrucât legislația Uniunii ar trebui să se bazeze progresiv și constructiv pe aceste 
cadre și standarde; întrucât Uniunea și statele membre ar trebui să sprijine crearea 
unui instrument juridic obligatoriu al ONU privind respectarea drepturilor omului de 
corporațiile transnaționale și alte întreprinderi și să se angajeze în acest sens în 
cadrul negocierilor în curs și invită Consiliul să încredințeze Comisiei un mandat 
care să-i permită implicarea activă în negocierile în curs;”

§ 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „au limitări și” și „obligatorii”
A doua parte „au limitări și”
A treia parte „obligatorii”

§ 21
Prima parte „solicită ca instrumentele comerciale să fie legate de monitorizarea aplicării viitoarei 

legislații privind diligența necesară de către întreprinderile din Uniune care își 
desfășoară activitatea în afara Uniunii, inclusiv prin organizarea unor schimburi 
semnificative de opinii cu titularii de drepturi, comunitățile locale, camerele de 
comerț și instituțiile naționale din domeniul drepturilor omului, actorii societății 
civile și sindicatele și prin sprijinirea acestora, precum și prin implicarea delegațiilor 
Uniunii în monitorizarea aplicării acestei legislații;”

A doua parte „invită Comisia să coopereze cu camerele de comerț ale statelor membre și cu 
instituțiile naționale din domeniul drepturilor omului pentru furnizarea de 
instrumente și informații online cu scopul de a sprijini punerea în aplicare a viitoarei 
legislații privind diligența necesară;”

§ 26
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inegalitățile de gen” și „și într-un mod care să 

țină seama de dimensiunea de gen”
A doua parte „inegalitățile de gen”
A treia parte „și într-un mod care să țină seama de dimensiunea de gen”
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Anexă, partea I
considerentul 17
Prima parte „Prezenta directivă ar trebui să se aplice tuturor întreprinderilor mari reglementate de 

legislația unui stat membru, stabilite pe teritoriul Uniunii sau care își desfășoară 
activitatea pe piața internă europeană, indiferent dacă sunt private sau de stat și 
indiferent de sectorul în care activează, inclusiv cel financiar.”

A doua parte „Prezenta directivă ar trebui să se aplice și întreprinderilor mici și mijlocii cotate la 
bursă și întreprinderilor mici și mijlocii cu grad ridicat de risc.”

considerentul 19
Prima parte „În ceea ce privește întreprinderile deținute sau controlate de stat, îndeplinirea 

obligațiilor de diligență necesară ar trebui să impună ca acestea să achiziționeze 
servicii de la întreprinderi care respectă obligațiile de diligență necesară.”

A doua parte „Statele membre sunt încurajate să nu acorde ajutoare de stat, inclusiv prin sistemele 
de ajutor de stat, achiziții publice, agenții de creditare a exportului sau împrumuturi 
guvernamentale, întreprinderilor care nu respectă obiectivele prezentei directive.”

ID, ECR:
propunere de rezoluție
§ 16
Prima parte „subliniază că obligațiile de diligență necesară ar trebui să fie concepute cu atenție 

pentru a fi un proces continuu și dinamic în locul unui «exercițiu de bifare» și că 
strategiile de diligență necesară ar trebui să fie în concordanță cu natura dinamică a 
efectelor negative; consideră că aceste strategii ar trebui să acopere toate efectele 
negative reale sau potențiale asupra drepturilor omului, mediului sau bunei 
guvernanțe, deși gravitatea și probabilitatea impactului negativ ar trebui luate în 
considerare în contextul unei politici de stabilire a priorităților; consideră că, în 
conformitate cu principiul proporționalității, este important să se alinieze cât mai 
mult posibil instrumentele și cadrele existente; subliniază că este necesar ca Comisia 
să efectueze o evaluare de impact solidă pentru a identifica tipurile de efecte 
negative potențiale sau reale, pentru a investiga consecințele asupra condițiilor de 
concurență echitabile la nivel european și mondial, inclusiv sarcina administrativă 
asupra întreprinderilor și consecințele pozitive asupra drepturilor omului, mediului și 
bunei guvernanțe, precum și pentru a concepe norme care sporesc competitivitatea, 
protecția părților interesate și a mediului și sunt funcționale și aplicabile tuturor 
actorilor de pe piața internă,”

A doua parte „inclusiv întreprinderilor mici și mijlocii cu risc ridicat și cotate la bursă;”

Anexă, partea I
considerentul 12
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și întreprinderile cu grad ridicat de risc sau 

întreprinderile mici și mijlocii cotate la bursă”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul 18
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sau o întreprindere mică sau mijlocie”
A doua parte aceste cuvinte
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PPE, ECR:
Anexă, partea II
prima parte întregul text, cu excepția considerentului 6, punctelor 1 și 2
a doua parte considerentul 6 
a treia parte punctul 1 (după § 5) 
a patra parte punctul 2 (după articolul 26a) 

Anexă, partea III 
prima parte întregul text, cu excepția considerentului 5 și a punctului 1 
a doua parte considerentul 5 
a treia parte punctul 1 (articolul 6a)

Diverse
Erată: toate versiunile lingvistice.

12. Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele pentru construcții

Raport: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

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

Propunerea de rezoluție 
(întregul text)

AN + 686, 4, 5

13. Egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței 
de muncă în lumina CRPD

Raport: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

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

Propunere de rezoluție 
alternativă

1 ID AN - 137, 554, 4

div

1/AN + 553, 127, 15

2/AN + 450, 205, 40

§ 7 § text original

3/AN + 569, 93, 33

div

1/AN + 678, 6, 11

2/AN + 359, 303, 33

§ 8 § text original

3/AN + 543, 103, 49
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 619, 22, 54

§ 13 § text original

2/AN + 502, 108, 85

div

1/AN + 683, 4, 8

§ 20 § text original

2/AN + 532, 104, 58

div

1/AN + 596, 17, 82

2/AN + 394, 259, 42

§ 35 § text original

3/AN + 344, 311, 40

div

1/AN + 588, 31, 76

§ 39 § text original

2/AN + 388, 290, 17

§ 45 § text original AN + 489, 103, 102

div

1/AN + 584, 17, 94

Considerentul B § text original

2/AN + 395, 286, 14

div

1/AN + 582, 55, 58

Considerentul J § text original

2/AN + 393, 284, 18

div

1/AN + 668, 6, 21

Considerentul M § text original

2/AN + 393, 288, 14

div

1/AN + 625, 5, 65

Considerentul Q § text original

2/AN + 395, 286, 14
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 586, 45, 64

Considerentul V § text original

2/AN + 396, 285, 14

div

1/AN + 667, 6, 22

Considerentul Y § text original

2/AN + 394, 285, 16

Propunerea de rezoluție (Comisia EMPL)
(întregul text)

AN + 578, 65, 51

Solicitări de vot separat
PPE: § 45

Solicitări de vot pe părți
PPE:
considerentul B
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și intersecționale”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul J
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „nu vizează discriminarea intersecțională”
A doua parte aceste cuvinte

Considerentul M
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „intersecționale”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul Q
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și intersecțională”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul V
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „intersecționale”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul Y
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „intersecțională”
A doua parte aceste cuvinte

§ 13
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „salariile minime”
A doua parte aceste cuvinte
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§ 20
Prima parte „invită statele membre să ia măsuri active pentru a garanta nediscriminarea pentru 

toate persoanele, inclusiv persoanele cu dizabilități, pentru a asigura, în conformitate 
cu CRPD, accesibilitatea locurilor de muncă, a transporturilor și a mediului construit 
și a oferi amenajări corespunzătoare în toate etapele de lucru pentru persoanele cu 
dizabilități, de la recrutare până la avansarea în carieră, pentru condiții de muncă 
sigure și sănătoase și reabilitarea profesională; solicită instituțiilor UE să ia aceleași 
măsuri; invită statele membre să se asigure că persoanele cu dizabilități își pot 
exercita drepturile de muncă și sindicale în condiții de egalitate și sunt protejate 
împotriva violenței, a hărțuirii morale și pe internet și a hărțuirii în general, inclusiv 
împotriva hărțuirii sexuale, îndreptate în special împotriva femeilor cu dizabilități;”

A doua parte „îndeamnă, în acest scop, statele membre să ratifice Convenția de la Istanbul, care ar 
trebui să aibă un impact transversal asupra întregii legislații a UE, punând un accent 
deosebit pe situația femeilor cu dizabilități care se confruntă cu discriminări multiple 
și care sunt mai vulnerabile la hărțuirea la locul de muncă; solicită instituțiilor UE să 
ia aceleași măsuri;”

§ 35
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și intersecțională” și „ invită Comisia să 

stabilească o legătură între viitoarea strategie pentru persoanele cu dizabilități și 
procesul semestrului european;”

A doua parte „și intersecțională”
A treia parte „invită Comisia să stabilească o legătură între viitoarea strategie pentru persoanele 

cu dizabilități și procesul semestrului european;”

§ 39
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „intersecțională”
A doua parte acest cuvânt

