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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. Modificări care decurg în urma ETIAS: cooperare polițienească 
și judiciară ***I

Raport: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Acord provizoriu

Acord provizoriu 42 comisia AN + 437, 120, 138

2. Modificări care decurg în urma ETIAS: frontiere și vize ***I

Raport: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Acord provizoriu

Acord provizoriu 66 comisia AN + 435, 119, 141

3. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: 
cererea EGF/2020/003 DE/GMH Guss - Germania

Raport: Jens Geier (A9-0189/2021) (este necesară majoritatea membrilor care 
compun Parlamentul și trei cincimi din totalul voturilor exprimate)

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

Vot unic AN + 670, 22, 4
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4. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: 
cererea – EGF/2020/005 BE/Swissport - Belgia

Raport: Olivier Chastel (A9-0188/2021) (este necesară majoritatea membrilor 
care compun Parlamentul și trei cincimi din totalul voturilor exprimate)

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

Vot unic AN + 660, 29, 7

5. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: 
cererea EGF/2020/004 NL/KLM - Țările de Jos

Raport: Monika Vana (A9-0187/2021) (este necesară majoritatea membrilor care 
compun Parlamentul și trei cincimi din totalul voturilor exprimate)

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

Vot unic AN + 657, 32, 7

6. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: 
cererea EGF/2020/007 FI/Finnair - Finlanda

Raport: Eero Heinäluoma (A9-0186/2021) (este necesară majoritatea membrilor 
care compun Parlamentul și trei cincimi din totalul voturilor exprimate)

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

Vot unic AN + 658, 31, 7
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7. Modificări care decurg în urma ETIAS: sistemul ECRIS-TCN ***I

Raport: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Amendament
al comisiei 

competente

1 comisia AN + 431, 120, 144

Propunerea Comisiei AN + 441, 119, 136

8. Instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru 
echipamente de control vamal ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

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

Aprobare fără vot

9. Fondul social european Plus (FSE+) 2021-2027 ***II

Recomandare pentru a doua lectură: David Casa (A9-0197/2021)

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

Aprobare fără vot
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10. Certificatul digital al UE privind COVID - Cetățenii Uniunii ***I

Propunere de regulament: (COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD))

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Acord provizoriu

Acord provizoriu 26 Comisia 
LIBE

AN + 546, 93, 51

Declarația 
Comisiei

27 Comisia 
LIBE

AN + 575, 72, 43

11. Certificatul digital al UE privind COVID - Resortisanții țărilor 
terțe ***I

Propunere de regulament: (COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD))

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Acord provizoriu

Acord provizoriu 2 Comisia 
LIBE

AN + 553, 91, 46

Declarația 
Comisiei

3 Comisia 
LIBE

AN + 577, 71, 42
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12. Politica în domeniul concurenței - raportul anual pe 2020

Raport: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 626, 10, 61

§ 3 § text 
original

2/AN + 369, 291, 37

3 PPE AN + 342, 292, 63

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 12

§ text 
original

3/AN ↓

div

1/AN + 642, 16, 39

§ 14 § text 
original

2/AN + 362, 294, 41

7 S&D AN - 199, 410, 88

9 PPE AN + 355, 307, 35

§ 15

§ text 
original

AN ↓

8 The Left AN - 173, 512, 11

div

1/AN + 636, 23, 38

§ 18

§ text 
original

2/AN + 341, 288, 68

div

1/AN + 680, 7, 10

§ 26 § text 
original

2/AN + 374, 289, 34
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 32 § text 
original

AN + 394, 227, 76

§ 37 § text 
original

AN + 638, 29, 30

div

1/AN + 643, 3, 51

§ 44 § text 
original

2/AN + 542, 103, 52

§ 49 1 ECR AN + 664, 14, 18

div

1/AN + 689, 3, 5

§ 50 § text 
original

2/AN + 511, 180, 6

5 ID AN - 157, 526, 12§ 64

§ text 
original

AN + 351, 310, 36

§ 65 § text 
original

AN + 381, 293, 23

După § 67 6 ID AN - 87, 520, 87

§ 78 § text 
original

AN + 660, 10, 27

§ 79 § text 
original

AN + 686, 3, 8

div

1/AN + 654, 27, 16

§ 82 § text 
original

2/AN - 202, 401, 94

§ 83 4 PPE AN - 300, 310, 87

§ 87 § text 
original

AN + 549, 99, 49

divConsiderentul D § text 
original

1/AN + 652, 42, 3
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 375, 311, 11

2 PPE AN + 374, 254, 69Considerentul J

§ text 
original

AN ↓

Considerentul S § text 
original

AN + 375, 309, 13

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 508, 115, 68

Solicitări de vot separat
PPE: Considerentul S §§ 15, 32, 64, 65
Renew: § 15
S&D: considerentul J
ECR: §§ 15, 87
ID: §§ 32, 37, 64, 78, 79, 82

Solicitări de vot pe părți
PPE:
considerentul D
Prima parte „întrucât toate ajutoarele de stat ar trebui concepute și acordate 

într-un mod responsabil din punct de vedere economic, social și de 
mediu;”

A doua parte „întrucât, pe termen lung, politica în domeniul concurenței ar 
trebui să trateze în mod eficient provocările sociale, digitale și de 
mediu și ar trebui să fie pe deplin coerentă cu prioritățile 
prezentate în Pactul verde european și cu obiectivele Acordului de 
la Paris;”

§ 3
Prima parte „consideră că o aplicare strictă și imparțială a normelor UE în 

materie de concurență de către autoritățile independente din 
domeniul concurenței este esențială pentru întreprinderile 
europene active pe piața internă și pe plan internațional, în special 
pentru IMM-uri, și poate aduce o contribuție semnificativă la 
principalele priorități politice, cum ar fi o piață internă mai sudată 
și mai echitabilă, o piață unică digitală conectată, competitivitatea 
Uniunii pe plan mondial”

A doua parte „combaterea inegalităților sociale și a crizei climatice, precum și la 
valorile europene ce țin de standardele de mediu, afacerile sociale, 
politica climatică și protecția consumatorilor; subliniază totuși 
importanța unei flexibilități bine calculate în situații de criză;”
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§ 14
Prima parte „ia act de faptul că cadrul temporar include anumite condiții pentru 

anumite tipuri de ajutoare de stat, cum ar fi recapitalizarea; salută, 
în acest sens, condițiile precum interzicerea repartizării 
dividendelor, a acordării de prime și a răscumpărării acțiunilor;”

A doua parte regretă, cu toate acestea, că astfel de condiții nu au fost impuse în 
cazul altor măsuri de ajutor de stat; invită Comisia să aplice astfel 
de condiții tuturor măsurilor privind ajutoarele de stat prevăzute în 
cadrul temporar, în special măsurilor de recapitalizare, care trebuie 
utilizate de statele membre numai în ultimă instanță, având în 
vedere efectul puternic de denaturare pe care îl pot exercita 
aceste măsuri pe piața internă;”

§ 18
Prima parte „invită Comisia și statele membre să lanseze o foaie de parcurs 

post-COVID-19 care să prevadă ajutoare de stat mai bine 
focalizate, pentru a promova competitivitatea și a proteja locurile 
de muncă; propune ca această foaie de parcurs să includă măsuri 
de eliminare a fragmentării și denaturărilor pieței provocate de 
condiții de concurență inegale, o analiză a impactului ajutoarelor 
de stat asupra pieței interne și orientări clare privind utilizarea 
optimă a instrumentelor din cadrul politicii de concurență pentru a 
stimula redresarea;”

A doua parte „îndeamnă Comisia, de asemenea, să generalizeze strategiile 
ecologice, digitale și industriale atunci când stabilește condițiile 
pentru acordarea ajutoarelor de stat în viitor;”

§ 26
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cele care se aliniază la 

cerințele Pactului verde european”
A doua parte aceste cuvinte
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§ 50
Prima parte „subliniază importanța registrului de transparență în ceea ce 

privește asigurarea controlului public al eforturilor de lobby, pentru 
a preveni denaturarea concurenței;”

A doua parte „solicită un registru de transparență al UE îmbunătățit, cu 
informații legate de finanțarea companiilor sau a asociațiilor pentru 
a împiedica părțile interesate să acționeze în numele altor 
companii fără a menționa acest lucru;”

Renew:
§ 44
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „regretă absența unor măsuri 

adecvate împotriva intermediarilor de publicitate în proiectele de 
propuneri;”

A doua parte aceste cuvinte

ID:
§ 12
Prima parte „salută adoptarea unui cadru temporar pentru ajutoarele de stat”
A doua parte „și a unor modificări menite să prelungească valabilitatea acestuia 

și să-i extindă sfera de acțiune”
A treia parte „ca reacție la evoluțiile neașteptate legate de criza fără precedent 

provocată de pandemia de COVID-19, pentru a permite statelor 
membre să sprijine întreprinderile în timpul pandemiei; sprijină 
menținerea măsurilor excepționale atât timp cât are loc 
redresarea, dar subliniază că acesta este un instrument temporar; 
subliniază că restabilirea unei concurențe veritabile pe termen 
mediu și lung este esențială pentru asigurarea unei redresări 
rapide și consistente; constată existența unor diferențe 
substanțiale de la un stat membru la altul în ceea ce privește marja 
bugetară de care dispun statele membre pentru a acorda ajutoare 
de stat;”

PPE, Renew:
§ 82
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „regretă că Comisia continuă 

să negocieze acorduri de liber schimb cu orice preț;”
A doua parte aceste cuvinte

13. Dimensiunea de gen în politica de coeziune

Raport: Monika Vana (A9-0154/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 604, 32, 59

