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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. Măsuri de raționalizare pentru realizarea TEN-T ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

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

Aprobare fără vot

2. Utilizarea tehnologiilor pentru prelucrarea datelor în scopul 
combaterii abuzului sexual online asupra copiilor (derogare 
temporară de la Directiva 2002/58/CE) ***I

Raport: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Acord provizoriu

Acord provizoriu 39 comisia AN + 537, 133, 24

3. Recunoașterea certificatelor țărilor terțe în domeniul 
navigației interioare ***I

Raport: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

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

Vot unic AN + 646, 24, 25

4. Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2021: înregistrarea 
excedentului aferent exercițiului financiar 2020

Raport: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

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

Vot unic AN + 641, 36, 18
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5. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene ***

Recomandare: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

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

Procedura de aprobare AN + 546, 69, 79

6. Acordul Interbus: Protocol referitor la serviciile internaționale 
regulate și serviciile internaționale regulate speciale de 
transport de călători cu autocarul și cu autobuzul ***

Recomandare: Maria Grapini (A9-0176/2021)

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

Procedura de aprobare AN + 613, 29, 53

7. Fondul pentru securitate internă***II

Recomandare pentru a doua lectură: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021) 
(majoritatea membrilor care compun Parlamentul este necesară pentru a 
modifica sau a respinge poziția Consiliului)

Obiectul Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de respingere a poziției Consiliului

Respingere 1=
2=

The Left,
Verts/ALE

AN - 132, 558, 4

8. Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și 
acvacultură ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Gabriel Mato (A9-0222/2021) (majoritatea 
membrilor care compun Parlamentul este necesară pentru a modifica sau a 



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_RO.docx 7 PE 695.753

respinge poziția Consiliului)

Obiectul Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de respingere a poziției Consiliului

Respingere 1 Verts/ALE AN - 143, 516, 35

9. Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

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

Aprobare fără vot

10. Siguranța feroviară și semnalizarea: evaluarea situației 
actuale a implementării ERTMS

Raport: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

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

Vot unic AN + 667, 11, 14

11. Aspectele și implicațiile comerciale ale epidemiei de COVID-19

Raport: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

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

Vot unic AN + 509, 63, 120
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12. Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: conferirea 
de competențe de executare Comisiei pentru a stabili sensul 
termenilor utilizați în anumite dispoziții *

Raport: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

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

Propunerea Comisiei AN + 561, 43, 88

13. Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului

Raport: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021) (este necesară majoritatea deputaților 
care compun Parlamentul pentru adoptarea amendamentelor)

Obiectul Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Amendamente ale 
comisiei 

competente - vot în 
bloc

comisia AN + 669, 14, 12

Articolul 197 3 comisia AN + 480, 180, 35

div

1/AN + 677, 14, 3

2/AN + 401, 103, 187

Articolul 213, § 1 4 comisia

3/AN + 360, 129, 202

Articolul 213, după 
§ 1

19 ID AN - 159, 527, 7

Articolul 213, după 
cel de-al treilea 

paragraf

5 comisia AN - 340, 168, 184

Articolul 223, § 3 14 comisia AN + 538, 142, 15

Propunere de decizie AN + 353, 125, 211

Solicitări de vot separat
ID: amendamentele 3, 14
PPE: amendamentele 4, 5



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_RO.docx 9 PE 695.753

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 4
Prima parte „Președintele și prim-vicepreședintele unei comisii nu vor fi de 

același gen.” și „Echilibrul de gen se aplică și celorlalți membri ai 
biroului.”

A doua parte „Președintele și prim-vicepreședintele unei comisii nu vor fi de 
același gen.”

A treia parte „Echilibrul de gen se aplică și celorlalți membri ai biroului.”

14. Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - 
raportul anual pe 2020

Raport: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 535, 83, 77

2/AN + 604, 44, 47

3/AN + 536, 148, 11

§ 6 § text 
original

4/AN + 681, 4, 10

div

1/AN + 552, 113, 30

2/AN + 676, 14, 5

§ 8 § text 
original

3/AN + 548, 120, 27

§ 9 3 ID AN - 154, 535, 4

div

1/AN + 659, 26, 10

2/AN + 658, 26, 11

§ 17 § text 
original

3/AN + 561, 118, 16



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_RO.docx 10 PE 695.753

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 27 4 ID AN - 163, 516, 14

§ 66 § text 
original

AN + 593, 59, 43

§ 68 § text 
original

AN + 582, 60, 53

După § 76 5 ID AN - 113, 529, 51

div

1/AN + 491, 176, 28

§ 85 1 Renew

2/AN + 387, 179, 129

div

1/AN + 545, 53, 97

§ 86 § text 
original

2/AN + 544, 51, 100

§ 96 6 ID AN - 135, 544, 13

Considerentul C 2 ID AN - 143, 531, 18

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 582, 62, 48

Solicitări de vot separat
ID: §§ 66, 68

Solicitări de vot pe părți
S&D:
amendamentul 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „reamintește că 