Renew, PPE:
§ 7
Prima parte „îndeamnă statele membre să apeleze la introducerea unor cote obligatorii de 

diversitate la locul de muncă sau să examineze această posibilitate, pentru a 
promova un loc de muncă incluziv, cu sancțiuni eficiente și proporționale în caz de 
nerespectare; propune ca fondurile obținute în urma amenzilor să fie reinvestite în 
măsuri de incluziune; accentuează că aceste măsuri trebuie să fie proporționale și să 
țină seama de structurile mici;” cu excepția cuvântului: „obligatorii”

A doua parte „obligatorii”
A treia parte „îndeamnă statele membre să sprijine întreprinderile publice și private în punerea în 

aplicare a unor planuri anuale de diversitate cu obiective măsurabile și evaluări 
periodice și să sprijine angajatorii în recrutarea persoanelor cu dizabilități, prin 
măsuri precum crearea unei liste voluntare sau a unui ghișeu unic al candidaților cu 
dizabilități, din care aceștia să fie recrutați; invită statele membre să însoțească 
introducerea cotelor de cursuri pentru angajatori cu privire la conținutul și domeniul 
de aplicare al normelor aplicabile; invită statele membre să încredințeze serviciilor 
publice de ocupare a forței de muncă sarcina de a elabora o listă voluntară de 
persoane cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă, pentru a-i ajuta pe 
angajatori să îndeplinească cerința privind cotele de diversitate;”

§ 8
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „stabilind o cotă de diversitate și o cotă 

specifică de diversitate în ceea ce privește recrutarea persoanelor cu dizabilități,”
A doua parte „o cotă de diversitate și”



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_RO.docx 22 PE 690.053

A treia parte „o cotă specifică de diversitate în ceea ce privește recrutarea persoanelor cu 
dizabilități,”

14. Controlul pescuitului ***I

Raport: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

Obiect Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin 
AN/VE - 
observații

Amendamente ale 
comisiei 

competente - 
vot în bloc

1-7, 10, 13-14, 17-36, 38-
42, 44-48, 50-70, 72-76, 
78-80, 83, 87-94, 96-97, 
101-102, 104-106, 108-
113, 115-119, 128-132, 
137-141, 143-149, 152-
153, 155, 157-161, 163-
170, 172-190, 192-194, 
197-198, 200-202, 204, 
206-219, 221, 223-233, 
236, 239-242, 244-246, 
249, 253-259, 261-276, 

278-298, 300-305

comisia AN + 566, 39, 90

div

1/AN + 585, 98, 12

9 comisia

2/AN + 381, 274, 40

11 comisia AN - 277, 395, 23

15 comisia AN + 366, 319, 10

div

1/AN + 602, 87, 6

16 comisia

2/AN + 509, 163, 23

div

1/AN + 677, 7, 11

37 comisia

2/AN + 581, 102, 12

div

1/AN + 652, 27, 16

Amendamente ale 
comisiei 

competente - 
vot separat

49 comisia

2/AN - 118, 562, 15
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Obiect Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin 
AN/VE - 
observații

71 comisia AN + 557, 117, 21

77 comisia AN + 551, 130, 14

95 comisia AN + 580, 108, 7

98 comisia AN + 610, 40, 45

99 comisia AN + 396, 263, 36

100 comisia AN + 582, 108, 5

103 comisia AN + 541, 138, 16

107 comisia AN + 364, 327, 4

div

1/AN + 583, 84, 28

2/AN + 541, 147, 7

114 comisia

3/AN + 555, 132, 8

133 comisia AN - 320, 353, 22

135 comisia AN + 363, 318, 14

136 comisia AN + 585, 54, 56

142 comisia AN + 534, 112, 49

div

1/AN + 603, 87, 5

150 comisia

2/AN + 532, 158, 5

151 comisia AN + 611, 79, 5

154 comisia AN + 383, 305, 7

156 comisia AN + 642, 49, 4

191 comisia AN + 579, 110, 6

195 comisia AN + 550, 138, 7

196 comisia AN + 552, 137, 6
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Obiect Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin 
AN/VE - 
observații

199 comisia AN + 412, 275, 8

203 comisia AN + 545, 142, 8

div

1/AN + 622, 66, 7

205 comisia

2/AN + 425, 261, 9

220 comisia AN + 560, 64, 71

234 comisia AN + 372, 243, 80

div

1/AN + 683, 2, 10

235 comisia

2/AN + 560, 99, 36

div

1/AN + 577, 115, 3

237 comisia

2/AN + 634, 59, 2

238 comisia AN + 541, 133, 21

243 comisia AN + 476, 203, 16

247 comisia AN + 422, 232, 41

248 comisia AN + 412, 213, 70

250 comisia AN + 409, 251, 34

251 comisia AN + 605, 60, 29

252 comisia AN + 408, 230, 57

div

1/AN + 652, 33, 10

260 comisia

2/AN + 492, 176, 27

277 comisia AN + 567, 101, 27

Amendamente la articolul 1 § 1 punctul 1 - articolul 4 (Regulamentul (CE) nr. 1224/2009)
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Obiect Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin 
AN/VE - 
observații

320 PPE AN - 242, 412, 41§ 1, punctul 20

43 comisia AN + 447, 235, 13

§ 1,
după punctul 34

321 PPE AN - 311, 362, 22

Amendamente la articolul 1 § 1 punctul 6 - articolul 9 (Regulamentul (CE) nr. 1224/2009)

308 The Left AN - 131, 533, 31După § 3

322 PPE AN - 311, 379, 5

Amendamente la articolul 1 § 1 punctul 10 - articolul 13 (Regulamentul (CE) nr. 1224/2009)

Articolul 13 337 S&D
Verts/ALE

AN - 272, 382, 40

Amendamente la articolul 1 § 1 punctul 11 - articolul 14 (Regulamentul (CE) nr. 1224/2009)

§ 1 309 The Left AN - 310, 382, 3

După § 3 338 S&D
Verts/ALE

AN + 500, 183, 12

339 S&D AN - 168, 473, 54§ 4 paragraful 1

81 comisia AN + 354, 326, 15

div

1/AN + 365, 286, 44

328 Renew

2/AN + 387, 287, 21

div

1/AN ↓

§ 4 paragraful 2

82 comisia

2/AN ↓

Amendamente la articolul 1 § 1 punctul 12 - articolul 15 (Regulamentul (CE) nr. 1224/2009)

§ 1, introducere 310 The Left AN - 76, 587, 32

84 comisia AN + 563, 118, 14

330 Verts/ALE AN ↓

§ 1 litera (a)

85 comisia AN + 574, 108, 13
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Obiect Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin 
AN/VE - 
observații

311 The Left AN - 119, 573, 3§ 2

86 comisia AN + 550, 128, 17

Amendamente la articolul 1 § 1 punctul 21 - articolele 23 și 24 (Regulamentul (CE) nr. 1224/2009)

Articolul 23 § 1 312 The Left AN - 143, 542, 9

Articolul 24,
după § 4

313 The Left AN - 108, 556, 31

Amendamente la articolul 1 § 1 punctul 23 - articolul 25a (Regulamentul (CE) nr. 1224/2009)

Articolul 25a 314S The Left AN - 162, 512, 21

120 comisia AN - 307, 373, 15

325PC Renew AN - 74, 572, 49

306 The Left AN - 122, 549, 24

340 S&D
Verts/ALE

AN + 339, 331, 25

317 ID AN ↓

div

1/AN ↓

§ 1

§ text original

2/AN ↓

121S comisia AN + 409, 266, 20§ 2

307 The Left AN ↓

div

1/AN + 546, 138, 11

341 S&D
Verts/ALE

2/AN + 415, 266, 14

div

1/AN ↓

sisteme de TVCI, 
în mod voluntar

124 comisia

2/AN ↓

încălcări grave 125 comisia div
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Obiect Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin 
AN/VE - 
observații

1/AN + 488, 182, 25

2/AN - 259, 409, 26

319 ID AN ↓

325PC Renew AN ↓

123 comisia AN + 568, 93, 34controlul uneltelor 
de pescuit

344 ID AN ↓

înregistrări TVCI 126 comisia AN + 612, 76, 7

122 comisia AN + 495, 124, 76analiza eficacității

326PC Renew AN ↓

clauza de încetare 
a efectelor

326PC Renew AN - 152, 494, 49

127 comisia AN + 548, 136, 11

div

1/AN ↓

§ 4

§ text original

2/AN ↓

Amendamente la articolul 1 § 1 punctul 23 - articolul 25b (Regulamentul (CE) nr. 1224/2009)

Articolul 25b 327 Renew AN + 365, 297, 33

Amendamente la articolul 1 § 1 punctul 35 - articolul 39a (Regulamentul (CE) nr. 1224/2009)

331 Verts/ALE AN - 161, 518, 16§ 1 litera (a)

134 comisia AN + 344, 324, 27

Amendamente la articolul 1 § 1 punctul 42 - articolul 48 (Regulamentul (CE) nr. 1224/2009)

După § 6 315 The Left AN - 152, 538, 5

Amendamente la articolul 1 § 1 punctul 44 - articolul 55 (Regulamentul (CE) nr. 1224/2009)

După § 3 și § 5, 
după litera (a)

342 +
343

S&D
Verts/ALE

AN + 547, 111, 37

Amendamente la articolul 1 § 1 punctul 46 - articolele 56 și 58 (Regulamentul (CE) nr. 1224/2009)
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Obiect Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin 
AN/VE - 
observații