§ 1 § text 
original

2/AN + 479, 119, 71
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

3/AN + 573, 52, 70

div

1/AN + 581, 33, 81

2/AN + 451, 160, 82

§ 9 § text 
original

3/AN + 670, 7, 18

div

1/AN + 633, 25, 37

2/AN + 476, 119, 76

3/AN + 652, 15, 28

§ 20 § text 
original

4/AN + 480, 103, 86

div

1/AN + 615, 44, 36

Considerentul J § text 
original

2/AN + 376, 280, 39

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 390, 82, 212

Solicitări de vot pe părți
deputați:
considerentul J
Prima parte „întrucât Fondul UE de redresare sprijină sectoarele puternic 

afectate de criză; întrucât impactul asupra societății europene, în 
ansamblul său, va avea, prin urmare, efecte pe termen lung asupra 
educației, capacității de inserție profesională și viitorului tuturor 
cetățenilor, iar reacția rapidă a instituțiilor europene și dorința lor 
de a sprijini societatea europeană ar trebui să fie apreciate;”

A doua parte „întrucât prioritățile generale ale Fondului de redresare al UE se 
concentrează asupra sectoarelor cu o pondere ridicată a ocupării 
forței de muncă în rândul bărbaților și, prin urmare, ar putea risca 
să accentueze inegalitățile dintre bărbați și femei în ceea ce 
privește ocuparea forței de muncă;”
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§ 1
Prima parte „subliniază că politica de coeziune joacă un rol important în 

promovarea egalității între oameni și între regiuni, inclusiv a 
egalității de gen, precum și în punerea în aplicare a Strategiei UE 
privind egalitatea de gen,”

A doua parte „inclusiv a priorităților sale în materie de sănătate legate de gen, 
cum ar fi sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente 
(SRHR);”

A treia parte „reamintește că toate obiectivele de politică necesită resurse 
adecvate, suficiente și sustenabile dedicate punerii lor în aplicare; 
recomandă statelor membre să ia în considerare măsurile privind 
de egalitatea de gen atunci când elaborează și validează 
programe;”

§ 9
Prima parte „consideră că părțile interesate din cadrul programului și 

comitetele de monitorizare ar trebui să aibă la dispoziție indicatori 
mai clari privind eficiența și eficacitatea programelor atunci când 
pun în aplicare perspectiva de gen în proiecte concrete, în special 
în intervențiile FEDR; consideră că orientările, programele de 
formare și exemplele concrete de bune practici pentru a soluționa 
această chestiune rămân limitate ca număr; subliniază, în această 
privință, potențialul FEDR/Fondului de coeziune de a elimina 
decalajul cu care încă se confruntă femeile, făcând referire 
îndeosebi la antreprenoriatul feminin și la sectorul digital, întrucât 
femeile reprezintă doar 34,4 % din persoanele care desfășoară 
activități independente și 30 % dintre antreprenorii debutanți din 
Uniunea Europeană;”

A doua parte „îndeamnă Consiliul să ajungă la un acord cu privire la propunerea 
de directivă privind consolidarea echilibrului de gen în rândul 
administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și 
măsuri conexe (Directiva privind femeile în consiliile de 
administrație), deoarece este un instrument foarte important 
pentru realizarea unui echilibru de gen mai mare în procesul 
decizional economic la cel mai înalt nivel;”

A treia parte „solicită ca o parte din fondurile politicii de coeziune să fie alocate 
sprijinirii femeilor sărace, femeilor expuse riscului de sărăcie, 
mamelor singure, femeilor cu dizabilități și femeilor care sunt 
victime ale violenței; invită statele membre și autoritățile lor 
respective să realizeze astfel de programe;”
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§ 20
Prima parte „invită statele membre să utilizeze finanțarea politicii de coeziune 

pentru a reduce și mai mult disparitățile economice și sociale 
regionale, cu un accent special pe combaterea feminizării sărăciei, 
pe șomajul în rândul femeilor și excluderea lor de la numeroase 
oportunități economice, pe prevenirea și combaterea tuturor 
formelor de violență și discriminare bazată pe gen, pe promovarea 
și continuarea emancipării femeilor prin îmbunătățirea accesului și 
a reintegrării pe piața muncii și pe abordarea priorităților legate de 
sănătate, așa cum sunt ele definite în Strategia privind egalitatea 
de gen pentru perioada 2020-2025,”

A doua parte „în special sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente 
(SRHR), ca drept fundamental și aspect esențial al bunăstării 
oamenilor, precum și pe promovarea egalității de gen;”

A treia parte „solicită, prin urmare, îmbunătățirea sinergiilor dintre fondurile de 
coeziune și de redresare și alte programe existente, cu scopul de a 
îmbunătăți condițiile de muncă pentru femei, inclusiv prin 
combaterea diferenței de remunerare dintre femei și bărbați, 
locurile de muncă precare și munca informală, prin investiții în 
structuri de îngrijire, prin combaterea și prevenirea violenței pe 
criterii de gen”

A patra parte „și prin asigurarea, printre altele, a accesului la serviciile de 
SRHR;”

14. Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 - Readucerea 
naturii în viețile noastre

Raport: César Luena (A9-0179/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 616, 30, 52

§ 3 § text 
original

2/AN + 351, 338, 9

§ 5 10 deputați AN + 372, 309, 17

După § 6 1 Comisia 
AGRI

AN + 385, 289, 24

div

1/AN + 622, 47, 29

2/AN + 397, 297, 4

§ 10 § text 
original

3/AN + 393, 300, 5
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 595, 31, 72

2/AN + 390, 277, 31

3/AN + 386, 279, 33

4/AN + 403, 287, 8

5/AN + 402, 280, 16

§ 14 § text 
original

6/AN + 369, 306, 23

§ 17 12 deputați AN + 387, 295, 16

După § 17 25 deputați AN - 310, 361, 25

2 Comisia 
AGRI

AN + 365, 324, 9După § 20

3 Comisia 
AGRI

AN + 355, 301, 42

13 deputați AN - 315, 369, 13

div

1/AN + 609, 37, 52

2/AN + 399, 238, 61

3/AN + 402, 259, 37

§ 30

§ text 
original

4/AN + 407, 243, 48

După § 30 4 Comisia 
AGRI

AN + 352, 328, 18

div

1/AN + 670, 15, 12

2/AN + 355, 312, 30

§ 31 § text 
original

3/AN + 360, 288, 49

div§ 32 § text 
original

1/AN + 639, 21, 37
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 367, 314, 16

3/AN + 361, 311, 25

div

1/AN + 580, 60, 57

2/AN + 406, 255, 36

§ 33 § text 
original

3/AN + 383, 258, 56

div

1/AN + 624, 41, 32

§ 35 § text 
original

2/AN + 380, 304, 13

div

1/AN + 652, 44, 1

§ 40 § text 
original

2/AN + 402, 287, 8

21 deputați AN - 327, 332, 38

div

1/AN + 542, 77, 78

§ 48

§ text 
original

2/AN + 345, 338, 14

După § 49 11 deputați AN + 374, 277, 46

18 deputați AN + 375, 294, 27

div

1/AN ↓

§ 61

§ text 
original

2/AN ↓

22 deputați AN - 325, 357, 15

div

1/AN + 647, 31, 19

§ 73

§ text 
original

2/AN + 383, 303, 11
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 650, 37, 10

2/AN + 352, 313, 31

3/AN + 362, 315, 20

§ 74 § text 
original

4/AN + 363, 292, 41

div

1/AN + 635, 30, 29

§ 75 § text 
original

2/AN + 352, 336, 8

§ 76 § text 
original

AN + 422, 227, 48

14 deputați AN - 269, 384, 44

div

1/AN + 577, 65, 54

2/AN + 355, 332, 10

3/AN + 362, 328, 7

§ 86

§ text 
original

4/AN + 375, 306, 16

15 deputați AN + 341, 333, 23

div

1/AN ↓

§ 87

§ text 
original

2/AN ↓

§ 89 16 deputați AN + 348, 339, 10

div

1/AN + 648, 35, 14

§ 90 § text 
original

2/AN + 388, 298, 11
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

5 Comisia 
AGRI

AN + 315, 305, 77

6 Comisia 
AGRI

AN + 495, 192, 10

7 Comisia 
AGRI

AN + 379, 299, 19

După § 90

8 Comisia 
AGRI

AN + 345, 328, 24

17 deputați AN - 308, 357, 32

div

1/AN + 572, 90, 35

2/AN + 361, 296, 40

§ 91

§ text 
original

3/AN + 356, 310, 31

div

1/AN + 682, 13, 2

§ 92 § text 
original

2/AN + 383, 310, 4

div

1/AN + 646, 47, 4

§ 96 § text 
original

2/AN + 404, 287, 6

div

1/AN + 602, 36, 59

§ 99 § text 
original

2/AN + 530, 161, 6

19 deputați AN - 341, 346, 9

div

1/AN + 620, 49, 27

2/AN + 358, 328, 10

3/AN + 358, 329, 9

§ 105

§ text 
original

4/AN + 362, 325, 9
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 107 § text 
original

AN + 371, 261, 64

div

1/AN + 669, 18, 10

§ 108 § text 
original

2/AN + 418, 221, 58

20 deputați AN - 312, 357, 27

div

1/AN + 628, 60, 9

2/AN + 373, 290, 33

§ 109

§ text 
original

3/AN + 432, 229, 35

div

1/AN + 678, 13, 6

§ 111 § text 
original

2/AN + 396, 261, 39

§ 114 § text 
original

AN + 399, 219, 79

După § 115 9 Comisia 
AGRI

AN + 379, 301, 17

div

1/AN + 574, 114, 8

§ 126 § text 
original

2/AN + 347, 328, 20

div

1/AN + 600, 65, 31

2/AN + 361, 325, 11

3/AN + 353, 330, 14

§ 131 § text 
original

4/AN + 354, 328, 15
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 132 § text 
original

AN + 367, 274, 56

§ 148 § text 
original

AN + 398, 174, 124

§ 157 § text 
original

AN + 358, 316, 23

§ 167 24 deputați AN + 336, 323, 38

div

1/AN + 644, 19, 34

§ 174 § text 
original

2/AN + 362, 313, 21

§ 177 § text 
original

AN + 623, 25, 49

div

1/AN + 634, 7, 56

§ 182 § text 
original

2/AN + 384, 285, 28

Referirea 31 § text 
original

AN + 391, 275, 31

div

1/AN + 636, 54, 7

Considerentul A § text 
original

2/AN + 417, 240, 40

După 
considerentul AM

23 deputați AN + 338, 336, 23

div

1/AN + 640, 49, 8

Considerentul AN § text 
original

2/AN + 423, 237, 37

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 515, 90, 86

Solicitări de vot separat
deputați: referirea 31; §§ 67, 107, 114, 132, 148, 157, 177
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Solicitări de vot pe părți
deputați:
considerentul A
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ a declarat o urgență 

climatică și de mediu și”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul AN
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „de reducerea pădurilor 

seculare și de anumite metode de gestionare a pădurilor, precum 
tăierea rasă”