Ombudsmanul European a constatat că decizia Autorității Bancare 
Europene de a nu interzice directorului său executiv să devină 
director executiv al unei firme de lobby din sectorul financiar a fost 
un caz de proastă administrare și că interzicerea schimbării locului 
de muncă ar fi fost o măsură necesară și proporțională;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 86
Prima parte „se arată îngrijorat de faptul că cei opt vicepreședinți ai BEI, pe 

lângă responsabilitățile lor sectoriale, supraveghează propuneri de 
proiecte din țările lor de origine, pe lângă alte responsabilități 
legate de țara lor;”

A doua parte „regretă că BEI nu a dat curs solicitării Parlamentului de a include 
în Codul de conduită al Comitetului director și o dispoziție care 
exclude posibilitatea ca membrii săi să supravegheze acordarea de 
împrumuturi sau implementarea proiectelor în țările lor de origine;”
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ID:
§ 8
Prima parte „constată din Planul Comisiei privind obiectivele climatice pentru 

2030 că, în perioada 2021-2030, UE va trebui să investească anual 
cu 350 miliarde EUR mai mult decât în perioada 2011-2020; 
subliniază că trebuie accentuat rolul BEI pentru a acoperi acest 
deficit de investiții în domeniul climei;”

A doua parte „invită Consiliul guvernatorilor să profite de ocazia oferită de 
condițiile favorabile de creditare pentru BEI pentru a crește 
emisiunea de obligațiuni și a prelungi scadența acestora, 
păstrându-și totodată poziția puternică din punct de vedere al 
capitalului;”, cu excepția cuvintelor: „să profite de ocazia oferită de 
condițiile favorabile de creditare pentru BEI pentru a crește 
emisiunea de obligațiuni și a prelungi scadența acestora,”

A treia parte aceste cuvinte

§ 17
Prima parte „solicită BEI să contribuie la remedierea deficiențelor sistemice 

care împiedică anumite regiuni sau țări să profite la maximum de 
finanțare BEI”

A doua parte „de exemplu prin lărgirea activităților de creditare, prin furnizarea 
de asistență tehnică și consiliere, în special în regiunile care atrag 
investiții scăzute și care, din cauza lipsei fondurilor publice sau a 
marjei de manevră, nu au beneficiat prea mult de derogarea de la 
normele privind ajutoarele de stat în timpul crizei provocate de 
pandemie;”, cu excepția cuvintelor: „prin lărgirea activităților de 
creditare”

A treia parte aceste cuvinte

Verts/ALE, ID:
§ 6
Prima parte „constată că BEI este o instituție cu un grad ridicat de îndatorare;”
A doua parte „invită acționarii BEI să analizeze structura optimă a capitalului 

propriu și să convină asupra unei majorări a capitalului, atât a celui 
subscris și vărsat, cât și a celui nevărsat; subliniază că o majorare 
de capital ar trebui să fie însoțită de o mai mare transparență, 
responsabilitate democratică, eficiență în structura de gestionare și 
sustenabilitate a mediului;”, cu excepția cuvintelor: „și să convină 
asupra unei majorări a capitalului, atât a celui subscris și vărsat, 
cât și a celui nevărsat; subliniază că o majorare de capital ar trebui 
să fie însoțită de” și „o mai mare transparență, responsabilitate 
democratică, eficiență în structura de gestionare și sustenabilitate 
a mediului;”

A treia parte „și să convină asupra unei majorări a capitalului, atât a celui 
subscris și vărsat, cât și a celui nevărsat; subliniază că o majorare 
de capital ar trebui să fie însoțită de”

A patra parte „o mai mare transparență, responsabilitate democratică, eficiență 
în structura de gestionare și sustenabilitate a mediului;”
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15. Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de 
Investiții - raportul anual pe 2019

Raport: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 7 1 PPE AN - 252, 408, 35

§ 11 2 PPE AN - 171, 450, 74

După § 23 3 PPE AN - 319, 347, 29

4S PPE AN - 281, 377, 37§ 25

9 ID AN - 146, 387, 157

§ 30 5 PPE AN - 258, 418, 19

§ 36 10 ID AN - 84, 605, 4

§ 38 11 ID AN - 187, 343, 158

§ 41 6 PPE AN - 197, 493, 4

§ 61 7 PPE AN - 259, 394, 42

§ 62 8 PPE AN - 255, 410, 30

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 542, 82, 68

16. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și 
(3) din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic 
DAS-81419-2

Propunere de rezoluție: B9-0372/2021

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

Propunerea de rezoluție B9-0372/2021 
(Comisia ENVI)

Propunerea de 
rezoluție

(întregul text)

AN + 470, 199, 23
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17. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și 
(3) din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic 
DAS-81419-2 × DAS-44406-6

Propunere de rezoluție: B9-0373/2021

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

Propunerea de rezoluție B9-0373/2021 
(Comisia ENVI)