332 Verts/ALE AN + 352, 310, 33Articolul 56 § 1

162 comisia AN ↓

171 comisia AN + 481, 190, 23

div

1/AN ↓

Articolul 56a § 6

§ text original

2/AN ↓

Articolul 58 § 7 316 The Left AN - 55, 606, 34

Amendamente la articolul 1 § 1 punctul 60 - articolul 74 § 3 litera (f)(Regulamentul (CE) nr. 
1224/2009)

222 comisia AN + 605, 70, 20

div

1/AN ↓

Articolul 74 § 3 
litera (f)

§ text original

2/AN ↓

Amendamente la articolul 1 § 1, după punctul 81 - articolul 113 (Regulamentul (CE) nr. 1224/2009)

§ 2 333 Verts/ALE AN + 410, 257, 28

§ 3 334 Verts/ALE AN + 411, 257, 27

După § 7 335 Verts/ALE AN + 432, 235, 28

Amendamente la articolul 6

336 Verts/ALE AN - 145, 534, 16§ 2

299 comisia AN + 569, 107, 19

Amendamente la considerente

Considerentul 4 323 PPE AN - 338, 339, 18

324 PPE AN - 312, 367, 16

div

1/AN + 644, 48, 3

Considerentul 12

8 comisia

2/AN - 209, 468, 18
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Obiect Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin 
AN/VE - 
observații

329 Verts/ALE AN - 121, 554, 20Considerentul 18

12 comisia AN + 608, 65, 22

Propunerea Comisiei AN + 401, 247, 47

Solicitări de vot separat
Renew: amendamentele 11, 16, 98, 150, 151, 154, 156
The Left: amendamentele 81, 82, 107, 120, 121, 122, 124, 125, 134, 135, 136
Verts/ALE: amendamentele 15, 71, 77, 81, 82, 85, 95, 99, 100, 103, 107, 134, 135, 142, 191, 

195, 196, 199, 203
S&D: amendamentele 120, 124, 133, 154
ECR: amendamentele 220, 234, 243, 247, 248, 250, 251, 252, 277
ID: amendamentul 238

Solicitări de vot pe părți
PPE:
articolul 1 § 1 punctul 46 al propunerii Comisiei - articolul 56a § 6 (Regulamentul (CE) nr. 
1224/2009)
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și a pozițiilor 1604 și 1605 din capitolul 16”
A doua parte aceste cuvinte

Renew:
amendamentul 8
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sau cel puțin la fiecare 15 minute”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 9
Prima parte „Ar trebui să fie posibil să se echipeze navele de pescuit, în mod voluntar, cu 

sisteme de TVCI. În acest caz, aceste nave ar trebui să se bucure de avantaje 
adecvate,”

A doua parte „cum ar fi eliminarea punctelor”
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amendamentul 82
Prima parte „Prin derogare de la primul paragraf pentru speciile de pești pelagici mici (macrou, 

hering, stavrid negru, merlan albastru, Caproide, hamsie, Odontesthes bonariensis, 
sardină și șprot) și pentru speciile vizate de pescuitul industrial (capelin, uvă și 
merluciu norvegian, printre altele), care sunt debarcate nesortate, se fac următoarele 
excepții: (a) limitările de toleranță prevăzute în prezentul alineat nu se aplică 
capturilor de specii care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: (i) reprezintă 
sub 1 % din ponderea tuturor speciilor debarcate; sau(ii) greutatea lor totală este de 
sub 100 kg. (b) pentru statele membre care au adoptat un plan de eșantionare bazat 
pe evaluarea riscurilor, aprobat de Comisie, pentru cântărirea debarcărilor nesortate, 
se aplică următoarele limitări de toleranță: (i) pentru speciile de pești pelagici mici și 
pentru pescuitul industrial, marja de toleranță permisă în estimările înregistrate în 
jurnalul de pescuit cu privire la cantitățile în kilograme de pește păstrate la bord este 
de 10 % pentru cantitatea totală a tuturor speciilor înregistrate în jurnal pentru 
fiecare specie; (ii) pentru alte specii nevizate, marja admisă de toleranță estimată - 
înregistrată sau nu în jurnalul de pescuit - a cantităților în kilograme de pește păstrate 
la bord este de 200 kg sau 1 % din volumul total al tuturor speciilor înregistrate în 
jurnal pentru fiecare specie; și (iii) pentru cantitatea totală a tuturor speciile, marja 
admisă de toleranță în estimările înregistrate în jurnalul de pescuit al cantității totale 
în kilograme de pește păstrate la bord este de 10 % din volumul total al tuturor 
speciilor înregistrate în jurnalul de pescuit.”

A doua parte „Marja de toleranță permisă nu trebuie în niciun caz să depășească 20 % per specie.”

amendamentul 124
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cum ar fi eliminarea cotelor de pescuit sau 

acordarea dreptului de a alege metoda de desfășurare a unei activități de pescuit.”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 341
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cum ar fi alocarea suplimentară de cote sau 

suprimarea de puncte”
A doua parte aceste cuvinte

Verts/ALE:
amendamentul 114
Prima parte „Comandantul unei nave de pescuit din Uniune sau un reprezentant al 

comandantului transmite prin mijloace electronice, utilizând același format, 
armonizat la nivelul Uniunii și comun pentru toate statele membre, informațiile 
menționate la articolul 23 către autoritatea competentă din statul membru de pavilion 
cât mai curând posibil și în orice caz în termen de maximum 24 ore de la încheierea 
operațiunii de debarcare.”

A doua parte „Pentru calcularea termenului de 24 de ore menționat la primul paragraf, sâmbăta, 
duminica și sărbătorile legale nu se iau în considerare.”

A treia parte „În sensul prezentului articol, în cazul în care produsele pescărești sunt transportate 
de la locul de debarcare înainte de a fi cântărite, se consideră că operațiunea de 
debarcare a fost finalizată atunci când produsele pescărești au fost cântărite.”
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amendamentul 205
Prima parte „cantitățile din fiecare specie transportată în kilograme în greutate de produs, 

defalcate în funcție de tipul de prezentare a produsului și, după caz, în funcție de 
numărul de indivizi și, dacă este cazul, de destinație;”

A doua parte „o marjă de toleranță de 5 % este permisă atunci când distanța care trebuie parcursă 
este mai mică de 500 km, iar timpul de deplasare este de cinci ore sau mai puțin; 
marja de toleranță este de 15 % atunci când distanța și timpul de deplasare sunt mai 
mari decât valorile de mai sus;”

amendamentul 326
Prima parte „Comisia analizează eficacitatea sistemelor electronice de monitorizare în ceea ce 

privește verificarea respectării obligației de debarcare și contribuția acestora la 
atingerea randamentului maxim sustenabil pentru stocurile vizate și prezintă 
Consiliului și Parlamentului European un raport până la  [7 ani de la intrarea în 
vigoare].” (afișat ca „analiza eficacității”)

A doua parte „Prezentul articol încetează să se aplice de la [10 ani de la data intrării în vigoare].” 
(afișat ca „clauză de încetare a efectelor”)

S&D:
amendamentul 49
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv activitățile efectuate cu o 

ambarcațiune sau o navă cu comandant”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 125
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru un interval de timp limitat”
A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 328
Prima parte „Prin derogare de la primul paragraf pentru speciile de pești pelagici mici (macrou, 

hering, stavrid, putasu, caproide, hamsie, Odontesthes bonariensis, sardină și șprot) 
și pentru speciile vizate de pescuitul industrial (capelin, uvă și merluciu norvegian, 
printre altele), care sunt debarcate nesortate, se fac următoarele excepții: (a) limitele 
de toleranță stabilite la prezentul alineat nu se aplică capturilor de specii care 
îndeplinesc una dintre următoarele condiții: (i) reprezintă sub 1 % din ponderea 
tuturor speciilor debarcate; sau (ii) greutatea lor totală este de sub 100 kg; (b) pentru 
statele membre care au adoptat un plan de eșantionare bazat pe evaluarea riscurilor, 
aprobat de Comisie, pentru cântărirea debarcărilor nesortate, se aplică următoarele 
limite de toleranță: (i) pentru speciile de pești pelagici mici și pentru pescuitul 
industrial, marja de toleranță permisă în estimările înregistrate în jurnalul de pescuit 
cu privire la cantitățile în kilograme de pește păstrate la bord este de 10 % din 
volumul total al tuturor speciilor înregistrate în jurnal pentru fiecare specie; (ii) 
pentru alte specii nevizate, marja de toleranță permisă în estimările - înregistrate sau 
nu în jurnalul de pescuit - cu privire la cantitățile în kilograme de pește păstrate la 
bord este de 200 kg sau 1 % din volumul total al tuturor speciilor înregistrate în 
jurnal pentru fiecare specie; și (iii) pentru cantitatea totală a tuturor speciilor, marja 
de toleranță permisă în estimările înregistrate în jurnalul de pescuit cu privire la 
cantitatea totală în kilograme de pește păstrate la bord este de 10 % din volumul total 
al tuturor speciilor înregistrate în jurnalul de pescuit.”

A doua parte „Prin derogare de la primul paragraf, pentru pescuitul tonului tropical cu plasă-
pungă, pentru speciile care fac obiectul unui plan de eșantionare bazat pe evaluarea 
riscurilor, aprobat de Comisie, toleranța permisă în estimarea înregistrată în jurnalul 
de pescuit cu privire la cantitățile totale în kilograme de pește păstrate la bord, din 
toate speciile combinate, este de 10 % din cantitățile totale debarcate din toate 
speciile combinate.”