A doua parte aceste cuvinte

§ 3
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „stă la baza celorlalte două 

dimensiuni și”
A doua parte aceste cuvinte

§ 10
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „urgent”, „regândirea” și 

„urgentă”
A doua parte „urgent”
A treia parte „regândirea” și „urgentă”

§ 14
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cum ar fi pădurile, zonele 

umede, turbăriile, pajiștile și ecosistemele costiere”, „tuturor”, 
„seculare rămase”, „precum și a altor ecosisteme bogate în 
carbon” și „obligatorii și”

A doua parte „cum ar fi pădurile, zonele umede, turbăriile, pajiștile și 
ecosistemele costiere”

A treia parte „tuturor”
A patra parte „seculare rămase”
A cincea 
parte

„precum și a altor ecosisteme bogate în carbon”

A șasea parte „obligatorii și”

§ 30
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „tuturor”, „seculare rămase” 

și „subliniază că proforestările care le permit pădurilor naturale să 
atingă vârste mai mari sunt esențiale pentru a mări suprafața 
pădurilor seculare;”

A doua parte „tuturor”
A treia parte „seculare rămase”
A patra parte „subliniază că proforestările care le permit pădurilor naturale să 

atingă vârste mai mari sunt esențiale pentru a mări suprafața 
pădurilor seculare;”
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§ 31
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care ar putea” și „și să 

introducă un moratoriu temporar pentru exploatarea forestieră a 
tuturor siturilor respective, pentru a preveni distrugerea lor 
intenționată și a impune prin lege și fără întârziere ocrotirea de 
orice intervenție a siturilor confirmate;”

A doua parte „care ar putea”
A treia parte „și să introducă un moratoriu temporar pentru exploatarea 

forestieră a tuturor siturilor respective, pentru a preveni 
distrugerea lor intenționată și a impune prin lege și fără întârziere 
ocrotirea de orice intervenție a siturilor confirmate;”

§ 32
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „obligatorii”, „în zonele 

protejate și în afara lor”
A doua parte „obligatorii”
A treia parte „obligatorii”, „în zonele protejate și în afara lor”

§ 33
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pădurile” și „subliniază că, 

după refacere, nu ar trebui permisă nicio formă de degradare a 
ecosistemelor;”

A doua parte „pădurile”
A treia parte „subliniază că, după refacere, nu ar trebui permisă nicio formă de 

degradare a ecosistemelor;”

§ 35
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „obligatorii”
A doua parte acest cuvânt

§ 40
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „legislativă”
A doua parte acest cuvânt

§ 48
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „procent care ar trebui să 

crească pe termen mediu și lung;”
A doua parte aceste cuvinte

§ 61
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv pe bază de plante și 

mai ales fructe și legume proaspete,”
A doua parte aceste cuvinte

§ 73
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „eliminată și”
A doua parte aceste cuvinte
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§ 74
Prima parte „constată cu îngrijorare perturbarea fizică a fundului mării continuă 

în apele de coastă ale UE, mai ales ca efect al pescuitului cu traule 
de fund, care a fost identificat de FAO ca fiind tipul de unealtă care 
contribuie cel mai mult la nivelurile anuale de capturi aruncate 
înapoi în mare și că are un impact foarte dăunător asupra fundului 
mării, în funcție de tipul de pescuit și de particularitățile zonelor de 
pescuit; reamintește că pescuitul cu traule de fund este unul dintre 
cele mai întâlnite tipuri de unelte de pescuit din UE; reamintește 
cerința existentă de a înceta pescuitul cu unelte de pescuit de fund 
la adâncimi sub 400 m în zone în care se știe sau se presupune că 
există ecosisteme marine vulnerabile; invită, prin urmare, Comisia 
și statele membre să pună în aplicare integral și cu strictețe 
Regulamentul (UE) 2016/2336, inclusiv în legătură cu munții 
submarini;” cu excepția cuvintelor: „mai ales ca efect al pescuitului 
cu traule de fund, care a fost identificat de FAO ca fiind tipul de 
unealtă care contribuie cel mai mult la nivelurile anuale de capturi 
aruncate înapoi în mare și că are un impact foarte dăunător asupra 
fundului mării, în funcție de tipul de pescuit și de particularitățile 
zonelor de pescuit; reamintește că pescuitul cu traule de fund este 
unul dintre cele mai întâlnite tipuri de unelte de pescuit din UE;” și 
„sau se presupune că există”

A doua parte „mai ales ca efect al pescuitului cu traule de fund, care a fost 
identificat de FAO ca fiind tipul de unealtă care contribuie cel mai 
mult la nivelurile anuale de capturi aruncate înapoi în mare și că 
are un impact foarte dăunător asupra fundului mării, în funcție de 
tipul de pescuit și de particularitățile zonelor de pescuit; 
reamintește că pescuitul cu traule de fund este unul dintre cele 
mai întâlnite tipuri de unelte de pescuit din UE;”

A treia parte „sau se presupune că există”
A patra parte „invită, de asemenea, Comisia ca, după modelul limitărilor din 

Marea Mediterană, să limiteze, atunci când este necesar pentru a 
proteja ecosistemele costiere, utilizarea traulelor de fund în alte 
zone de coastă, inclusiv în viitorul său plan de acțiune pentru 
conservarea resurselor piscicole și protejarea ecosistemelor 
marine, pentru a impune practicile cel mai sustenabile și mai puțin 
dăunătoare;”

§ 75
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „eliminate sau”
A doua parte aceste cuvinte

§ 86
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „aliniată”, „a stabili o ordine 

clară a priorităților, astfel încât” și „obligatorii”
A doua parte „aliniată”
A treia parte „a stabili o ordine clară a priorităților, astfel încât”
A patra parte „obligatorii”

§ 87
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv a pădurilor”
A doua parte aceste cuvinte
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§ 90
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „circulară și „în cascadă””
A doua parte aceste cuvinte

§ 91
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în domeniul biodiversității 

pentru 2030 și” și „îndeosebi în Directiva privind energia din surse 
regenerabile și în actele delegate în temeiul Regulamentului 
privind taxonomia;”

A doua parte „în domeniul biodiversității pentru 2030 și”
A treia parte „îndeosebi în Directiva privind energia din surse regenerabile și în 

actele delegate în temeiul Regulamentului privind taxonomia;”

§ 92
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „proîmpădurire”
A doua parte acest cuvânt

§ 96
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „protejați”
A doua parte acest cuvânt

§ 99
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „ambițios”
A doua parte acest cuvânt

§ 105
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „aceste”, „prevăzute în 

legislație și” și „a asuma angajamente pe termen lung”
A doua parte „aceste”
A treia parte „prevăzute în legislație și”
A patra parte „a asuma angajamente pe termen lung”

§ 108
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „subliniază că nu ar trebui 

acordată o decizie de aprobare atunci când EFSA ajunge la 
concluzia că există efecte inacceptabile asupra mediului;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 109
Prima parte „consideră că derogarea prevăzută la articolul 53 alineatul (1) din 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 ar trebui clarificată;”
A doua parte „și aplicată numai din motive de sănătate și de mediu;”
A treia parte „regretă faptul că această derogare este utilizată pentru a submina 

interzicerea tuturor utilizărilor în aer liber a trei neonicotinoide;”

§ 111
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „utilizarea pe scară largă a 

pesticidelor duce la” și „ceea ce”
A doua parte aceste cuvinte
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§ 126
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și cel târziu până în 2025”
A doua parte aceste cuvinte

§ 131
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „obligatoriu din punct de 

vedere juridic”, „– a unei legi a biodiversității –” și „în interiorul și în 
afara zonelor protejate”

A doua parte „obligatoriu din punct de vedere juridic”
A treia parte „– a unei legi a biodiversității –”
A patra parte „în interiorul și în afara zonelor protejate”

§ 174
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „subliniază că este necesar ca 

Comisia să nu mai finanțeze dezvoltarea tehnologiei de exploatare 
minieră a fundului mării”

A doua parte aceste cuvinte

§ 182
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și infracțiunile”
A doua parte aceste cuvinte

15. Cea de a 75-a și cea de a 76-a sesiune a Adunării Generale a 
ONU

Raport: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 600, 35, 55

§ 1 litera (b) § text 
original

2/AN + 598, 57, 35

div

1/AN + 564, 100, 25

2/AN + 537, 100, 52

3/AN + 452, 197, 40

§ 1 litera (c) § text 
original

4/AN + 553, 75, 61

div§ 1, litera (h) § text 
original

1/AN + 606, 50, 33
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 476, 189, 23

3/AN + 518, 51, 120

§ 1 litera (m) § text 
original

AN + 467, 138, 79

div

1/AN + 624, 18, 45

2/AN + 488, 122, 77

3/AN + 401, 266, 19

§ 1 litera (v) § text 
original

4/AN + 601, 22, 63

div

1/AN + 595, 36, 56

§ 1 litera (w) § text 
original

2/AN + 364, 275, 47

div

1/AN + 603, 51, 36

2/AN + 410, 210, 70

3/AN + 601, 25, 64

4/AN + 543, 96, 51

5/AN + 651, 7, 32

6/AN + 383, 271, 36

7/AN + 371, 302, 15

§ 1 litera (ae) § text 
original

8/AN + 593, 47, 49

div

1/AN + 673, 9, 7

2/AN + 544, 118, 27

3/AN + 494, 169, 26

§ 1 litera (aj) § text 
original

4/AN + 606, 68, 15
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

5/AN + 546, 46, 97

6/AN + 519, 127, 43

7/AN + 545, 35, 109

div

1/AN + 666, 6, 18

§ 1 litera (al) § text 
original

2/AN + 552, 64, 70

div

1/AN + 623, 38, 28

Considerentul E § text 
original

2/AN + 541, 81, 66

Recomandarea (întregul text) AN + 477, 89, 127

Solicitări de vot separat
PPE, ECR, ID: § 1 litera (m)
ID: § 1 litera (c)