Propunerea de 
rezoluție

(întregul text)

AN + 470, 199, 23

18. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și 
(3) din Regulamentul de procedură: porumb modificat genetic 
1507 × MIR162 × MON810 × NK603 și porumb modificat 
genetic care combină două sau trei dintre evenimentele unice 
1507, MIR162, MON810 și NK603

Propunere de rezoluție: B9-0374/2021

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

Propunerea de rezoluție B9-0374/2021 
(Comisia ENVI)

Propunerea de 
rezoluție

(întregul text)

AN + 470, 200, 22
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19. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și 
(3) din Regulamentul de procedură: porumb modificat genetic 
Bt 11 (SYN-BTØ11-1)

Propunere de rezoluție: B9-0375/2021

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

Propunerea de rezoluție B9-0375/2021 
(Comisia ENVI)

Propunerea de 
rezoluție

(întregul text)

AN + 470, 200, 22

20. Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - 
combaterea fraudei - raport anual 2019

Raport: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 2 3 S&D AN + 653, 4, 38

div

1/AN + 659, 23, 13

§ 39 § text 
original

2/AN + 463, 171, 61

div

1/AN + 664, 23, 8

§ 40 § text 
original

2/AN + 464, 170, 61

div

1/AN + 648, 26, 21

§ 51 § text 
original

2/AN + 391, 192, 112

4 S&D AN + 327, 312, 56

div

§ 64

§ text 
original

1/AN ↓
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN ↓

§ 65 § text 
original

AN + 427, 146, 120

div

1/AN + 576, 31, 88

§ 70 § text 
original

2/AN + 401, 201, 93

§ 81 2 PPE AN + 646, 29, 20

Considerentul I 1 PPE AN + 564, 17, 114

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 534, 34, 124

Solicitări de vot separat
S&D: § 65

Solicitări de vot pe părți
S&D:
§ 64
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „reamintește că, în cazul 

candidaților nominalizați de Belgia, Bulgaria și Portugalia, Consiliul 
nu a respectat ordinea preferințelor juriului de selecție;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 70
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cum ar fi, în Bulgaria, 

Croația, Cehia, Ungaria, Malta și Slovacia”
A doua parte aceste cuvinte

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

§ 40
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „depline”
A doua parte acest cuvânt
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§ 51
Prima parte „salută adoptarea noii strategii antifraudă a Comisiei la 29 aprilie 

2019; salută politica de toleranță zero față de fraudă; salută 
reintroducerea supravegherii corporative de către Comisie a 
aspectelor legate de fraudă, conferind OLAF un rol consultativ și de 
supraveghere mai puternic;”

A doua parte „reamintește că strategia prevede un plan de acțiune obligatoriu 
doar pentru serviciile Comisiei și agențiile executive, în ciuda 
faptului că majoritatea responsabilităților le revin statelor membre; 
solicită o abordare unitară care să includă și statele membre;”

21. Impactul pe care îl au parcurile eoliene din larg și alte sisteme 
de energie din surse regenerabile asupra pescuitului

Raport: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

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

Propunerea de 
rezoluție

(întregul text)

AN + 512, 21, 159

22. Mecanismul pentru Interconectarea Europei ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, 
Dominique Riquet (A9-0219/2021) (majoritatea membrilor care compun 
Parlamentul este necesară pentru a modifica sau a respinge poziția Consiliului)

Obiectul Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de respingere a poziției Consiliului

Respingere 1 Verts/ALE AN - 114, 518, 58
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23. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului 
privind consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO și 
Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel ***

Recomandare: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

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

Procedura de 
aprobare

AN + 627, 40, 29

24. Gestionarea activelor CECO în lichidare și a activelor Fondului 
de cercetare pentru cărbune și oțel *

Raport: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

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

Vot unic AN + 600, 42, 54

25. Sistemul de informații privind vizele (VIS): prelucrarea 
cererilor de viză ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Paulo Rangel (A9-0207/2021) (majoritatea 
membrilor care compun Parlamentul este necesară pentru a modifica sau a 
respinge poziția Consiliului)

Obiectul Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de respingere a poziției Consiliului

Respingere 1 The Left AN - 114, 578, 4
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26. Sistemul de informații privind vizele (VIS): condițiile de acces 
la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate VIS 
***II

Recomandare pentru a doua lectură: Paulo Rangel (A9-0208/2021) (majoritatea 
membrilor care compun Parlamentul este necesară pentru a modifica sau a 
respinge poziția Consiliului)

Obiectul Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de respingere a poziției Consiliului

Respingere 1 The Left AN - 113, 577, 6

27. Fondul de management integrat al frontierelor: Instrumentul 
de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și 
politica de vize 2021-2027 ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Tanja Fajon (A9-0220/2021) (majoritatea 
membrilor care compun Parlamentul este necesară pentru a modifica sau a 
respinge poziția Consiliului)

Obiectul Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de respingere a poziției Consiliului