ID:
amendamentul 16
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „uniform”, „și cuprinzător”, „toate” și 

„prevăzând un sistem de sancțiuni adecvate în caz de nerespectare”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 37
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sau prin utilizarea altor mijloace”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 150
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și un sistem adecvat de sancțiuni în 

cazul încălcărilor, informând solicitanții respectivelor licențe cu privire la măsurile 
de conservare ale Uniunii care se aplică în zona respectivă, inclusiv la restricțiile 
privind capturile și la regimul de sancțiuni”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 235
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sau Comisiei”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 237
Prima parte eliminarea cuvântului: „TVCI”
A doua parte introducerea cuvintelor: „provenite de la dispozitivele electronice”
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amendamentul 260
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sistemelor de înregistrare continuă de 

televiziune cu circuit închis (TVCI)”
A doua parte aceste cuvinte

Articolul 1 § 1 punctul 23 al propunerii Comisiei - articolul 25a § 1 (Regulamentul (CE) nr. 
1224/2009)
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „un procentaj minim al”
A doua parte aceste cuvinte

Articolul 1 § 1 punctul 23 al propunerii Comisiei - articolul 25a § 4, paragraful 1 (Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009)
Prima parte „Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili norme detaliate referitoare la 

cerințele, specificațiile tehnice, instalarea și funcționarea sistemelor electronice de 
monitorizare pentru controlul obligației de debarcare,”

A doua parte „inclusiv sisteme TVCI de înregistrare continuă.”

Articolul 1 § 1 punctul 60 al propunerii Comisiei - articolul 74 § 3, litera f (Regulamentul (CE) nr. 
1224/2009)
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „TVCI și a altor”
A doua parte aceste cuvinte

Diverse
Amendamentul 318 a fost anulat.
Manuel Bompard (Grupul The Left) și-a retras semnătura de la amendamentul 339.

15. Echivalența materialului forestier de reproducere produs în Regatul Unit ***I

Propunere de decizie (COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD))

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

Propunerea Comisiei AN + 617, 1, 77

16. Echivalența inspecțiilor în câmp și echivalența controalelor privind selecțiile 
conservative de plante agricole efectuate în Regatul Unit ***I

Propunere de decizie (COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD))

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

Propunerea Comisiei AN + 621, 1, 73
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17. Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 
de procedură: substanțe active, inclusiv dimoxistrobin

Propunere de rezoluție: B9-0162/2021

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

Propunerea de rezoluție B9-0162/2021
(Comisia ENVI)

Propunerea de rezoluție 
(întregul text)

AN + 472, 214, 9

18. Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 
de procedură: bumbacul modificat genetic GHB614 × T304-40 × GHB119

Propunere de rezoluție: B9-0160/2021

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

Propunerea de rezoluție B9-0160/2021
(Comisia ENVI)

Propunerea de rezoluție 
(întregul text)

AN + 491, 184, 20

19. Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 
de procedură: porumbul modificat genetic MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)

Propunere de rezoluție: B9-0161/2021

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

Propunerea de rezoluție B9-0161/2021
(Comisia ENVI)

Propunerea de rezoluție 
(întregul text)

AN + 495, 181, 19
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20. Activitățile Ombudsmanului European - raportul anual pe 2019

Raport: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

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

§ 5 6 Verts/ALE AN + 429, 252, 14

După § 5 8 ECR AN - 121, 535, 39

§ 13 § text original AN - 212, 454, 29

După § 16 7 Verts/ALE AN + 383, 281, 31

9 ECR AN - 305, 369, 21

div

1/AN + 675, 10, 10

2/AN + 374, 297, 24

§ 17

§ text original

3/AN + 611, 49, 35

1 The Left AN + 536, 141, 18

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 20

§ text original

3/AN ↓

div

1/AN + 678, 3, 14

§ 22 § text original

2/AN + 423, 253, 19

§ 23 10 ECR AN - 169, 438, 88

§ 28 11 ECR AN + 426, 258, 11

§ 41 12 ECR AN + 452, 233, 10

div

1/AN + 653, 28, 14

§ 45 § text original

2/AN + 572, 85, 38
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 46 § text original AN + 514, 123, 56

§ 47 2 PPE AN + 436, 249, 10

După § 47 13 ECR AN - 114, 545, 36

§ 49 3/rev S&D AN + 653, 7, 35

§ 50 § text original AN + 438, 140, 117

§ 51 4/rev S&D AN + 638, 46, 11

Considerentul G § text original AN + 528, 122, 44

După considerentul 
AB

5 Verts/ALE AN + 383, 280, 32

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 576, 11, 108

Solicitări de vot separat
ECR: § 46; considerentul G
Verts/ALE: § 50
S&D: § 13

Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 22
Prima parte „subliniază că este necesar să se actualizeze și să se modernizeze de urgență Codul 

bunei conduite administrative”
A doua parte „prin adoptarea unui regulament obligatoriu privind această chestiune;”
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§ 45
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special în ceea ce privește încălcarea 

drepturilor fundamentale garantate de Carta drepturilor fundamentale;” invită 
această rețea să reflecteze asupra rolului pe care trebuie să îl joace ombudsmanii 
naționali și regionali pentru a implica într-o mai mare măsură cetățenii europeni în 
procesul decizional al Uniunii;”

A doua parte aceste cuvinte

PPE:
§ 20
Prima parte „ia act de faptul că Comisia s-a angajat să pună în aplicare multe dintre propunerile 

Ombudsmanului, în special pe cea de a solicita persoanelor care se transferă în 
sectorul privat să ofere informații suplimentare cu privire la organizația căreia i se 
alătură și la tipul de activitate profesională pe care o vor exercita; subliniază că astfel 
de transferuri nu pot fi tratate cu superficialitate întrucât ar putea conduce la 
conflicte de interese atunci când foști funcționari publici preiau o poziție în cadrul 
unei întreprinderi pentru a face lobby cu privire la politicile pe care, anterior, le-au 
legiferat sau le-au elaborat;”

A doua parte „constată că, potrivit unui raport recent, 99 % din cererile de transfer în sectorul 
privat au fost aprobate de Comisie, cu o rată de respingere de numai 0,62 %, ceea ce 
indică necesitatea de a consolida supravegherea;”

A treia parte „reamintește că normele etice nu sunt o simplă formalitate și ar trebui să fie 
respectate de toate instituțiile; îndeamnă Comisia să pună în aplicare toate 
recomandările făcute de Ombudsman, să adopte o abordare mai fermă a problemei 
„ușilor turnante” și să urmeze măsurile propuse, inclusiv interzicerea unor noi 
activități atunci când există dovezi că această activitate ar conduce la un conflict cu 
interesele legitime ale Comisiei și publicarea, direct pe site-ul său de etică și în timp 
util, a tuturor informațiilor referitoare la fiecare caz de foști membri ai personalului 
de conducere evaluați în vederea punerii în aplicare a interdicției de lobby și de 
promovare pe o perioadă de un an;”

ECR, PPE:
§ 17
Prima parte „salută faptul că, în urma unei plângeri introduse în 2019 cu privire la utilizarea 

sponsorizării în timpul Președinției române, Ombudsmanul European a adoptat o 
poziție clară cu privire la acest aspect, întrucât percepția unei influențe externe poate 
submina integritatea Uniunii Europene în ansamblu; ia act de măsurile luate de 
Consiliu pentru a răspunde recomandării Ombudsmanului potrivit căreia statelor 
membre ar trebui să li se dea indicații cu privire la sponsorizarea președinției; 
încurajează Consiliul să monitorizeze aspectul fără întârziere;” cu excepția 
cuvintelor: „în urma unei plângeri introduse în 2019 cu privire la utilizarea 
sponsorizării în timpul Președinției române”

A doua parte aceste cuvinte
A treia parte „salută decizia Președinției germane de a se abține de la orice sponsorizare și 

încurajează alte state membre să urmeze acest exemplu;”
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21. Semestrul european: Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă

Raport: Markus Ferber (A9-0036/2021)