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 1 litera (w)
Prima parte „să promoveze coerența atitudinilor adoptate de ONU față de 

situațiile de ocupare sau de anexare de teritorii; reamintește că 
dreptul internațional umanitar ar trebui să ghideze implicarea 
internațională în toate situațiile de acest fel, inclusiv în cazul 
ocupațiilor de durată și al numeroaselor conflicte înghețate din 
țările Parteneriatului estic;  Parlamentul sprijină atenția tot mai 
mare pe care ONU o acordă activităților comerciale legate de 
situații de interes internațional”

A doua parte „și invită Consiliul să monitorizeze îndeaproape întreprinderile cu 
sediul în UE care figurează în astfel de rapoarte sau baze de date 
ale ONU;”

§ 1 litera (al)
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în conformitate cu Declarația 

de la Beijing și cu Platforma de acțiune aferentă”
A doua parte aceste cuvinte

ID:
considerentul E
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Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „întrucât sunt necesare mai 
multe măsuri curajoase și hotărâre politică pentru a aborda 
problemele majore nesoluționate, în special reforma structurii 
Consiliului de Securitate al ONU”

A doua parte aceste cuvinte

§ 1 litera (b)
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „necondiționat”
A doua parte acest cuvânt

PPE, ECR:
§ 1 litera (c)
Prima parte „să-și continue eforturile pentru a permite UE și statelor sale 

membre să aibă un mesaj unitar în cadrul ONU și al altor foruri 
multilaterale,”

A doua parte „să facă politica externă și de securitate a UE mai eficientă și mai 
proactivă, utilizând regula votului cu majoritate calificată în 
Consiliu pentru a consolida cooperarea în probleme de interes 
strategic major pentru UE și a reflecta valorile fundamentale ale 
Uniunii” cu excepția cuvintelor: „utilizând regula votului cu 
majoritate calificată în Consiliu”

A treia parte „utilizând regula votului cu majoritate calificată în Consiliu”
A patra parte „deoarece aceasta este singura modalitate prin care Uniunea poate 

avea un rol principal pe scena internațională și își poate utiliza 
influența pentru a aduce schimbări pozitive și răspunsuri mai bune 
la provocările globale, ținând seama în special de Consiliul de 
Securitate al ONU (CSONU) și de rezultatele bune ale cooperării cu 
membrii permanenți sau prin rotație ai CSONU care sunt și state 
membre ale UE, cu Adunarea Generală a ONU și cu Consiliul pentru 
Drepturile Omului (UNHCR); Parlamentul salută rolul excelent al 
SEAE și al delegațiilor sale, precum și al delegațiilor statelor 
membre ale UE, în ceea ce privește facilitarea dialogului și a 
cooperării în această privință; consideră că, pentru a-și urmări 
obiectivele și interesele, UE trebuie să încerce să ajungă la poziții 
comune în problemele ridicate în cadrul Consiliului de Securitate al 
ONU, prin coordonarea în Consiliu și între instituțiile UE, respectând 
articolul 34 din TUE, astfel încât să se îmbunătățească coerența și 
credibilitatea UE la nivelul ONU; reamintește că, în cadrul ONU, UE 
este reprezentată de mai mulți actori;”

§ 1 litera (h)
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Prima parte „să continue să ofere un sprijin real Secretarului General al ONU în 
avansarea programului de reforme în cadrul ONU, pentru a 
consolida capacitatea organizației de dezvoltare sustenabilă, de 
promovare a păcii și securității și de raționalizare a sistemului de 
management intern, pentru a fi eficientă, transparentă, viabilă 
financiar și responsabilă, în măsură să restabilească contactul cu 
cetățenii, inclusiv cu comunitățile locale, alți actori locali și 
societatea civilă, precum și pentru a urma mai bine agenda 
mondială, care comportă numeroase provocări; să își asume rolul 
de lider în problema amânării arbitrare a cererilor de statut 
consultativ în cadrul ONU depuse de o serie de organizații ale 
societății civile; Parlamentul subliniază că progresele cele mai 
importante în reforma ONU au fost realizate în sfera administrativă 
și birocratică, dar reformele politice majore, care ar trebui să 
includă revitalizarea Adunării Generale a ONU și măsuri concrete 
pentru a accelera alinierea sistemului de dezvoltare la Agenda 
2030, se lasă încă așteptate; consideră că UE și statele sale 
membre ar trebui să ajungă la un consens larg cu privire la 
reformarea Consiliului de Securitate al ONU, printre altele”

A doua parte „un loc permanent pentru Uniunea Europeană, pe lângă locurile 
deja deținute de statele membre,”

A treia parte „ o limitare a utilizării dreptului de veto, în special în cazul crimelor 
de război și crimelor împotriva umanității, precum și o modificare a 
componenței sale, pentru a reflecta mai bine lumea actuală; 
consideră că UE ar trebui să-l sprijine pe Secretarul General și să-i 
solicite să-și intensifice eforturile de aplicare a Strategiei ONU 
pentru paritatea de gen, ca instrument pentru reprezentarea egală 
a femeilor în cadrul sistemului ONU, la toate nivelurile ierarhice; 
consideră că UE ar trebui să reamintească ONU că, de la crearea sa 
în 1945, nicio femeie nu a fost numită secretar general al 
Organizației Națiunilor Unite;”

§ 1 litera (v)
Prima parte „să continue dialogul coerent în cadrul tuturor forurilor ONU, în 

special al Adunării Generale a ONU, cu privire la necesitatea de a 
apăra drepturile omului în cazul persoanelor LGBTI, în conformitate 
cu Orientările UE pentru promovarea și protejarea exercitării 
tuturor drepturilor omului de către persoanele LGBTI în cadrul 
forurilor multilaterale, cu Orientările UE privind pedeapsa cu 
moartea”

A doua parte „și cu Principiile de la Yogyakarta recunoscute la nivel 
internațional;”

A treia parte să încurajeze organismele și statele membre ale ONU să includă 
„identitatea și exprimarea de gen” și „caracteristicile sexuale” în 
sfera de examinare a încălcărilor drepturilor omului, incluzând 
astfel persoanele transgen și intersexuale, precum și încălcările 
drepturilor omului ale căror victime sunt;”
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A patra parte „să utilizeze toate instrumentele diplomatice de care dispune 
pentru a promova la nivel global dezincriminarea actelor 
consensuale între persoane de același sex, abolirea pedepsei cu 
moartea ca sancțiune pentru actele consensuale între persoane de 
același sex, adoptarea unor acte legislative care să permită 
recunoașterea legală a genului, precum și interzicerea mutilării 
genitale a persoanelor intersexuale și a așa-numitelor practici de 
„terapie de conversie” la nivel mondial;”

PPE, ID:
§ 1 litera (ae)
Prima parte „să joace un rol activ, important și ambițios de lider în cadrul 

pregătirilor pentru cea de-a 26-a Conferință a ONU asupra 
schimbărilor climatice (COP26), care include o perspectivă privind 
drepturile omului,”

A doua parte „și anume prin promovarea recunoașterii la nivel mondial a 
dreptului la un mediu sigur, curat, sănătos și sustenabil”

A treia parte „și prin sprijinirea mandatului Raportorului special al ONU pentru 
drepturile omului și mediu; Parlamentul constată că schimbările 
climatice și pierderea biodiversității sunt două dintre provocările 
contemporane majore; susține inițiativa ONU privind drepturile de 
mediu, care este o recunoaștere a faptului că încălcările drepturilor 
de mediu au un impact profund asupra unei mari varietăți de 
drepturi ale omului;”

A patra parte „subliniază că biodiversitatea și drepturile omului sunt 
interconectate și interdependente;”

A cincea 
parte

„să reamintească obligațiile statelor în materie de drepturi ale 
omului de a proteja biodiversitatea, inclusiv prin asigurarea 
accesului la căi de atac eficiente în caz de pierdere sau degradare 
a biodiversității;” cu excepția cuvintelor: „în materie de drepturi ale 
omului”

A șasea parte „în materie de drepturi ale omului”
A șaptea 
parte

„Parlamentul încurajează, în acest sens, UE și statele membre să 
promoveze recunoașterea ecocidului în cadrul criminalității 
internaționale, în temeiul Statutului de la Roma al Curții Penale 
Internaționale;”

A opta parte „consideră că UE ar trebui să pună în aplicare măsuri specifice 
pentru a plasa reziliența în centrul eforturilor de redresare și pentru 
a integra reducerea riscurilor de dezastre în politicile UE, în 
cooperare cu ONU, în conformitate cu obiectivele stabilite în Cadrul 
de acțiune de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre 
2015-2030; consideră că UE ar trebui să revigoreze parteneriatul 
cu actuala administrație a SUA pentru a susține crearea unei 
„Coaliții globale a neutralității carbonului” cu țările care și-au 
asumat deja angajamentul față de obiectivul de a ajunge la un 
nivel zero de emisii până în 2050, prin cooperarea cu alte țări la 
elaborarea planurilor și la dezvoltarea tehnologiilor de eliminare a 
emisiilor de carbon și prin promovarea unei noi strategii 
internaționale pentru protecția biodiversității;”

§ 1 litera (aj)
Prima parte „să se ocupe de problema migrației și a strămutărilor forțate, 

inclusiv de cauzele lor profunde”
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A doua parte „să coopereze la implementarea Pactului global privind migrația și 
a Pactului mondial privind refugiații;” cu excepția cuvintelor: 
„Pactului global privind migrația și”

A treia parte „Pactului global privind migrația și”
A patra parte „să reamintească faptul că drepturile omului ar trebui să rămână în 

centrul pactelor mondiale, acordând o atenție specifică migranților 
aflați în situații de vulnerabilitate, cum ar fi copiii, minorii și 
femeile; să continue să consolideze angajamentul comun în 
direcția păstrării spațiului umanitar și a îmbunătățirii sistemului de 
răspuns umanitar, precum și să sublinieze importanța respectării 
dreptului la azil în întreaga lume; să susțină și să consolideze 
activitatea organismelor ONU relevante, cum ar fi Consiliul pentru 
drepturile omului și Agenția de Ajutorare și Lucrări (UNRWA);”