Respingere 1 The Left AN - 84, 496, 111

28. Dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul 
decizional al UE

Raport: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 3 § text 
original

AN + 366, 317, 9

div§ 4 § text 
original

1/AN + 661, 6, 25
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 394, 277, 21

1 deputați AN - 297, 376, 17

div

1/AN + 574, 78, 38

§ 5

§ text 
original

2/AN + 357, 321, 14

2 deputați AN + 453, 214, 25§ 13

§ text 
original

AN ↓

§ 19 3 deputați AN - 318, 357, 17

div

1/AN + 536, 144, 12

§ 26 § text 
original

2/AN - 336, 339, 17

div

1/AN + 667, 19, 6

§ 33 § text 
original

2/AN + 370, 288, 34

div

1/AN + 602, 80, 10

§ 34 § text 
original

2/AN + 368, 291, 33

div

1/AN + 577, 103, 12

§ 35 § text 
original

2/AN + 368, 310, 14

§ 38 4 deputați AN + 471, 208, 12

div

1/AN + 666, 7, 18

§ 49 § text 
original

2/AN + 374, 294, 23
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 51 § text 
original

AN + 362, 312, 17

div

1/AN + 593, 32, 66

§ 54 § text 
original

2/AN + 357, 321, 13

§ 55 § text 
original

AN + 368, 285, 38

§ 58 § text 
original

AN + 357, 314, 20

§ 59 § text 
original

AN + 357, 310, 24

§ 62 § text 
original

AN + 364, 290, 37

§ 63 5 deputați AN - 192, 423, 76

div

1/AN + 665, 18, 8

Considerentul B § text 
original

2/AN + 459, 177, 55

Considerentul J § text 
original

AN + 448, 186, 57

div

1/AN + 571, 107, 13

Considerentul R § text 
original

2/AN + 427, 244, 20

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 537, 125, 33

Solicitări de vot separat
deputați: §§ 3, 13, 51, 55, 58, 59, 62, considerentul J
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Solicitări de vot pe părți
deputați: 
considerentul B
Prima parte „întrucât, în Eurobarometrul privind implicarea civică din iunie 

2020, votul la alegerile europene a fost considerat de 55 % dintre 
respondenți ca fiind cel mai eficient mod de a-și face auzită vocea 
de decidenții de la nivelul UE; întrucât, deși obiectivul este de a 
îmbunătăți continuu funcționarea democrației în UE, mai multe 
sondaje Eurobarometru arată că cetățenii nu sunt mulțumiți de 
modul în care funcționează democrația; întrucât această percepție 
a fost constatată nu doar la nivelul UE, ci și la nivel național;”

A doua parte „întrucât o parte considerabilă a cetățenilor UE nu se simt auziți și 
percep Uniunea ca pe o entitate distantă;”

considerentul R
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „întrucât lipsa de transparență 

împiedică dezbaterea publică pe marginea oricărui act legislativ;”
A doua parte aceste cuvinte

§ 4
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sau dezvoltate și altele noi”
A doua parte aceste cuvinte

§ 5
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cere insistent Comisiei să se 

angajeze să prezinte propuneri legislative în urma adoptării de 
către Parlament a acestor INL; propune, în acest sens, modificarea 
actualului acord-cadru dintre Parlament și Comisie;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 26
Prima parte „propune crearea unei rețele europene pentru educația civică, care 

să ofere o platformă pentru schimbul de bune practici și cunoștințe 
privind metodele de consolidare a dimensiunii europene a 
educației civice; subliniază necesitatea unor noi modele și 
instrumente de educație civică,”

A doua parte „cum ar fi înființarea unei Agenții europene pentru educația 
civică;”

§ 33
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „întru totul” și „subliniază, 

prin urmare, necesitatea unor mecanisme participative 
permanente care să faciliteze și să încurajeze mai mult 
participarea cetățenilor la procesul decizional al UE, în plus față de 
vot și de alte canale și instrumente existente; sprijină acțiunile de 
sensibilizare cu privire la aceste mecanisme, pentru a le maximiza 
impactul și eficiența; subliniază că aceste mecanisme sunt 
necesare la nivel european, național, regional și local, alături de o 
coordonare orizontală și verticală adecvată între instituții la diferite 
niveluri;”

A doua parte aceste cuvinte



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_RO.docx 22 PE 695.753

§ 34
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „influențarea priorităților 

politice și legislative anuale”
A doua parte aceste cuvinte

§ 35
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „bugetarea participativă”
A doua parte aceste cuvinte

§ 49
Prima parte „consideră că procesele participative ale cetățenilor trebuie să 

respecte un nivel maxim de transparență; constată că transparența 
și datele deschise consolidează încrederea în instituțiile publice și, 
prin urmare, legitimitatea acestora; subliniază că promovarea 
legitimității democratice a instituțiilor UE prin implicarea publicului 
necesită o mai bună înțelegere a procesului decizional al UE;”