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

7 The Left AN - 89, 559, 46

23 PPE
S&D

AN + 617, 18, 59

§ 1

35 Verts/ALE AN ↓

36 Verts/ALE AN - 186, 477, 31§ 2

24 PPE
S&D

AN + 631, 40, 23

§ 4 31 Renew AN - 155, 439, 99

div

1/AN + 619, 16, 59

§ 6 § text original

2/AN + 569, 91, 34

§ 7 § text original AN + 518, 80, 96

§ 8 25 PPE
S&D

AN + 561, 20, 113

§ 9 8 The Left AN - 313, 356, 25

După § 9 9 The Left AN - 172, 418, 100

div

1/AN + 503, 84, 107

§ 10 § text original

2/AN + 478, 198, 18

1 The Left AN - 102, 555, 37

2 The Left AN - 50, 581, 63

10 The Left AN - 140, 487, 67

După § 10

11 The Left AN - 149, 509, 36

12 The Left AN - 82, 559, 53§ 11

26 PPE
S&D

AN + 491, 128, 75
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN ↓

§ text original

2/AN ↓

13 The Left AN - 104, 547, 43

div

1/AN + 597, 45, 52

2/AN + 518, 126, 50

§ 13

§ text original

3/AN + 490, 186, 18

3 The Left AN - 110, 497, 87

14 The Left AN - 73, 569, 52

15 The Left AN - 76, 499, 119

După § 13

16 The Left AN - 91, 561, 41

div

1/AN + 657, 29, 7

§ 16 § text original

2/AN + 571, 47, 76

div

1/AN + 641, 37, 16

§ 17 § text original

2/AN + 561, 83, 50

div

1/AN + 515, 122, 57

2/AN + 516, 123, 55

§ 19 § text original

3/AN + 603, 79, 12

div

1/AN + 619, 40, 35

2/AN + 607, 6, 81

§ 20 § text original

3/AN + 602, 27, 65
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

17 The Left AN - 207, 475, 12

div

1/AN + 566, 74, 54

2/AN + 610, 57, 27

§ 21

§ text original

3/AN + 486, 156, 52

După § 22 18 The Left AN - 194, 472, 28

27 PPE
S&D

AN + 569, 60, 60§ 23

37 Verts/ALE AN ↓

După § 23 30 Renew AN - 184, 408, 102

28 PPE
S&D

AN + 469, 92, 128

div

1/AN ↓

§ 24

§ text original

2/AN ↓

După § 24 19 The Left AN - 143, 522, 29

§ 25 20 The Left AN - 197, 348, 149

§ 26 32 Renew AN - 236, 391, 67

§ 27 § text original AN + 505, 166, 23

div

1/AN + 540, 76, 78

§ 28 § text original

2/AN + 463, 157, 74

După § 28 4 The Left AN - 60, 573, 61

div

1/AN + 533, 151, 9

§ 29 § text original

2/AN + 485, 165, 44
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

29 PPE
S&D

AN + 601, 70, 23

div

1/AN ↓

§ 31

§ text original

2/AN ↓

§ 33 § text original AN + 597, 88, 9

§ 34 § text original AN + 449, 205, 40

21 The Left AN - 191, 486, 17

div

1/AN + 514, 80, 100

§ 35

§ text original

2/AN + 466, 194, 34

div

1/AN + 624, 49, 21

§ 37 § text original

2/AN + 556, 133, 5

După referirea 21 33 Verts/ALE AN - 260, 390, 44

Considerentul A 22 ID AN - 132, 557, 3

După considerentul A 5 The Left AN - 117, 466, 111

Considerentul E § text original AN + 522, 130, 42

Considerentul G 34 Verts/ALE AN - 201, 482, 11

După considerentul I 6 The Left AN - 203, 480, 11

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 400, 103, 186

Solicitări de vot separat
The Left: §§ 24, 33
ID: §§ 7, 16, 27
Renew: § 34
Verts/ALE: considerentul E



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_RO.docx 42 PE 690.053

Solicitări de vot pe părți
The Left:
§ 6
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „reformele și”
A doua parte aceste cuvinte

§ 10
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „reforme structurale” și „și reformele 

structurale”
A doua parte aceste cuvinte

§ 11
Prima parte „consideră că exercițiul semestrului european 2021 oferă o mare oportunitate de a 

îmbunătăți asumarea responsabilității la nivel național, având în vedere că statele 
membre elaborează planuri de redresare și reziliență adaptate pentru a răspunde 
diferitelor lor nevoi; în acest sens, este convins că legitimitatea democratică trebuie 
garantată și, în cele din urmă, sporită, inclusiv rolul adecvat al Parlamentului 
European în punerea în aplicare a Mecanismului, astfel cum este consacrat în 
Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență; invită statele 
membre să creeze capacitatea administrativă și de monitorizare necesară, utilizând, 
dacă este necesar, Instrumentul de sprijin tehnic, pentru a oferi garanții ferme 
privind utilizarea corectă și eficientă a fondurilor, precum și un nivel ridicat al 
capacității de absorbție;”

A doua parte „reamintește că planurile de redresare și reziliență fac obiectul cerințelor orizontale 
de bună guvernanță economică și al regimului general de condiționalitate pentru 
protecția bugetului Uniunii;”

§ 16
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „finanțe publice responsabile, reforme 

structurale echilibrate din punct de vedere social care să îmbunătățească 
perspectivele pe termen lung și”

A doua parte aceste cuvinte

§ 28
Prima parte „este conștient că criza provocată de pandemia de COVID-19 nu va fi soluționată 

doar prin politica fiscală actuală; subliniază, prin urmare, importanța punerii în 
aplicare a unor reforme structurale profunde, favorabile creșterii economice, 
echilibrate, sustenabile și echitabile din punct de vedere social, adaptate pentru a 
oferi, printre altele, creștere și locuri de muncă durabile și favorabile incluziunii 
sociale, care pot sprijini redresarea în mod eficient, precum și transformarea digitală 
și tranziția verde, locurile de muncă de calitate, reducerea sărăciei și ODD ale ONU 
și pot stimula competitivitatea și piața unică, sporind convergența și o creștere mai 
puternică și durabilă în Uniune și statele membre; subliniază că, în special, 
potențialul de creștere pe termen lung al economiilor statelor membre nu poate fi 
consolidat decât prin îmbunătățiri structurale; constată, cu toate acestea, că 
eficacitatea și succesul alinierii măsurilor de politică ale statelor membre vor 
depinde de revizuirea Pactului de stabilitate și de creștere și, în funcție de rezultatul 
acesteia, de adaptarea sa,”

A doua parte „precum și de asumarea într-o mai mare măsură de către statele membre a 
implementării recomandărilor specifice fiecărei țări;”
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§ 29
Prima parte „invită Comisia Europeană să înceapă activitatea de elaborare a unui nou indicator 

climatic, pentru a evalua discrepanța dintre structura bugetului statelor membre și 
scenariul aliniat la Acordul de la Paris pentru fiecare dintre bugetele lor naționale; 
subliniază că este necesar ca acest indicator să furnizeze statelor membre informații 
cu privire la parcursul lor în cadrul Acordului de la Paris, pentru a garanta că Europa 
poate deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050;” se 
așteaptă ca indicatorul climatic să fie o referință pentru diferitele politici ale UE și, 
prin urmare, să fie utilizat ca ghid pentru semestrul european,”

A doua parte „fără a-i diminua scopul inițial;”

§ 31
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „respectând sustenabilitatea fiscală și normele 

bugetare viabile,”
A doua parte aceste cuvinte

§ 35
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „salută faptul că Comisia va continua să 

monitorizeze punerea în aplicare de către statele membre a reformelor propuse în 
recomandările specifice fiecărei țări din anii anteriori;”

A doua parte aceste cuvinte

ID:
§ 17
Prima parte „este preocupat de impactul măsurilor de limitare a răspândirii pandemiei asupra 

creșterii scăzute a productivității în UE și de scăderea pronunțată a creșterii 
productivității în zona euro înainte de pandemie; este de părere că ar trebui urmărită 
o strategie echilibrată de promovare a creșterii durabile și a unui mediu favorabil 
investițiilor, îmbunătățind în același timp sustenabilitatea fiscală; „subliniază că ar 
trebui să se pună un accent deosebit pe investițiile și politicile orientate către viitor,”

A doua parte „în special de către statele membre care dispun de marja de manevră bugetară pentru 
a investi pentru a promova o creștere durabilă și favorabilă incluziunii;”

§ 19
Prima parte „remarcă faptul că, deși există noi provocări în ceea ce privește stabilitatea 

macroeconomică, uniunea economică și monetară se află într-o poziție mult mai 
bună pentru a face față crizelor decât în timpul crizei financiare și economice din 
2008;”

A doua parte „este convins că promovarea unei redresări economice reziliente și sustenabile în 
conformitate cu obiectivele de politică ale UE, concentrate în jurul tranzițiilor verzi, 
juste și digitale, este una dintre cele mai importante priorități imediate;”

A treia parte „constată că mijloacele de depășire a crizei actuale sunt de așa natură încât necesită 
— atât timp cât este necesar — o politică fiscală expansionistă;”
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§ 20
Prima parte „subliniază faptul că statele membre care au avut rezerve bugetare au fost capabile 

să mobilizeze pachete de stimulente fiscale într-un ritm mult mai rapid și fără 
costurile aferente îndatorării, ceea ce a contribuit la atenuarea efectelor 
socioeconomice negative ale pandemiei; reiterează faptul că completarea rezervelor 
bugetare în timp, într-un mod responsabil din punct de vedere social, va avea un rol 
important în pregătirea pentru crizele viitoare;”

A doua parte „îndeamnă totuși statele membre, Comisia și Consiliul să nu repete greșelile din 
trecut în răspunsul la criza economică;”

A treia parte „împărtășește opinia Consiliului bugetar european potrivit căreia inversarea rapidă a 
orientării bugetare nu este recomandată pentru redresare;”

Verts/ALE:
§ 24
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „subliniază că, în prezent, toate statele membre 

sunt obligate să respecte Pactul de stabilitate și de creștere; recunoaște faptul că 
clauza derogatorie generală nu suspendă nici procedurile Pactului de stabilitate și de 
creștere și nici normele fiscale ale UE;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 37
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „subliniază că investițiile publice sunt limitate, 

deoarece reprezintă resurse limitate, finanțate în cea mai mare parte de 
contribuabili;”