A cincea 
parte

„să reafirme rolul esențial al UNRWA în oferirea de asistență 
umanitară și pentru dezvoltare refugiaților palestinieni;”

A șasea parte „să facă apel la statele membre ale ONU pentru menținerea și 
creșterea contribuțiilor la UNRWA și”

A șaptea 
parte

„să sprijine propunerea comisarului general al UNRWA de 
organizare a unei conferințe care să ducă la un flux de finanțare și 
un sistem de cheltuieli mai previzibil, mai sustenabil și mai 
responsabil pentru UNRWA pe viitor, precum și la un angajament în 
acest sens din partea unui număr mai mare de state membre ale 
ONU și donatori internaționali;”

Diverse
Erratum § 1 litera (i).
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16. Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională 2021-2027 - Europa în lume ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria 
Arena, Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021) (majoritatea membrilor care compun 
Parlamentul este necesară pentru a modifica sau a respinge poziția Consiliului)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE 
- observații

Proiect de act legislativ

Articolul 9 1S The Left AN - 65, 521, 108

17. Statutul și condițiile generale de exercitare a funcțiilor 
Ombudsmanului

Raport: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

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

Anexă
(Proiect de regulament)

AN + 602, 9, 81

18. Dispoziții tranzitorii pentru a aborda impactul crizei provocate 
de pandemia de COVID-19 [modificarea Regulamentului (UE) 
2016/1628] ***I

Propunere de regulament (COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD))

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

Propunerea 
Comisiei

AN + 647, 28, 17
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19. Conflictul de interese al prim-ministrului Republicii Cehe

Propunere de rezoluție: B9-0303/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție B9-0303/2021
(Comisia CONT)

După § 4 1 PPE AN + 537, 47, 108

După § 5 2 PPE AN + 513, 101, 79

div

1/AN + 543, 18, 132

După § 23 3 PPE

2/AN + 492, 65, 136

§ 35 § text 
original

AN + 472, 101, 119

div

1/AN + 492, 120, 80

§ 36 § text 
original

2/AN + 450, 156, 87

§ 37 § text 
original

AN + 534, 76, 82

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 505, 30, 155

Solicitări de vot separat
Renew: §§ 35, 36, 37

Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 36
Prima parte „invită Comisia să evalueze situația de mai sus, precum și influența 

prim-ministrului Babiš asupra mass-mediei din Cehia și asupra 
sistemului judiciar”

A doua parte „pentru a identifica încălcări ale statului de drept și, dacă acestea 
se confirmă și pe baza constatărilor sale, să activeze în timp util 
mecanismul de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii;”
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amendamentul 3
Prima parte „constată că poliția cehă a recomandat pentru a doua oară ca 

prim-ministrul Babiš să fie pus sub acuzare pentru o presupusă 
fraudă în valoare de aproximativ 2 milioane EUR în legătură cu 
anchetele privind „Cuibul de berze””

A doua parte „observă că procurorul de caz, Jaroslav Šaroch, care decisese 
inițial, în septembrie 2019, să închidă cazul, este responsabil de 
luarea unei decizii privind trimiterea în instanță a dosarului; 
reamintește că, la 4 decembrie 2019, procurorul general Pavel 
Zeman, care a demisionat între timp, a dispus redeschiderea 
cazului, invocând deficiențe în evaluarea juridică efectuată de 
procurorul Šaroch”

20. Răspunsul la provocările globale legate de pandemia de 
COVID-19: efectele derogării de la Acordul TRIPS al OMC în 
ceea ce privește vaccinurile, tratamentele, echipamentele și 
capacitatea tot mai mare de producție și fabricație legate de 
COVID-19 în țările în curs de dezvoltare

Propuneri de rezoluție: B9-0306/2021, B9-0307/2021, B9-0308/2021, B9-
0309/2021, 
B9-0310/2021, B9-0311/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0306/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, deputați)

33 The Left AN - 322, 347, 25

9 Verts/ALE AN + 325, 324, 45

19 S&D AN ↓

div

1/AN ↓

4 PPE

2/AN ↓

§ 1

1 ECR AN ↓

10 Verts/ALE AN + 356, 284, 54

14 Verts/ALE AN - 302, 356, 36

15 Verts/ALE AN - 279, 392, 23

După § 1

16 Verts/ALE div
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

1/AN - 293, 360, 41

2/AN ↓

§ 3 20 S&D AN + 490, 176, 28

34 The Left AN - 212, 358, 123

11=
21=

Verts/ALE
S&D

AN - 285, 332, 77

div

1/AN + 344, 325, 25

§ 4

2 ECR

2/AN - 92, 553, 49

12 Verts/ALE AN - 142, 393, 159

div

1/AN + 375, 300, 19

5 PPE

2/AN + 339, 315, 40

13 Verts/ALE AN - 259, 370, 65

div

1/AN + 402, 255, 37

2/AN + 396, 283, 15

3/AN + 381, 275, 38

După § 4

6 PPE

4/AN + 386, 275, 33

§ 5 22 S&D AN + 427, 187, 80

§ 6 23 S&D AN + 372, 201, 121

3 ECR AN - 138, 529, 27

7 PPE AN - 296, 389, 9

§ 8

35 The Left AN - 135, 410, 149
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După referirea 12 24 The Left AN - 292, 325, 76

Considerentul B 17 S&D AN + 373, 271, 50

8 Verts/ALE AN + 341, 338, 15

25 The Left AN + 451, 181, 62

După 
considerentul B

26 The Left AN - 293, 334, 67

Considerentul F 27 The Left AN - 138, 401, 155

Considerentul H 28 The Left AN - 241, 258, 195

18 S&D AN + 334, 315, 45Considerentul I

29 The Left AN - 132, 427, 135

După 
considerentul I

30 The Left AN - 294, 338, 62

După 
considerentul J

31 The Left AN + 287, 272, 135

După 
considerentul M

32 The Left AN - 298, 328, 68

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 355, 263, 71

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0306/2021 S&D AN ↓

B9-0307/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0308/2021 The Left AN ↓

B9-0309/2021 PPE AN ↓

B9-0310/2021 ECR AN ↓

B9-0311/2021 Renew AN ↓

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 2
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Prima parte „subliniază că, pe termen lung, producția mondială de vaccinuri 
trebuie extinsă urgent pentru a răspunde cererii globale și că, prin 
urmare, este nevoie de investiții în capacitățile de producție ale 
țărilor în curs de dezvoltare pentru a le face mai autonome; 
subliniază că este nevoie de un transfer efectiv de tehnologie și 
know-how pentru a realiza acest obiectiv; recunoaște că stimularea 
încheierii de acorduri voluntare de licență și a transferului voluntar 
de tehnologie și know-how către țări cu industrii producătoare de 
vaccinuri preexistente ar trebui să fie cea mai importantă 
modalitate de a atinge acest obiectiv; rămâne, totuși, deschis 
discuției în legătură cu toate soluțiile eficace și pragmatice menite 
să stimuleze mai departe producția mondială de vaccinuri și invită 
Comisia să colaboreze în acest sens îndeosebi cu SUA și cu alte țări 
care împărtășesc aceeași viziune;”

A doua parte „crede însă că în acest context Comisia nu poate decât să 
examineze propuneri concrete referitoare la o derogare limitată în 
timp și cu destinație precisă ca măsură de ultimă instanță și numai 
după ce s-a asigurat de sprijinul larg al statelor membre ale UE 
pentru o astfel de măsură cu destinație precisă, extraordinară și 
temporară;”
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Verts/ALE:
amendamentul 4
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „de a discuta orice opțiune 

care contribuie la încetarea pandemiei cât mai curând posibil; nu 
are însă convingerea că derogarea amplă de la acordul TRIPS 
propusă de o serie de membri ai OMC este soluția optimă pentru a 
atinge obiectivul unei distribuții cât mai ample și mai rapide a 
vaccinurilor împotriva COVID-19, deoarece, pe termen scurt, nu 
îmbunătățește capacitățile de producție la nivel mondial; consideră 
că UE ar trebui să sprijine puternic inovarea și drepturile de 
proprietate intelectuală în discuțiile de la nivel mondial; sprijină 
declarațiile recente ale Comisiei și Consiliului European și 
disponibilitatea acestora”

A doua parte aceste cuvinte

S&D:
amendamentul 6
Prima parte „ia act de anunțul Comisiei că este deschisă posibilității de a 

facilita utilizarea licențelor obligatorii atunci când este necesar 
pentru a asigura accesul rapid la producția de vaccinuri la nivel 
mondial;”

A doua parte „invită Comisia să furnizeze criterii obiective pe baza cărora se va 
stabili dacă, în ce cazuri și când va recurge la licențele obligatorii; 
subliniază că Acordul TRIPS nu precizează motivele care ar putea fi 
utilizate pentru a justifica licențele obligatorii;”

A treia parte „subliniază că Declarația de la Doha privind TRIPS și sănătatea 
publică confirmă faptul că țările sunt libere să stabilească motivele 
pentru acordarea obligatorie de licențe și să stabilească ce anume 
constituie o urgență națională; subliniază că licențele obligatorii 
necesită un cadru juridic eficace și ar putea conduce la dificultăți 
juridice în țările în curs de dezvoltare; invită Comisia să analizeze 
dacă și în ce mod va oferi sprijin juridic pentru licențele obligatorii 
în țările cel mai puțin dezvoltate;”

A patra parte „salută evaluarea Comisiei potrivit căreia cooperarea și acordarea 
voluntară a licențelor sunt cele mai eficiente instrumente de 
facilitare a extinderii producției;”

amendamentul 16
Prima parte „atrage atenția și că, întrucât este probabil ca noi variante ale 