A doua parte „solicită crearea unui standard pentru o guvernare deschisă la 
nivelul UE, care ar putea servi drept bază pentru alte niveluri de 
guvernare;”

§ 54
Prima parte „se angajează să colaboreze cu celelalte instituții ale UE și cu 

actorii relevanți pentru a consolida canalele suplimentare de 
participare a cetățenilor,”

A doua parte „inclusiv extinderea dialogurilor cu cetățenii și instituirea unui 
mecanism permanent pentru participarea cetățenilor, cu un proces 
de monitorizare obligatoriu în mod oficial;”

Diverse
Loránt Vincze (Grupul PPE) a susținut, de asemenea, amendamentul 5, dar nu 
și amendamentul 4.
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29. Cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice

Raport: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 9 7 raportor AN + 576, 73, 35

După § 9 8 raportor AN + 568, 93, 23

§ 10 9 raportor AN + 565, 79, 40

§ 13 10 raportor AN + 568, 77, 39

§ 15 11 raportor AN + 568, 48, 68

§ 16 12 raportor AN + 584, 83, 17

§ 20 13 raportor AN + 578, 77, 27

§ 22 14 raportor AN + 584, 77, 22

§ 33 15 raportor AN + 567, 80, 36

§ 48 16 raportor AN + 564, 94, 26

§ 53 17 raportor AN + 568, 80, 33

1 raportor AN + 591, 42, 51După referirea 22

2 raportor AN + 591, 42, 51

3 raportor AN + 591, 42, 51

4 raportor AN + 588, 61, 35

După referirea 39

5 raportor AN + 600, 7, 76

Considerentul B 6 raportor AN + 592, 46, 46

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 493, 90, 103
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30. Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și 
provocări legate de politica privind îmbătrânirea populației 
după 2020

Raport: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Obiectul Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de 
rezoluție 

alternativă

1 ECR AN - 137, 539, 15

§ 2 5 deputați AN - 315, 337, 39

După § 2 6 deputați AN + 389, 287, 15

După § 8 7 deputați AN + 428, 176, 87

8 deputați AN + 369, 298, 23

div

1/AN ↓

§ 13

§ text 
original

2/AN ↓

După § 13 9 deputați AN - 315, 330, 46

§ 17 § text 
original

AN + 482, 143, 64

După § 17 10 deputați AN + 399, 267, 24

div

1/AN + 656, 14, 21

2/AN + 510, 93, 88

§ 22 § text 
original

3/AN + 431, 150, 109

§ 42 11 deputați AN - 311, 351, 29

div

1/AN + 501, 86, 104

§ 56 § text 
original

2/AN + 341, 328, 22
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Obiectul Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 58 12 deputați AN + 362, 232, 97

Considerentul S 2 deputați AN + 308, 269, 113

div

1/AN + 597, 17, 77

2/AN + 490, 116, 83

Considerentul AA § text 
original

3/AN + 505, 127, 58

După 
considerentul AA

3 deputați AN + 381, 289, 20

div

1/AN + 568, 93, 29

Considerentul AB § text 
original

2/AN + 496, 120, 74

Considerentul BA 4 deputați AN - 304, 311, 76

Propunerea de rezoluție (Comisia EMPL)
(textul în ansamblu)

AN + 479, 103, 113

Solicitări de vot separat
deputați: § 17

Solicitări de vot pe părți
deputați:
§ 13
Prima parte „invită Comisia și statele membre să conceapă și să adopte o 

definiție uniformă a dependenței de asistența celorlalți, ținând 
seama și de nevoile îngrijitorilor informali; subliniază că, pentru a 
crea sisteme de îngrijire eficiente dedicate persoanelor 
dependente, în special persoanelor în vârstă, trebuie adoptată o 
definiție unică și un sistem unic pentru a evalua gradul de 
dependență;”

A doua parte „subliniază că trebuie promovate strategii de sprijin personalizat de 
calitate pentru persoanele dependente; subliniază că trebuie luate 
în considerare nevoile specifice ale persoanelor cu diferite boli, 
inclusiv bolile neurodegenerative precum Alzheimer și demența, de 
la diagnostic la tratament și la îngrijirea pe termen lung;”
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considerentul AA
Prima parte „întrucât toate politicile în domeniul oportunităților și provocărilor 

demografice trebuie să adopte o abordare favorabilă incluziunii, 
bazată pe drepturi și dovezi, centrată pe oameni, și să respecte 
principiile egalității, în special egalitatea de gen și nediscriminarea, 
și să protejeze drepturile femeilor,”

A doua parte „inclusiv drepturile sexuale și reproductive și drepturile economice 
ale acestora; întrucât abordarea provocărilor demografice nu 
trebuie în niciun caz să submineze autonomia reproductivă 
personală;”