A doua parte aceste cuvinte

The Left, ECR:
§ 21
Prima parte „ia act de faptul că Comisia intenționează să formuleze, în 2021, recomandări 

privind situația bugetară a statelor membre, astfel cum se prevede în Pactul de 
stabilitate și de creștere; subliniază că cadrul de guvernanță economică ar trebui să 
analizeze și realitățile economice actuale și să fie coerent cu prioritățile politice ale 
UE, îmbunătățind în același timp respectarea normelor fiscale care ar trebui să fie 
simplificate, clare și practice și care urmează să fie revizuite și, în funcție de 
rezultate, adaptate;”

A doua parte „solicită o abordare mai pragmatică și subliniază că este necesar să se asigure faptul 
că acest cadru este mai strict în perioadele economice favorabile și mai flexibil în 
perioadele economice dificile;” cu excepția cuvintelor: „mai strict în perioadele 
economice”

A treia parte aceste cuvinte

The Left, ECR:
§ 13
Prima parte „subliniază că recesiunea economică fără precedent din 2020 și măsurile luate ca 

răspuns la pandemie urmează să crească ponderea datoriei UE din PIB până la un 
nou vârf de aproximativ 93,9 % (101,7 % în zona euro) în 2020, creșterea urmând să 
ajungă, conform previziunilor, până la aproximativ 94,6 % (102,3 % în zona euro) în 
2021; subliniază că persistă un nivel ridicat de incertitudine și că perspectivele 
economice depind foarte mult de rapiditatea cu care pandemia poate fi depășită; 
înțelege, de asemenea, că aceste niveluri ale datoriei pot fi susținute de o creștere 
economică suficientă;”

A doua parte „reiterează importanța sustenabilității pe termen lung a datoriei suverane;”
A treia parte „observă că multe state membre au intrat în criza actuală pe o poziție fiscală precară, 

care este înrăutățită și mai mult de pandemie;”
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22. Semestrul european: aspecte sociale și legate de ocuparea forței de muncă în 
cadrul strategiei anuale privind creșterea durabilă pentru 2021

Raport: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

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

Propunere de rezoluție 
alternativă

8 ID AN - 88, 558, 47

§ 2 § text original AN + 342, 313, 40

După § 3 1 The Left AN - 92, 576, 27

După § 4 5 The Left AN - 135, 463, 97

div

1/AN + 580, 57, 58

§ 5 § text original

2/AN + 348, 323, 24

div

1/AN + 525, 63, 107

§ 8 § text original

2/AN + 396, 226, 73

§ 10 § text original AN + 348, 331, 16

div

1/AN + 630, 45, 20

§ 12 § text original

2/AN + 403, 256, 36

div

1/AN + 472, 182, 41

§ 15 § text original

2/AN + 367, 312, 16

§ 19 7 Renew AN - 163, 514, 18

div

1/AN + 672, 18, 5

§ 27 § text original

2/AN + 458, 118, 119
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 618, 44, 33

2/AN + 403, 233, 58

§ 28 § text original

3/AN + 472, 100, 123

div

1/AN + 559, 60, 76

2/AN + 363, 283, 49

3/AN + 408, 229, 58

§ 29 § text original

4/AN + 349, 300, 46

După § 29 6 The Left AN - 71, 527, 97

div

1/AN + 591, 35, 69

§ 31 § text original

2/AN + 369, 228, 98

După § 34 2 The Left AN + 291, 195, 204

div

1/AN + 611, 60, 23

2/AN + 429, 173, 92

3/AN + 450, 154, 91

§ 35 § text original

4/AN + 447, 167, 80

§ 36 § text original AN + 358, 310, 27

div

1/AN + 437, 217, 41

§ 44 § text original

2/AN + 627, 27, 41

3 The Left AN - 73, 552, 70După considerentul E

4 The Left AN - 149, 532, 14
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 660, 23, 12

Considerentul R § text original

2/AN + 354, 297, 44

div

1/AN + 665, 23, 7

2/AN + 373, 250, 72

Considerentul V § text original

3/AN + 607, 39, 49

div

1/AN + 657, 18, 18

2/AN + 344, 286, 65

Considerentul Z § text original

3/AN + 679, 8, 8

Propunerea de rezoluție (Comisia EMPL)
(întregul text)

AN + 508, 121, 64

Solicitări de vot separat
PPE: §§ 2, 10, 15, 36

Solicitări de vot pe părți
Renew:
§ 15
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „a propune modificările necesare în materie de 

guvernanță economică, care” și „împotriva consecințelor oricăror potențiale viitoare 
programe de ajustare;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 27
Prima parte „invită Comisia și Consiliul să facă tot posibilul pentru a combate evaziunea fiscală 

și evitarea obligațiilor fiscale”
A doua parte „și să lupte în mod eficace contra practicilor fiscale nocive adoptate de unele state 

membre;”

PPE:
§ 5
Prima parte „subliniază că ar trebui să fie implicat într-o mai mare măsură în procesul 

semestrului european, inclusiv în recomandările specifice fiecărei țări; evidențiază 
rolul important al unui dialog social mai incluziv cu partenerii sociali, societatea 
civilă, organizațiile de tineret și autoritățile locale și regionale în definirea 
semestrului european;”
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A doua parte „subliniază că o metodologie de urmărire socială eficace, transparentă, 
cuprinzătoare, orientată pe rezultate și bazată pe performanță – care va fi elaborată 
pentru Mecanismul de redresare și reziliență – va îmbunătăți semestrul european, 
reflectând mai bine provocările sociale, de gen și de mediu și plasându-le pe picior 
de egalitate cu coordonarea fiscală și acordând, de pildă, mai multă atenție 
planificării fiscale agresive, reducerii sărăciei, egalității de gen, justiției sociale, 
coeziunii sociale și convergenței ascendente;”

§ 8
Prima parte „înțelege că statele membre trebuie să includă în planurile lor naționale de redresare 

măsuri privind coeziunea socială și teritorială, copiii și tinerii, în vederea accesării 
fondului; ia act de faptul că etapele și țintele sociale nu au fost nici definite în mod 
explicit, nici prevăzute în Regulamentul privind mecanismul de redresare și 
reziliență, dar că, în conformitate cu regulamentul adoptat, Comisia ar trebui să 
stabilească indicatorii comuni care trebuie utilizați în raportarea progreselor 
înregistrate și în scopul monitorizării și al evaluării mecanismului, și ar trebui să 
definească o metodologie de raportare a cheltuielilor sociale, inclusiv a celor 
destinate copiilor și tinerilor, în cadrul instrumentului; subliniază importanța 
deosebită a indicatorilor referitori la punerea în aplicare a principiilor Pilonului 
european al drepturilor sociale, la locurile de muncă de calitate, la convergența 
socială ascendentă, la egalitatea și accesul la oportunități și protecție socială, la 
educație și competențe, precum și la investițiile în accesul și oportunitățile pentru 
copii și tineri în materie de educație, sănătate, nutriție, locuri de muncă și locuințe, în 
conformitate cu obiectivele Garanției europene pentru copii și ale Garanției pentru 
tineret;”

A doua parte „invită Comisia să colaboreze cu Parlamentul European, cu partenerii sociali și cu 
societatea civilă, în contextul dialogului privind redresarea și reziliența, pentru a 
defini acești indicatori, în conformitate cu cei stabiliți în Rezoluția Parlamentului 
European referitoare la o Europă socială puternică pentru tranziții juste, cu scopul de 
a evalua investițiile și reformele planurilor naționale de redresare și reziliență, 
precum și măsurile propuse în vederea realizării de progrese în atingerea acestor 
obiective;”

§ 12
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „gratuită” și „gratuită” (două ocurențe)
A doua parte aceste cuvinte

§ 28
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să includă indicele egalității de gen printre 

instrumentele semestrului european și” și „invită Comisia să consolideze punerea în 
aplicare a legislației, a politicilor și a practicilor contra discriminării, pentru a 
combate în mod eficace discriminările, indiferent de motiv, inclusiv a atitudinii 
discriminatorii față de romi, și pentru a proteja bunăstarea socială, psihică, culturală 
și fizică prin măsurile de redresare;”

A doua parte „să includă indicele egalității de gen printre instrumentele semestrului european și”
A treia parte „invită Comisia să consolideze punerea în aplicare a legislației, a politicilor și a 

practicilor contra discriminării, pentru a combate în mod eficace discriminările, 
indiferent de motiv, inclusiv a atitudinii discriminatorii față de romi, și pentru a 
proteja bunăstarea socială, psihică, culturală și fizică prin măsurile de redresare;”
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§ 29
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv inițiative legislative”, „dreptul de a se 

deconecta” și „precum și prin măsuri de garantare a unor contracte stabile, a unor 
salarii decente, a acoperirii negocierilor colective și a nivelurilor minime de protecție 
socială, inclusiv a unor pensii decente, peste pragul sărăciei; invită Comisia să 
includă acești indicatori în orientările pentru evaluarea progresului social în planurile 
naționale de redresare și de reziliență; subliniază că reformele pieței muncii, 
realizate ca parte a planurilor naționale de redresare și reziliență, trebuie să fie în 
concordanță cu atingerea acestor obiective;”