COVID-19 și alte zoonoze să devină frecvente în următorii ani, este 
urgent și esențial să se elaboreze un model de finanțare pentru 
dezvoltarea și distribuirea de bunuri publice mondiale, cum ar fi 
vaccinurile și alte tehnologii medicale esențiale; accentuează că 
acest model ar trebui să regândească cadrul global privind 
drepturile de proprietate intelectuală pentru viitoarele pandemii”

A doua parte „și să treacă de la un model bazat pe drepturi exclusive la abordări 
inovatoare, cum ar fi „modelele bazate pe recompense”, 
întemeiate pe decuplarea producției de bunuri în serie de costurile 
de cercetare și dezvoltare;”

Verts/ALE, S&D:
amendamentul 5
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Prima parte „subliniază că protecția proprietății intelectuale reprezintă un 
stimulent esențial pentru inovare și cercetare în întreaga lume; 
observă că această protecție stă la baza acordurilor de acordare 
voluntară a licențelor și de transfer de know-how și, prin urmare, 
este mai curând un factor favorizant decât un obstacol în calea 
disponibilității vaccinurilor;”

A doua parte „atrage atenția asupra faptului că, în cazul în care brevetele devin 
inaplicabile, companiile vor recurge la confidențialitate sau 
exclusivitate pentru a-și proteja inovațiile; subliniază amenințarea 
pe care o derogare pe termen nedefinit de la Acordul TRIPS ar 
reprezenta-o pentru finanțarea cercetării, în special pentru 
cercetători, investitori, dezvoltatori și trialuri clinice; subliniază că 
protecția drepturilor de proprietate, inclusiv a drepturilor de 
proprietate intelectuală, este o obligație constituțională a Uniunii 
Europene și a statelor sale membre;”

21. Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3): limita 
maximă a reziduurilor de imidacloprid

Propunere de rezoluție: B9-0313/2021

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

Propunerea de rezoluție B9-0313/2021
(Comisia ENVI)

Propunerea de rezoluție 
(întregul text)

AN + 441, 232, 18

22. Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din 
Regulamentul de procedură: substanțe active, inclusiv 
flumioxazin

Propunere de rezoluție: B9-0312/2021

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

Propunerea de rezoluție B9-0312/2021
(Comisia ENVI)

Propunerea de rezoluție 
(întregul text)

AN + 434, 230, 27
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23. Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul 
digital

Propunere de rezoluție: B9-0305/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție B9-0305/2021
(Comisia ITRE)

După 
considerentul D

1 PPE, Renew AN + 685, 1, 6

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 670, 4, 12

24. Situația statului de drept în Uniunea Europeană și aplicarea 
Regulamentului 2020/2092 privind condiționalitatea

Propuneri de rezoluție: B9-0317/2021, B9-0319/2021, B9-0320/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0319/2021 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
The Left

AN + 506, 150, 28

B9-0317/2021 ID AN ↓

B9-0320/2021 ECR AN ↓

Diverse
Lefteris Christoforou (Grupul PPE) a susținut, de asemenea, propunerea de 
rezoluție B9-0319/2021.
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25. Controlul Parlamentului European asupra evaluării în curs de 
către Comisie și Consiliu a planurilor naționale de redresare și 
reziliență

Propuneri de rezoluție: B9-0331/2021, B9-0333/2021, B9-0334/2021, B9-
0335/2021, 
B9-0337/2021, B9-0338/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0331/2021 
(PPE, Verts/ALE, Renew, S&D)

§ 1 1 The Left AN - 107, 532, 53

După § 1 9 The Left AN - 96, 566, 30

§ 5 2 The Left AN - 136, 545, 11

§ 11 3S The Left AN - 108, 577, 7

§ 26 4 The Left AN - 107, 570, 15

§ 28 5S The Left AN - 121, 550, 21

§ 29 6S The Left AN - 131, 538, 23

§ 30 7 The Left AN + 368, 275, 48

§ 42 8 The Left AN - 106, 571, 15

După § 50 10 The Left AN - 194, 494, 4

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 514, 163, 9

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0331/2021 PPE AN ↓

B9-0333/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0334/2021 The Left AN ↓

B9-0335/2021 ECR AN ↓

B9-0337/2021 Renew AN ↓

B9-0338/2021 S&D AN ↓
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26. Încălcarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului și 
folosirea minorilor de către autoritățile marocane în criza 
migrației din Ceuta

Propuneri de rezoluție: B9-0323/2021, B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-
0353/2021, 
B9-0359/2021, B9-0362/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0349/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

10 ECR AN - 34, 598, 51

div

1/AN + 607, 12, 63

§ 1

§ text 
original

2/AN + 595, 20, 68

După § 1 11 ECR AN - 133, 533, 17

După § 2 1 The Left AN - 142, 510, 31

div

1/AN + 663, 8, 10

2/AN + 592, 49, 42

3/AN + 628, 42, 13

§ 3 § text 
original

4/AN + 581, 66, 36

După § 3 7 ID AN - 151, 518, 12

2 The Left AN - 175, 392, 116

div

1/AN + 672, 4, 7

2/AN + 490, 108, 85

3/AN + 523, 106, 54

4/AN + 616, 43, 24

§ 4

§ text 
original

5/AN + 561, 63, 59
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După § 4 3 The Left AN - 163, 394, 124

După § 5 6 ID AN - 91, 518, 71

După § 6 9 ID AN - 159, 508, 14

4 The Left AN - 144, 517, 22

5 The Left AN - 65, 523, 94

8 ID AN - 130, 517, 34

După § 7

12 ECR AN - 176, 494, 13

div

1/AN + 621, 9, 53

2/AN + 483, 123, 77

3/AN + 548, 84, 51

Considerentul B § text 
original

4/AN + 534, 105, 44

div

1/AN + 637, 8, 38

Considerentul C § text 
original

2/AN + 516, 107, 60

div

1/AN + 641, 32, 9

Considerentul D § text 
original

2/AN + 528, 92, 62

Considerentul E § text 
original

AN + 489, 105, 89

div

1/AN + 628, 40, 15

2/AN + 574, 42, 67

Considerentul F § text 
original

3/AN + 606, 30, 47

divConsiderentul G § text 
original

1/AN + 635, 9, 39
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 512, 115, 55

Considerentul K § text 
original

AN + 607, 49, 25

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 397, 85, 196

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0323/2021 The Left AN ↓

B9-0349/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0350/2021 S&D AN ↓

B9-0353/2021 ECR AN ↓

B9-0359/2021 PPE AN ↓

B9-0362/2021 Renew AN ↓

Solicitări de vot separat
Renew: considerentele E, K

Solicitări de vot pe părți
ECR:
considerentul C
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „al ONG-urilor”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul D
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și a riscului de persecuție și 

vătămare ireparabilă”
A doua parte aceste cuvinte
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considerentul F
Prima parte „întrucât interesul superior al copilului trebuie să fie elementul 

primordial în toate acțiunile și deciziile privind minorii neînsoțiți și 
binele lor fizic și mental; întrucât este așadar necesar ca, cu 
aprobarea și sprijinul tuturor autorităților implicate, acești copii să 
fie recunoscuți și, printr-o cooperare adecvată și consolidată, să li 
se găsească părinții sau membrii apropiați ai familiei și să fie 
returnați familiilor lor în siguranță, astfel cum prevede dreptul 
internațional, deoarece nu și-au părăsit intenționat familiile;”

A doua parte „întrucât, în Strategia UE privind drepturile copilului, Comisia a 
recomandat ca statele membre să își consolideze sistemele de 
tutelă pentru minorii neînsoțiți, în special prin participarea la 
activitățile Rețelei europene de tutelă;”

A treia parte „întrucât în temeiul Convenției ONU cu privire la drepturile 
copilului, țările-gazdă trebuie să garanteze toate drepturile copiilor 
migranți, inclusiv în ceea ce privește controlul la frontiere și 
returnarea;”

§ 1
Prima parte „dezaprobă folosirea de către Maroc a controlului la frontiere și a 

migrației, în special a minorilor neînsoțiți, ca mijloc de presiune 
politică împotriva unui stat membru al UE; regretă, mai ales, faptul 
că copii, minori neînsoțiți și familii au participat la trecerea în masă 
a frontierei dintre Maroc și orașul spaniol Ceuta, punându-și în mod 
clar în pericol viața și siguranța; regretă agravarea crizei politice și 
diplomatice, care nu ar trebui să submineze nici relațiile strategice, 
multidimensionale și privilegiate de vecinătate dintre Regatul 
Maroc și Uniunea Europeană și statele sale membre, nici 
cooperarea de lungă durată, bazată pe încredere, din domeniile 
politicilor privind contraterorismului, traficul de persoane și de 
droguri, migrația și comerțul; consideră că dezacordurile bilaterale 
dintre parteneri apropiați ar trebui abordate printr-un dialog 
diplomatic; solicită atenuarea tensiunilor recente și revenirea la un 
parteneriat UE-Maroc constructiv și fiabil; își reiterează sprijinul 
pentru continuarea promovării acestei relații bazate pe încredere și 
respect reciproc; îndeamnă Marocul, în acest sens, să își respecte 
angajamentul pe termen lung de a consolida cooperarea în materie 
de gestionare a frontierelor și migrație;”

A doua parte „într-un spirit de cooperare și dialog; subliniază că este important 
să se consolideze parteneriatul UE-Maroc, care ar trebui să țină 
seama de nevoile ambilor parteneri într-un mod echilibrat și pe 
picior de egalitate;”

Renew:
considerentul B
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „fără precedent”, „și UE” și 

„ce nu poate fi justificat”
A doua parte „fără precedent”
A treia parte „și UE”
A patra parte „ce nu poate fi justificat”

considerentul G
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „declanșată de Maroc”
A doua parte acest cuvânt
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The Left, ECR:
§ 3
Prima parte „reamintește că Ceuta este o frontieră externă a UE, iar protecția și 

securitatea acesteia privesc întreaga Uniune Europeană;”
A doua parte „salută reacția promptă a Agenției Europene pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de Coastă, care a oferit resurse pentru a sprijini 
guvernul spaniol să facă față provocărilor legate de migrație care 
au apărut ca urmare a acestei crize;”

A treia parte „invită Comisia să ofere finanțare de urgență pentru a aborda 
situația din Ceuta”

A patra parte „inclusiv prin finanțarea unei capacități suplimentare de adăpost 
pentru copiii neînsoțiți;”

ECR, Renew:
§ 4
Prima parte „își exprimă solidaritatea deplină cu cetățenii din Ceuta”
A doua parte „și salută răspunsul eficient și profesional al organismelor de 

securitate și al armatei spaniole în orașul autonom, precum și 
răspunsul”

A treia parte „ONG-urilor și al”
A patra parte „cetățenilor din Ceuta, care au făcut față crizei și au ajutat la 

salvarea a numeroase vieți;”
A cincea 
parte

„apreciază protecția acordată copiilor neînsoțiți de către 
autoritățile spaniole în conformitate cu dreptul UE și cu Convenția 
ONU cu privire la drepturile copilului;”

Diverse
Tomáš Zdechovský și Michael Gahler (Grupul PPE) și Moritz Körner (Grupul 
Renew) și-au retras sprijinul pentru propunerea comună de rezoluție RC-B9-
0349/2021.