A treia parte „întrucât accesul la serviciile și bunurile legate de sănătatea 
sexuală și reproductivă este esențial pentru bunăstarea fizică, 
mintală și socială;”

considerentul AB
Prima parte „întrucât politicile și acțiunile UE în ceea ce privește îmbătrânirea și 

schimbările demografice trebuie să fie aliniate pe deplin la 
strategia europeană privind egalitatea de gen pentru perioada 
2020-2025;”

A doua parte „întrucât există o corelație strânsă între provocările demografice și 
integrarea perspectivei de gen, care ar trebui să se reflecte în 
răspunsurile politice relevante;”

§ 22
Prima parte „reamintește că, pentru o rată mai mare a natalității, este nevoie 

de mai multe oportunități de angajare, de locuri de muncă și de 
locuințe stabile, de condiții decente de muncă și de viață, de 
formule flexibile de lucru, de măsuri generoase de sprijin pentru 
familii și de concediu plătit de creștere a copilului pentru ambii 
părinți, de servicii de îngrijire a copilului de calitate începând cu 
primii ani de viață, precum și de o distribuție egală a 
responsabilităților casnice și de îngrijire neremunerate între femei 
și bărbați; subliniază că, având în vedere schimbările demografice 
și creșterea probabilă a speranței de viață, este fundamental să se 
asigure participarea totală a femeilor pe piața muncii, fără pauze 
sau întreruperi în carieră și trecerea munca cu fracțiune de normă 
sau temporară, deoarece astfel de măsuri vor reduce riscul de 
sărăcie a femeilor odată cu vârsta;”

A doua parte „prin urmare, cere insistent statelor membre să transpună și să 
aplice rapid și integral Directiva privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată”

A treia parte „și le invită să nu se limiteze la standardele minime prevăzute în 
directivă;”

§ 56
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „legislativ”
A doua parte acest cuvânt

Diverse
Eider Gardiazabal Rubial (Grupul S&D) a susținut, de asemenea, 
amendamentele 2-12.
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31. Elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general 
de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii

Raport: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Obiectul Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 548, 111, 36

§ 7 § text 
original

2/AN - 198, 482, 15

După § 27 1 deputați AN - 308, 349, 37

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 529, 150, 14

Solicitări de vot pe părți
deputați: 
§ 7
Prima parte „solicită Comisiei să raporteze Parlamentului în mod regulat și 

proactiv, cel puțin de două ori pe an, cu privire la cazurile noi și în 
curs de investigare, începând cu primele cazuri cât mai curând 
posibil;”

A doua parte „invită Comisia să înceapă să informeze Parlamentul cu privire la 
primele cazuri care fac obiectul anchetelor până cel târziu în 
octombrie 2021;”

32. Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale 
omului  (Legea Magnițki a UE)

Propunere de rezoluție: B9-0371/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de rezoluție B9-0371/2021
(Comisia AFET)

div

1/AN + 608, 56, 29

§ 1 § text 
original

2/AN + 470, 193, 27

div§ 7 § text 
original

1/AN + 632, 27, 34
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 588, 79, 26

div

1/AN + 607, 54, 31

§ 15 § text 
original

2/AN + 595, 86, 11

div

1/AN + 601, 54, 37

§ 18 § text 
original

2/AN + 597, 68, 27

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 584, 73, 33

Solicitări de vot pe părți
The Left:
§ 7
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „este convins de eficacitatea 

noului regim, inclusiv de efectele sale disuasive;”
A doua parte aceste cuvinte

§ 15
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și cu politica externă 

și de securitate comună (PESC) și cu politica de securitate și 
apărare comună (PSAC);”

A doua parte aceste cuvinte
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§ 18
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Organizația pentru Securitate 

și Cooperare în Europa, NATO și Consiliul Europei,”
A doua parte aceste cuvinte

ECR, ID:
§ 1
Prima parte „salută adoptarea regimului mondial de sancțiuni al UE în materie 

de drepturi ale omului (GHRSR al UE) ca o completare esențială a 
setului de instrumente al UE privind drepturile omului și politica 
externă, care consolidează rolul UE de actor mondial în domeniul 
drepturilor omului, permițându-i să ia măsuri restrictive împotriva 
persoanelor fizice și juridice implicate în încălcări grave ale 
drepturilor omului peste tot în lume; subliniază că noul regim 
trebuie să facă parte dintr-o strategie mai amplă, coerentă și clar 
definită, care să țină seama de obiectivele de politică externă ale 
UE; „subliniază că strategia ar trebui să încerce, de asemenea, să 
identifice criterii de referință specifice legate de obiective și să 
detalieze modul în care sancțiunile pot contribui la îndeplinirea 
acestor criterii de referință;”

A doua parte „regretă, cu toate acestea, faptul că Consiliul a decis să aplice 
unanimitatea în locul votului cu majoritate calificată la adoptarea 
noului regim și solicită din nou introducerea votului cu majoritate 
calificată pentru adoptarea de sancțiuni în domeniul de aplicare al 
Regulamentului GHRSR al UE;”

33. Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen

Raport: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 668, 4, 23

§ 8 § text 
original

2/AN + 483, 196, 16

§ 14 § text 
original

AN + 525, 148, 22

div

1/AN + 494, 140, 60

2/AN + 676, 10, 9

§ 17 § text 
original

3/AN + 527, 149, 19



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_RO.docx 30 PE 695.753

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 368, 312, 15

§ 18 § text 
original

2/AN + 553, 130, 12

1 deputați AN + 279, 252, 164

div

1/AN ↓

§ 30

§ text 
original

2/AN ↓

Considerentul I § text 
original

AN + 526, 148, 21

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 505, 134, 54

Solicitări de vot separat
deputați: § 14; considerentul I

Solicitări de vot pe părți
deputați:
§ 8
Prima parte „consideră că este esențial ca politica de vize a UE să fie eficientă, 

ușor de utilizat și sigură și salută, în acest sens, intenția Comisiei 
de a digitaliza procedura de acordare a vizelor până în 2025;”

A doua parte „consideră că integrarea resortisanților țărilor terțe care sunt 
rezidenți pe termen lung în statele membre reprezintă un element 
esențial în promovarea coeziunii economice și sociale și, prin 
urmare, solicită să se aibă în vedere armonizarea normelor minime 
pentru eliberarea vizelor și a permiselor de ședere pe termen 
lung;”

§ 17
Prima parte „este profund îngrijorat de semnalările persistente grave de 

violențe și returnări la frontierele externe, inclusiv dintr-un stat 
membru în altul și apoi într-o țară din afara UE;”

A doua parte „reiterează faptul că statele membre au obligația de a preveni 
trecerile neautorizate ale frontierei și reamintește că această 
obligație nu aduce atingere drepturilor persoanelor care solicită 
protecție internațională;”

A treia parte „invită Comisia și statele membre să promoveze și să efectueze 
investigații eficace, independente și prompte cu privire la orice 
acuzații de returnări și rele tratamente la frontiere și să se asigure 
că deficiențele sunt remediate imediat;”
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§ 18
Prima parte „constată lipsa unor mecanisme adecvate de monitorizare pentru a 

asigura respectarea drepturilor fundamentale și a statului de drept 
în managementul frontierelor externe și consideră că Agenției 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) trebuie să 
i se acorde un rol operațional crescut în această privință, inclusiv 
prin intermediul Mecanismului de evaluare și monitorizare 
Schengen;”

A doua parte „invită statele membre să se asigure că sunt înființate efectiv 
organisme naționale de monitorizare, că sunt capabile să-și 
îndeplinească rolul și că dispun de resurse suficiente, de 
competențe adecvate și de un nivel ridicat de independență; 
încurajează statele membre să investească în permanență în 
conduita profesională a autorităților de frontieră, inclusiv în 
instruirea cu privire la legislația referitoare la azil și refugiați, în 
coordonare cu Frontex, FRA, UNHCR și organizațiile 
neguvernamentale de sector;”

§ 30
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să remedieze toate 

deficiențele identificate, în special în privința formării personalului, 
a nivelului de personal și a capacității de supraveghere a 
frontierelor terestre;”

A doua parte aceste cuvinte

34. Agenția Europeană pentru Medicamente ***I

Raport: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Obiectul Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Amendamente ale 
comisiei 

competente - 
vot în bloc

4-73, 
75-96, 

98-
125, 
127-
143, 
145-
152

comisia AN + 585, 22, 86

div

1/AN + 630, 25, 38

Articolul 9 § 1 
litera (a)

74 comisia

2/AN + 425, 260, 8

divArticolul 23 § 1 
litera (a)

126 comisia

1/AN + 631, 25, 37
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Obiectul Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 424, 262, 7

După articolul 29 144 comisia AN + 560, 121, 12

97 comisia AN + 434, 202, 57După articolul 12

154 PPE AN ↓

Articolul 31, după 
§ 2

155 PPE AN - 274, 411, 8

div

1/AN + 655, 17, 21

1 comisia

2/AN + 579, 71, 43

div

1/AN + 656, 7, 30

După 
considerentul 1

2 comisia

2/AN + 548, 85, 60

div

1/AN + 668, 20, 5

Considerentul 2 3 comisia

2/AN + 538, 94, 61

După 
considerentul 24

153 PPE AN - 302, 371, 20

Propunerea Comisiei AN + 587, 28, 81

Solicitări de vot separat
ECR: amendamentul 144

Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
amendamentul 74
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „titularii autorizațiilor de 

introducere pe piață și alți actori competenți din lanțul de 
aprovizionare cu produse farmaceutice, precum și”

A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 126
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „producătorii și alți actori 

competenți din lanțul de aprovizionare cu dispozitive medicale, 
precum și”