A doua parte „inclusiv inițiative legislative”
A treia parte „dreptul de a se deconecta” 
A patra parte „precum și prin măsuri de garantare a unor contracte stabile, a unor salarii decente, a 

acoperirii negocierilor colective și a nivelurilor minime de protecție socială, inclusiv 
a unor pensii decente, peste pragul sărăciei; invită Comisia să includă acești 
indicatori în orientările pentru evaluarea progresului social în planurile naționale de 
redresare și de reziliență; subliniază că reformele pieței muncii, realizate ca parte a 
planurilor naționale de redresare și reziliență, trebuie să fie în concordanță cu 
atingerea acestor obiective;”

§ 35
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „prin integrarea dimensiunii de gen”, „salută 

intenția Comisiei de a introduce măsuri obligatorii în ceea ce privește transparența 
salariilor, inclusiv un indice al egalității salariale între femei și bărbați;” și „invită 
statele membre să deblocheze negocierile din cadrul Consiliului referitoare la 
Directiva privind femeile în consiliile de administrație;”

A doua parte „prin integrarea dimensiunii de gen”
A treia parte „salută intenția Comisiei de a introduce măsuri obligatorii în ceea ce privește 

transparența salariilor, inclusiv un indice al egalității salariale între femei și bărbați;”
A patra parte „invită statele membre să deblocheze negocierile din cadrul Consiliului referitoare la 

Directiva privind femeile în consiliile de administrație;”

Considerentul R
Prima parte „întrucât impactul pandemiei de COVID-19 a fost agravat de inegalitățile 

preexistente care s-au accentuat în ultimul deceniu;”
A doua parte „întrucât anularea investițiilor în servicii publice ca urmare a crizei financiare 

globale a contribuit la accentuarea inegalităților în ceea ce privește nevoile în 
materie de sănătate;”

considerentul V
Prima parte „întrucât inegalitățile veniturilor rămân la un nivel ridicat în UE;”
A doua parte „întrucât competiția fiscală și în ceea ce privește costurile forței de muncă este 

nocivă pentru piața unică și pentru coeziunea dintre statele membre;”
A treia parte „întrucât sistemele fiscale și de securitate socială progresive și bine concepute, 

investițiile sociale și asigurarea unor servicii publice și sociale de calitate reprezintă 
mecanisme esențiale pentru a preveni transferul dezavantajelor de la o generație la 
următoarea;”
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considerentul Z
Prima parte „întrucât ne confruntăm cu un moment critic în istoria noastră,”
A doua parte „ideea potrivit căreia creșterea economică se propagă automat în toate sectoarele 

societății fiind discreditată pe scară largă;” întrucât asistăm la o restrângere a clasei 
de mijloc, la condiții de muncă din ce în ce mai precare și la o situație de sărăcie a 
persoanelor încadrate în muncă pentru lucrătorii fără calificări superioare, pentru cei 
cu un nivel scăzut de calificare și pentru cei de pe platformele online, precum și la o 
polarizare crescândă în ceea ce privește veniturile și bogăția;”

A treia parte „întrucât industriile culturale și creative și sectorul turismului, inclusiv evenimentele 
și spectacolele, turismul cultural, practicile aparținând patrimoniului cultural 
imaterial, alături de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), de lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă, de afacerile locale și de familie, au fost grav 
afectate economic de măsurile vizând reducerea răspândirii bolii COVID-19;”

Renew, PPE:
§ 31
Prima parte „subliniază faptul că dialogul social și negocierea colectivă sunt instrumente 

esențiale pentru angajatori și sindicate în vederea stabilirii unor salarii și condiții de 
muncă echitabile, iar sistemele solide de negociere colectivă sporesc reziliența 
statelor membre în perioadele de criză economică; este ferm convins că o redresare 
democratică, rezilientă și justă din punct de vedere social ar trebui să se bazeze pe 
dialog social, inclusiv pe negociere colectivă; își reiterează opinia potrivit căreia 
statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a promova o densitate sindicală ridicată, 
precum și pentru a inversa tendința de declin în ceea ce privește gradul de acoperire 
al negocierilor colective; subliniază că este important să se asigure faptul că 
lucrătorii din Uniune sunt protejați prin salarii minime adecvate, prin lege sau prin 
negocieri colective, care să le asigure un nivel de trai decent oriunde ar lucra;”

A doua parte „salută, în acest sens, propunerea Comisiei privind o directivă referitoare la 
stabilirea unor salarii minime adecvate în Uniunea Europeană, menită să extindă 
gradul de acoperire al negocierilor colective și să garanteze că lucrătorii din Uniunea 
Europeană sunt protejați prin salarii minime stabilite la un nivel adecvat;”

§ 44
Prima parte „invită Comisia să prezinte un instrument de atenuare a efectelor șocurilor 

asimetrice, care să fie eficace pe termen lung, precum un sistem adecvat și fezabil de 
(re)asigurare pentru indemnizațiile de șomaj, care să poată susține sistemele 
naționale atunci când o parte a UE se confruntă cu un șoc economic temporar;”

A doua parte „subliniază importanța fundamentală a sprijinirii investițiilor și a accesului la 
finanțare în UE, pentru a ajuta IMM-urile cu dificultăți în materie de solvență, 
pentru a crea locuri de muncă în sectoare strategice și pentru a promova coeziunea 
teritorială, economică și socială în UE; subliniază că noul Fond european de ajustare 
la globalizare pentru lucrătorii strămutați ar putea fi mobilizat ca răspuns la 
consecințele crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra ocupării forței de 
muncă; invită, prin urmare, statele membre să transmită rapid Comisiei solicitări de 
finanțare pentru sprijinirea lucrătorilor europeni care și-au pierdut locurile de muncă 
din cauza pandemiei de COVID-19, în demersurile acestora de reconversie 
profesională, recalificare și reintegrare pe piața muncii;”

Diverse
Erată: toate versiunile lingvistice.
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23. Situația în estul Republicii Democratice Congo și asasinarea ambasadorului Italiei, 
Luca Attanasio, și a anturajului său

Propuneri de rezoluție: B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, 
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0173/2021
(PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left, deputați)

După § 18 4 ECR AN - 172, 441, 83

div

1/AN + 657, 13, 25

§ 19 § text original

2/AN + 601, 39, 56

Considerentul C 1 ECR AN - 152, 525, 19

Considerentul D 2 ECR AN - 148, 531, 17

Considerentul E 3 ECR AN - 160, 518, 18

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 669, 4, 17

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0173/2021 The Left AN ↓

B9-0174/2021 ID AN ↓

B9-0196/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0198/2021 Renew AN ↓

B9-0199/2021 PPE AN ↓

B9-0200/2021 S&D AN ↓

B9-0201/2021 ECR AN ↓

Solicitări de vot pe părți
The Left
§ 19
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „solicită ca mecanismul de sancționare al UE să 

fie utilizat pentru combaterea corupției;”
A doua parte aceste cuvinte
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Diverse
Brando Benifei (Grupul S&D) a susținut, de asemenea, propunerea comună de rezoluție RC-B9-
0173/2021.

24. Situația drepturilor omului în Regatul Bahrain, în special cazurile deținuților 
condamnați la moarte și ale apărătorilor drepturilor omului

Propuneri de rezoluție: B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, 
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0190/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputați)

§ 19 2 ECR AN - 317, 373, 6

După considerentul N 1 The Left AN - 179, 495, 21

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 633, 11, 45

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0190/2021 The Left AN ↓

B9-0191/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0192/2021 S&D AN ↓

B9-0193/2021 Renew AN ↓

B9-0194/2021 PPE AN ↓

B9-0195/2021 ECR AN ↓

B9-0197/2021 ID AN ↓
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25. Procesele colective împotriva opoziției și a societății civile din Cambodgia

Propuneri de rezoluție: B9-0182/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, 
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0183/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputați)

După § 2 1 The Left AN - 101, 546, 47

div

1/AN + 642, 13, 39

§ 6 § text original

2/AN + 461, 197, 36

După § 14 5 The Left AN - 46, 617, 33

§ 15 2 PPE AN - 280, 364, 52

div

1/AN + 389, 230, 77

§ 16 § text original

2/AN + 346, 287, 63

După § 16 6 The Left AN - 85, 575, 36

div

1/AN + 632, 21, 43

§ 17 § text original

2/AN + 457, 227, 12

După § 17 4 The Left AN - 40, 609, 47

§ 21 § text original AN + 359, 240, 97

După § 21 3 The Left AN - 94, 572, 30

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 610, 43, 37

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0182/2021 ID AN ↓

B9-0183/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0184/2021 The Left AN ↓

B9-0185/2021 S&D AN ↓
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

B9-0186/2021 Renew AN ↓

B9-0187/2021 PPE AN ↓

B9-0188/2021 ECR AN ↓

Solicitări de vot separat
PPE: §§ 16, 21

Solicitări de vot pe părți
The Left:
§ 16
Prima parte „invită statele membre să suspende orice sprijin financiar bilateral acordat 

guvernului cambodgian și să se concentreze, în schimb, asupra organizațiilor 
societății civile”

A doua parte „și a partidelor de opoziție;”

PPE:
§ 6
Prima parte „îndeamnă guvernul cambodgian să abroge toate legile represive, inclusiv decretele 

și proiectele de lege recente care reglementează mediul digital și care permit 
guvernului să intensifice supravegherea și cenzura online și controlul asupra 
internetului,”