27. Situația din Sri Lanka, în special arestările în temeiul Legii 
privind prevenirea terorismului

Propuneri de rezoluție: B9-0354/2021, B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-
0357/2021, 
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B9-0358/2021, B9-0361/2021, B9-0363/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0355/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputați)

§ 10 1 ID AN - 159, 520, 6

După § 16 3 The Left AN - 194, 447, 45

După § 17 4 PPE AN + 319, 274, 94

După 
considerentul K

2 The Left AN - 221, 450, 16

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 628, 15, 40

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0354/2021 ID AN ↓

B9-0355/2021 The Left AN ↓

B9-0356/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0357/2021 Renew AN ↓

B9-0358/2021 S&D AN ↓

B9-0361/2021 PPE AN ↓

B9-0363/2021 ECR AN ↓

28. Includerea ONG-urilor germane pe lista „organizațiilor 
indezirabile” de către Rusia și detenția lui Andrei Pivovarov

Propuneri de rezoluție: B9-0322/2021, B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-
0351/2021, 



P9_PV-PROV(2021)06-
07(VOT)_RO.docx

49 PE 694.358

B9-0352/2021, B9-0360/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0347/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputați)

§ 1 litera (c) 15 PPE AN + 507, 129, 29

§ 2 litera (a) § text 
original

AN + 567, 70, 28

div

1/AN + 605, 50, 10

2/AN + 582, 57, 26

3/AN + 542, 82, 40

4/AN + 517, 111, 36

5/AN + 481, 111, 71

§ 2 litera (b) § text 
original

6/AN + 570, 80, 15

div

1/AN + 603, 48, 14

2/AN + 582, 60, 23

3/AN + 577, 68, 19

§ 2 litera (c) § text 
original

4/AN + 595, 55, 13

§ 2 litera (d) § text 
original

AN + 559, 80, 26

§ 2, după litera (j) 13 ECR AN + 442, 215, 8

16 PPE AN + 364, 162, 139§ 2 litera (l)

§ text 
original

AN ↓

6 The Left AN - 80, 537, 49

7 The Left AN - 76, 575, 14

8 The Left AN - 93, 525, 48

După § 3

9 The Left AN - 55, 527, 84
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 482, 172, 11

2/AN - 272, 358, 35

14 ECR

3/AN + 400, 240, 25

După 
considerentul E

11 ECR AN + 292, 236, 137

Considerentul I 10 ECR AN + 436, 200, 29

Considerentul L 1 The Left AN - 69, 570, 27

Considerentul M 12 ECR AN + 480, 136, 48

2 The Left AN - 133, 484, 47Considerentul R

§ text 
original

AN + 566, 77, 21

3 The Left AN - 87, 568, 11

4 The Left AN - 83, 539, 44

După 
considerentul S

5 The Left AN - 65, 549, 51

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 564, 61, 37

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0322/2021 The Left AN ↓

B9-0347/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0348/2021 Renew AN ↓

B9-0351/2021 S&D AN ↓

B9-0352/2021 ECR AN ↓

B9-0360/2021 PPE AN ↓

Solicitări de vot separat
The Left: considerentul R; § 2 literele (a) (d) (l)
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Solicitări de vot pe părți
The Left:
§ 2 litera (c)
Prima parte „luarea unor măsuri coordonate”
A doua parte „pentru a combate și a limita impactul negativ al legilor restrictive 

adoptate recent în Rusia”
A treia parte „și pentru a acorda prioritate angajamentului strategic față de 

activiștii pentru democrație și drepturile omului din Rusia”
A patra parte „în special prin integrarea drepturilor omului, inclusiv a egalității de 

gen, și a consultării societății civile în toate dialogurile și domeniile 
de cooperare dintre UE și Rusia, inclusiv prin cooperarea în 
domeniul digitalizării și al schimbărilor climatice, precum și prin 
orice programe de cooperare educațională și culturală, efectuând 
în același timp evaluări periodice ale impactului asupra drepturilor 
omului pentru a revizui această cooperare;”

The Left, PPE, S&D:
§ 2 litera (b)
Prima parte „luarea unor măsuri, în relațiile dintre UE și Rusia și în orice dialog 

cu Rusia”
A doua parte „pentru a aborda problema drepturilor omului cu scopul de a 

reflecta cu acuratețe gravitatea subminării drepturilor omului în 
Rusia, în special în perioada începând din ianuarie 2021; 
continuarea gesturilor de solidaritate și de unitate de acțiune, în 
vederea coordonării pozițiilor lor față de Rusia, pentru a limita 
impactul negativ al legilor restrictive adoptate recent în Rusia”

A treia parte „și contemplarea ideii de a împărți sarcina sancțiunilor economice 
împotriva regimului rus între statele membre, într-un spirit de 
echitate”

A patra parte „întrerupând proiecte strategice”
A cincea 
parte

„precum Nord Stream 2”

A șasea parte „precum și completând actualul regim mondial de sancțiuni al UE 
în materie de drepturi ale omului cu un regim similar de combatere 
a corupției;”

Renew, Verts/ALE:
amendamentul 14
Prima parte „reamintește tuturor firmelor UE care își desfășoară activitatea în 

Rusia să dea dovadă de o diligență deosebită și să își asume 
responsabilitatea de a respecta drepturile omului, în conformitate 
cu Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile 
omului;”

A doua parte „în plus, le cere să nu mai facă noi investiții în Rusia;”
A treia parte „este îngrijorat că politicienii europeni de rang înalt acceptă 

contracte lucrative cu societăți deținute de Kremlin sau care au 
legături cu Kremlinul, precum Gazprom sau Rosnieft;”

Diverse
Loucas Fourlas (Grupul PPE) și-a retras sprijinul pentru propunerea comună de 
rezoluție RC-B9-0347/2021.
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29. Situația drepturilor omului și situația politică din Cuba

Propuneri de rezoluție: B9-0341/2021, B9-0342/2021, B9-0343/2021, B9-
0345/2021, 
B9-0346/2021/REV

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0341/2021
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § text 
original

AN + 613, 31, 39

Propunerea de rezoluție (întregul text)  386, 236, 59

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0341/2021 PPE AN ↓

B9-0342/2021 The Left AN ↓

B9-0343/2021 Renew AN ↓

B9-0345/2021 S&D AN ↓

B9-
0346/2021/REV

ECR AN ↓

Solicitări de vot separat
S&D: § 1

30. Represiunea sistematică din Belarus și consecințele ei pentru 
securitatea europeană ca urmare a răpirilor care au avut loc 
într-un avion civil al UE interceptat de autoritățile belaruse

Propuneri de rezoluție: B9-0328/2021, B9-0330/2021, B9-0332/2021, B9-
0339/2021, 
B9-0340/2021, B9-0344/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0328/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputați)

div§ 1 § text 
original

1/AN + 665, 5, 9
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 616, 26, 37

Înainte de § 1 2 The Left AN - 58, 565, 58

După § 1 3 The Left AN - 61, 569, 52

După § 3 4 The Left AN - 28, 597, 57

div

1/AN + 582, 67, 29

§ 5 § text 
original

2/AN + 506, 146, 29

5 The Left AN - 44, 616, 22După § 5

6 The Left AN - 66, 536, 80

§ 12 8 The Left AN - 46, 609, 27

div

1/AN + 600, 41, 39

§ 14 7 S&D

2/AN + 572, 85, 23

div

1/AN + 601, 63, 16

§ 15 § text 
original

2/AN + 600, 47, 33

9 The Left AN - 56, 581, 45

div

1/AN + 572, 69, 39

§ 17

§ text 
original

2/AN + 356, 252, 72

§ 19 § text 
original

AN + 594, 64, 22

div

1/AN + 591, 78, 11

§ 21 § text 
original

2/AN + 575, 95, 10
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

13 The Left AN - 53, 586, 43§ 22

10 The Left AN - 51, 596, 35

11 The Left AN - 48, 591, 43§ 23

12 The Left AN - 54, 611, 17

§ 28 § text 
original

AN + 614, 48, 18

div

1/AN + 632, 35, 13

§ 34 § text 
original

2/AN + 600, 60, 20

div

1/AN + 636, 5, 37

2/AN + 599, 66, 15

Considerentul E § text 
original

3/AN + 613, 34, 33

După 
considerentul P

1 The Left AN - 32, 607, 43

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 626, 16, 36

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0328/2021 PPE AN ↓

B9-0330/2021 The Left AN ↓

B9-0332/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0339/2021 S&D AN ↓

B9-0340/2021 Renew AN ↓

B9-0344/2021 ECR AN ↓

Solicitări de vot separat
The Left: §§ 19, 28
ID: § 1
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Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 17
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special Siemens AG”
A doua parte aceste cuvinte

The Left:
§ 1
Prima parte „condamnă cu fermitate deturnarea și aterizarea forțată a zborului 

Ryanair FR4978 la Minsk din 23 mai și detenția de către autoritățile 
belaruse a jurnalistului Raman Pratasevici și a Sofiei Sapega;”

A doua parte „consideră că acest act îngrozitor reprezintă o încălcare a dreptului 
internațional, constituind un act de terorism de stat;”