A doua parte „precum și să abroge toate modificările recente la Constituție, la Codul penal, la 
Legea privind partidele politice, la Legea privind sindicatele, la Legea privind ONG-
urile și la toate celelalte acte legislative care limitează libertatea de exprimare și 
libertățile politice și care nu sunt pe deplin conforme cu obligațiile Cambodgiei și cu 
standardele internaționale;”

§ 17
Prima parte „invită SEAE și statele membre să monitorizeze situația drepturilor omului în 

Cambodgia și să acționeze în deplină conformitate cu Planul de acțiune al UE 
privind drepturile omului și democrația și cu Orientările UE privind apărătorii 
drepturilor omului;”

A doua parte „solicită Delegației UE din Phnom Penh și ambasadelor statelor membre să 
monitorizeze procesele și să efectueze vizite la închisori;”
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26. Conflictul din Siria - 10 ani de la revoltă

Propuneri de rezoluție: B9-0175/2021, B9-0176/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, 
B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0177/2021
(PPE, S&D, Renew, ECR, deputați)

După § 3 2 The Left AN - 85, 565, 40

După § 4 3 The Left AN - 88, 558, 44

După § 5 4 The Left AN - 56, 597, 37

După § 6 5 The Left AN - 41, 587, 62

§ 7 10 The Left AN + 417, 263, 9

După § 7 6 ID AN - 110, 559, 19

După § 8 11 The Left AN - 242, 313, 133

După § 10 12 The Left AN - 62, 582, 46

După § 11 13 The Left AN - 123, 514, 53

După § 12 14 The Left AN - 146, 467, 75

După § 13 15 The Left AN - 87, 449, 154

§ 33 16 The Left AN - 85, 543, 60

După § 37 17 The Left AN - 77, 594, 19

§ 39 7 ID AN - 112, 561, 15

După § 41 18 The Left AN - 246, 376, 66

§ 43 8 Verts/ALE AN + 472, 140, 75

După considerentul M 1 The Left AN - 83, 588, 19

După considerentul V 9 The Left AN - 185, 484, 21

Considerentul Y § text original AN + 357, 285, 47

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 568, 79, 37

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0175/2021 ID AN ↓
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

B9-0176/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0177/2021 S&D AN ↓

B9-0178/2021 ECR AN ↓

B9-0179/2021 Renew AN ↓

B9-0180/2021 The Left AN ↓

B9-0181/2021 PPE AN ↓

Solicitări de vot separat
ECR, PPE: considerentul Y

Diverse
Moritz Körner (Grupul Renew) și-a retras semnătura de pe propunerea de rezoluție B9-0179/2021.

27. Declararea UE ca zonă de libertate pentru persoanele LGBTIQ

Propuneri de rezoluție: B9-0166/2021, B9-0167/2021

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

Propunere de rezoluție B9-0166/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 43 ECR AN - 129, 517, 15

5 ID AN + 238, 110, 182

6 ID AN - 154, 514, 17

După § 1

7 ID AN - 120, 523, 42

Referirea 10 8S ECR AN - 118, 528, 13

Referirea 11 9S ECR AN - 115, 528, 17

Referirea 12 10S ECR AN - 104, 531, 26

Referirea 13 11S ECR AN - 109, 538, 14
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Referirea 14 12S ECR AN - 110, 537, 14

Referirea 15 13S ECR AN - 124, 522, 14

Referirea 16 14S ECR AN - 120, 523, 17

Referirea 17 15S ECR AN - 105, 540, 16

Referirea 18 16S ECR AN - 109, 525, 27

Referirea 19 17S ECR AN - 110, 522, 27

Considerentul A 18S ECR AN - 72, 564, 23

Considerentul C 19S ECR AN - 108, 522, 30

Considerentul D 20S ECR AN - 79, 524, 57

Considerentul E 21S ECR AN - 80, 526, 54

Considerentul F 22S ECR AN - 104, 527, 29

Considerentul G 23S ECR AN - 108, 523, 29

Considerentul H 24S ECR AN - 109, 519, 32

Considerentul I 25S ECR AN - 101, 527, 32

Considerentul J 26S ECR AN - 109, 525, 26

Considerentul K 27S ECR AN - 69, 536, 55

Considerentul L 28S ECR AN - 115, 518, 25

Considerentul M 29S ECR AN - 120, 517, 23

30S ECR AN - 120, 514, 24

div

1/AN + 513, 120, 28

Considerentul N

§ text original

2/AN + 508, 129, 26

31S ECR AN - 84, 521, 54Considerentul O

2 Verts/ALE
The Left

AN + 520, 75, 65
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Considerentul P 32S ECR AN - 107, 523, 27

După considerentul P 3 Verts/ALE
The Left

AN + 531, 93, 36

Considerentul Q 33S ECR AN - 122, 512, 25

După considerentul Q 4 Verts/ALE
The Left

AN + 474, 96, 91

Considerentul R 34S ECR AN - 73, 521, 66

Considerentul S 35S ECR AN - 116, 513, 30

Considerentul T 36S ECR AN - 114, 521, 25

Considerentul U 37S ECR AN - 243, 390, 26

38S ECR AN - 115, 515, 30Considerentul V

1 S&D
Verts/ALE
The Left

AN + 520, 107, 35

Considerentul W 39S ECR AN - 111, 524, 24

Considerentul X 40S ECR AN - 85, 522, 53

Considerentul Y 41S ECR AN - 105, 528, 25

Considerentul Z 42S ECR AN - 71, 537, 50

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 492, 141, 46

Propunerea de rezoluție B9-0167/2021 (ID)

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN ↓

Solicitări de vot pe părți
PPE:
considerentul N
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și Regulamentul recent adoptat privind 

protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre”

A doua parte aceste cuvinte

Diverse
Magdalena Adamowicz (Grupul PPE) a susținut, de asemenea, propunerea de rezoluție B9-
0166/2021.
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28. Drepturile copiilor

Propunere de rezoluție: B9-0164/2021

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

Propunerea de rezoluție B9-0164/2021
(Comisia LIBE)

div

1/AN + 680, 3, 8

§ 2 § text original

2/AN + 583, 94, 15

3 ECR AN - 179, 495, 18După § 2

10 ECR AN - 187, 429, 70

§ 4 11S ECR AN - 117, 547, 29

§ 7 12 ECR AN - 136, 550, 7

§ 9 § text original AN + 519, 126, 46

După § 10 4 ECR AN - 183, 490, 20

După § 11 14 ECR AN - 224, 344, 120

div

1/AN + 676, 6, 11

§ 13 § text original

2/AN + 580, 76, 37

div

1/AN + 661, 7, 25

§ 14 § text original

2/AN + 556, 84, 52

§ 15 13 ECR AN - 107, 539, 46

15 ECR AN - 136, 528, 28

div

1/AN + 585, 24, 83

2/AN + 547, 100, 43

§ 23

§ text original

3/AN + 445, 185, 61
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 25 16 ECR AN - 136, 509, 46

§ 27 2 ID AN - 101, 568, 21

§ 30 17 ECR AN - 119, 540, 32

Considerentul B 1 ID AN - 155, 527, 9

După considerentul B 5 ECR AN - 300, 357, 36

După considerentul K 7 ECR AN - 152, 526, 15

8 ECR AN + 366, 246, 81Considerentul O

§ text original AN ↓

După considerentul O 9 ECR AN - 175, 395, 119

Considerentul P 6 ECR AN + 360, 324, 9

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 545, 24, 119

Solicitări de vot separat
PPE, ECR: § 9
ID: Considerentul O; § 9

Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
§ 13
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „salută intenția Comisiei de a propune, în 

primul semestru al anului 2021, un cadru legislativ mai durabil pentru a combate 
abuzul sexual asupra copiilor;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 14
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pe lângă protecția oferită împotriva practicilor 

prin care copiii devin subiectele unor conținuturi ilegale și împotriva expunerii lor la 
conținuturi dăunătoare;”

A doua parte aceste cuvinte

ID:
§ 2
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „indiferent de originea etnică a copilului, de 

sex, de naționalitate, origine socială și economică, capacitate, migrație sau statut de 
reședință,”

A doua parte aceste cuvinte
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PPE, ID:
§ 23
Prima parte „solicită Uniunii, agențiilor sale și statelor membre să pună capăt apatridiei în rândul 

copiilor, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii, inclusiv prin îmbunătățirea 
capacității funcționarilor din prima linie de a identifica, înregistra și răspunde în mod 
adecvat apatridiei în contextul migrației și azilului,”

A doua parte „prin promovarea și asigurarea accesului universal la înregistrarea și certificarea 
nașterilor, indiferent de statutul părinților, inclusiv pentru familiile LGBTQI+, prin 
introducerea, îmbunătățirea și punerea în aplicare a unor garanții juridice pentru a 
preveni apatridia în rândul copiilor și prin introducerea și îmbunătățirea procedurilor 
de determinare a statutului de apatrid bazate pe drepturile copilului, pentru a 
îndeplini obligațiile internaționale față de apatrizi într-un context de migrație, ținând 
seama de principiul interesului superior al copilului și de dreptul copiilor de a 
dobândi o naționalitate;” cu excepția cuvintelor: „inclusiv pentru familiile 
LGBTQI+,”

A treia parte aceste cuvinte