§ 5
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „(Legea Magnițki a UE)”
A doua parte aceste cuvinte

§ 15
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită Comisia să adopte 

măsuri pentru a împiedica instituțiile financiare europene să 
achiziționeze obligațiuni sau orice alt instrument financiar emis de 
guvernul belarus și de instituțiile publice afiliate;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 21
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și NATO”
A doua parte aceste cuvinte

§ 34
Prima parte „invită Comisia, statele membre și SEAE să coopereze cu partenerii 

internaționali, cum ar fi Mecanismul Moscova al OSCE și Consiliul 
pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite, precum și 
cu apărătorii drepturilor omului și cu societatea civilă pe teren, 
pentru a asigura monitorizarea, documentarea și raportarea 
încălcărilor drepturilor omului și, ulterior, asumarea 
responsabilității pentru aceste încălcări și dreptate pentru victime; 
salută înființarea Platformei internaționale de responsabilitate 
pentru Belarus și invită instituțiile UE și statele membre să sprijine 
funcționarea acesteia;”

A doua parte „își ia angajamentul ca Platforma Parlamentului European pentru 
lupta împotriva impunității în Belarus să funcționeze eficient, 
precum și să coordoneze o reacție internațională oportună la 
evoluțiile din Belarus;”

considerentul E
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și demonstrează indubitabil 

că acest regim a devenit o amenințare pentru pacea și securitatea 
internațională;” și „este un act de terorism sprijinit de stat”

A doua parte „și demonstrează indubitabil că acest regim a devenit o 
amenințare pentru pacea și securitatea internațională;”

A treia parte „este un act de terorism sprijinit de stat”
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amendamentul 7
Prima parte „îndeamnă Consiliul să treacă de urgență la cel de al patrulea 

pachet de sancțiuni împotriva persoanelor și entităților care au 
participat sau au fost complice la fraudele electorale, represiuni, 
tortură sau rele tratamente și la încălcările drepturilor omului în 
Belarus, inclusiv la persecutarea jurnaliștilor independenți și a 
bloggerilor, și să înceapă să lucreze la un pachet ulterior; cere 
sancționarea unui număr considerabil mai mare de oficiali belaruși, 
cum ar fi a procurorilor, a judecătorilor și a celor ce lucrează în 
structurile de aplicare a legii care joacă un rol în represiunea și 
condamnarea nedreaptă a criticilor regimului, precum și a poliției, 
a personalului din închisori, a membrilor parlamentului și ai 
guvernului și a agenților care lucrează pentru regim prin 
propagandă, mass-media, dezinformare și discurs care incită la 
ură, a persoanelor și entităților care îl susțin pe Lukașenko și 
regimul său, precum Marat Markov, care l-a intervievat pe Raman 
Pratasevici pe canalul de stat ONT pe 2 iunie, precum și a celor 
care au participat la incidentul din 23 mai, cum ar fi ofițerii de 
informații și autoritățile de aviație;”

A doua parte „reamintește, în acest sens, necesitatea de a profita pe deplin de 
opțiunile pentru măsuri restrictive în temeiul regimului mondial de 
sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului (Legea Magnițki a 
UE);”

31. Situația din Afganistan

Propuneri de rezoluție: B9-0321/2021, B9-0324/2021, B9-0325/2021, B9-
0326/2021, 
B9-0327/2021, B9-0329/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0324/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputați)

După § 1 5 The Left AN - 35, 636, 16

§ 9 7 PPE AN - 273, 403, 11

După § 26 6 The Left AN - 72, 600, 15

După 
considerentul A

1 The Left AN - 61, 607, 19

După 
considerentul B

2 The Left AN - 56, 550, 79

După 
considerentul C

3 The Left AN - 62, 607, 18
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După 
considerentul D

4 The Left AN - 51, 607, 29

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 610, 34, 39

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0321/2021 The Left AN ↓

B9-0324/2021 S&D AN ↓

B9-0325/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0326/2021 PPE AN ↓

B9-0327/2021 Renew AN ↓

B9-0329/2021 ECR AN ↓

32. Inițiativa cetățenească europeană „Să punem capăt erei 
cuștii”

Propuneri de rezoluție: B9-0296/2021, B9-0302/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de rezoluție B9-0296/2021
(Comisia AGRI)

§ 1 9 The Left,
Verts/ALE

AN - 324, 324, 38

După § 1 10 The Left,
Verts/ALE

AN - 189, 467, 30

11 The Left AN - 170, 463, 51§ 2

26 Verts/ALE AN - 190, 481, 13

§ 4 27 Verts/ALE AN - 228, 334, 124

După § 6 28 Verts/ALE AN - 262, 371, 50

div§ 10 § text 
original

1/AN + 584, 84, 17
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 471, 173, 40

După § 12 12 The Left,
Verts/ALE

AN - 280, 357, 48

div

1/AN + 627, 7, 52

§ 14 § text 
original

2/AN + 588, 79, 18

§ 15 29 Verts/ALE AN - 193, 474, 18

§ 16 30 Verts/ALE AN - 322, 339, 25

După § 17 13 The Left AN - 279, 329, 77

14 The Left,
Verts/ALE

AN - 181, 471, 33După § 18

15 The Left,
Verts/ALE

AN + 319, 251, 108

§ 20 16 The Left,
Verts/ALE

AN - 224, 435, 27

§ 21 31 Verts/ALE AN - 297, 316, 73

div

1/AN + 603, 55, 28

§ 25 § text 
original

2/AN + 533, 146, 7

§ 26 17 The Left,
Verts/ALE

AN - 186, 492, 7

32 Verts/ALE AN - 186, 478, 22

div

1/AN + 547, 123, 16

§ 27

§ text 
original

2/AN + 644, 10, 32
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 28 § text 
original

AN + 522, 134, 30

§ 29 18 The Left,
Verts/ALE

AN - 240, 435, 11

§ 30 19 The Left AN - 181, 462, 42

§ 32 33 Verts/ALE AN - 290, 382, 13

După § 33 20 The Left AN - 147, 501, 37

Referirea 3 21 Verts/ALE AN + 365, 287, 34

Considerentul D 1 The Left AN - 200, 477, 8

Considerentul G 2 The Left,
Verts/ALE

AN - 215, 356, 114

Considerentul I 3 The Left,
Verts/ALE

AN - 222, 357, 107

div

1/AN + 492, 153, 40

Considerentul J § text 
original

2/AN + 520, 155, 10

Considerentul M 22 Verts/ALE AN - 187, 451, 47

După 
considerentul O

4 The Left,
Verts/ALE

AN - 229, 399, 53

Considerentul R 5 The Left,
Verts/ALE

AN - 157, 515, 14

Considerentul T 23 Verts/ALE AN - 285, 374, 27

Considerentul U 6 The Left,
Verts/ALE

AN - 166, 508, 11

7 The Left,
Verts/ALE

AN - 197, 469, 20Considerentul V

§ text 
original

AN + 465, 173, 48
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Considerentul W 24 Verts/ALE AN - 279, 380, 26

8 The Left,
Verts/ALE

AN - 188, 392, 103Considerentul Y

§ text 
original

AN + 500, 168, 17

Considerentul AB 25 Verts/ALE AN - 199, 472, 15

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 558, 37, 85

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0302/2021 Verts/ALE AN ↓

Solicitări de vot separat
Verts/ALE: considerentele V, Y
The Left: § 28; considerentul J

Solicitări de vot pe părți
ID:
§ 14
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ce nu respectă standardele în 

materie de bunăstare a animalelor”
A doua parte aceste cuvinte

Verts/ALE:
considerentul J
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „îmbunătățirea condițiilor de 

igienă”
A doua parte aceste cuvinte

The Left:
§ 25
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „competitivitatea și”
A doua parte aceste cuvinte
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§ 27
Prima parte „reafirmă că Comisia trebuie să susțină fermierii pentru ca ei să 

educe consumatorii și să-i informeze despre standardele ridicate 
existente în materie de bunăstare a animalelor;”

A doua parte „invită așadar Comisia și statele membre să prevadă un sprijin 
financiar adecvat și orientări pentru a asigura tranziția lină pentru 
fermierii europeni în cauză;”

Verts/ALE, The Left:
§ 10
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „evaluând posibilitatea unei 

eliminări treptate”
A doua parte aceste cuvinte

33. Promovarea egalității de gen în învățământul și carierele din 
domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM)

Raport: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 643, 28, 14

§ 1 § text 
original

2/AN + 498, 111, 76

div

1/AN + 645, 25, 15

§ 2 § text 
original

2/AN + 430, 139, 115

div

1/AN + 642, 31, 12

§ 10 § text 
original

2/AN + 387, 244, 54

div

1/AN + 605, 34, 46

§ 20 § text 
original

2/AN + 450, 145, 90

div

1/AN + 536, 65, 82

§ 21 § text 
original

2/AN + 369, 258, 55
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 546, 35, 100

Solicitări de vot pe părți
deputați:
§ 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „considerabilă”
A doua parte acest cuvânt

§ 2
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „asupra instituirii unor politici 

obligatorii de transparență salarială”
A doua parte aceste cuvinte

§ 10
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „propune ca instituțiile de 

învățământ să elaboreze planuri de egalitate pentru a promova 
echilibrul de gen în rândul cadrelor didactice;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 20
Prima parte „regretă că diferența de remunerare între femei și bărbați rămâne 

o realitate și este și mai pronunțată în sectoarele dominate de 
bărbați, cum ar fi TIC și companiile din domeniul tehnologic;”

A doua parte „îndeamnă Consiliul să deblocheze propunerea de directivă privind 
punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor 
indiferent de religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau 
orientare sexuală, care vizează extinderea protecției împotriva 
discriminării printr-o abordare orizontală;”

§ 21
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „să introducă anumite cote”
A doua parte aceste cuvinte

34. Finanțarea viitoare de către UE a rețelei de radio Euranet Plus

Propunere de rezoluție: B9-0316/2021

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

Propunere de rezoluție B9-0316/2021
(Comisia CULT)

Propunerea de rezoluție 
(întregul text)

AN + 584, 92, 7
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