A doua parte aceste cuvinte

ID:
amendamentul 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Pandemia de COVID-19 a 

evidențiat riscurile pentru sănătatea umană pe care le prezintă 
exploatarea excesivă a faunei sălbatice și a altor resurse naturale 
și pierderea accelerată a biodiversității pe Pământ.”, „și COVID-
19”, „cum ar fi coronavirusul care cauzează COVID-19”, „Conform 
Platformei interguvernamentale științifico-politice privind 
biodiversitatea și serviciile ecosistemice (IPBES), se estimează că la 
gazdele mamifere și aviare există aproximativ 1,7 milioane de 
virusuri nedescoperite în prezent. Dintre aceste virusuri, între 
631 000 și 827 000 ar putea infecta oamenii.”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 2
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Pandemia de COVID-19 este 

un exemplu clar al necesității de a consolida”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 3
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „trebuie întărit rolul Uniunii”, 

„într-un mod armonizat” și „de mandatele necorespunzătoare ale 
agențiilor sale din domeniul sănătății,”

A doua parte aceste cuvinte
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35. Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 
2030 ***I

Raport: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Obiectul Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Amendamente ale 
comisiei 

competente - 
vot în bloc

1, 6, 8 
10, 12-
15, 17-
24, 26-
34, 36-
50, 52, 
54-56, 
66-68, 
70-72, 
74-90, 
92-94, 
96-98, 

100-107, 
109-120

comisia AN + 551, 94, 48

div

1/AN + 565, 46, 81

2 comisia

2/AN + 546, 134, 12

4 comisia AN + 548, 139, 5

div

1/AN + 612, 22, 59

2/AN + 551, 129, 13

3/AN + 541, 68, 83

4/AN + 593, 51, 49

5 comisia

5/AN + 373, 306, 14

7 comisia AN + 546, 111, 36

9 comisia AN + 536, 138, 19

div

1/AN + 556, 87, 50

Amendamente ale 
comisiei 

competente - 
vot separat

11 comisia

2/AN + 577, 56, 60
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Obiectul Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

16 comisia AN + 515, 162, 15

25 comisia AN + 540, 101, 51

div

1/AN + 608, 49, 36

35 comisia

2/AN + 548, 140, 5

div

1/AN + 614, 72, 7

51 comisia

2/AN + 525, 140, 28

div

1/AN + 555, 56, 82

53 comisia

2/AN + 378, 287, 28

div

1/AN + 551, 87, 55

57 comisia

2/AN + 602, 79, 12

div

1/AN + 663, 26, 4

58 comisia

2/AN + 533, 127, 32

div

1/AN + 500, 139, 53

60 comisia

2/AN + 345, 327, 20

div

1/AN + 610, 30, 53

2/AN + 515, 161, 16

61 comisia

3/AN + 523, 133, 36

div62 comisia

1/AN + 554, 127, 11
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Obiectul Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 359, 311, 22

63 comisia AN + 549, 132, 12

64 comisia AN + 579, 94, 20

65 comisia AN + 539, 99, 54

69 comisia AN + 547, 109, 37

div

1/AN + 643, 36, 14

73 comisia

2/AN + 361, 315, 16

div

1/AN + 538, 149, 6

91 comisia

2/AN + 417, 246, 30

div

1/AN + 606, 58, 29

2/AN + 560, 105, 28

3/AN + 547, 138, 7

4/AN + 532, 141, 20

95 comisia

5/AN + 594, 87, 12

div

1/AN + 562, 18, 113

99 comisia

2/AN + 550, 137, 6

div

1/AN + 619, 20, 54

108 comisia

2/AN + 547, 137, 8
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Obiectul Am nr. Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Amendamente la articolul 3

§ 1, după litera (a) 121 ECR AN - 334, 349, 9

§ 1, după liniuța 4 122 ECR AN - 174, 511, 8

§ 1 după litera (d) 123 ECR AN - 169, 504, 20

div

1/AN + 506, 167, 19

59 comisia

2/AN + 342, 322, 27

§ 1 litera (a)

§ text 
original

AN ↓

§ 1, după litera (h) 124 ECR AN - 316, 362, 15

§ 1 litera (i) 125 ECR AN - 129, 549, 15

Amendamente la articolul 4

După § 2 126 ECR AN - 111, 553, 29

considerente

3 comisia AN + 550, 68, 75

div

1/AN ↓

Considerentul 5

§ text 
original

2/AN ↓

Propunerea Comisiei AN + 518, 130, 47

Solicitări de vot separat
ID: amendamentele 4, 7, 16, 25, 59, 60, 64, 65, 73; articolul 3 § 1 

litera (e)
ECR: amendamentele 9, 16, 53, 59, 60, 62, 63, 69
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Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 53
Prima parte „adoptarea unei abordări de tipul „a gândi mai întâi la 

sustenabilitate” în orientările și setul de instrumente pentru o mai 
bună legiferare”

A doua parte „inclusiv prin integrarea și punerea în aplicare a principiului de „a 
nu aduce prejudicii semnificative”, vizat la articolul 17 din 
Regulamentul privind taxonomia”

amendamentul 59
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și cel târziu până în 2025”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 60
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și cel târziu până în 2027”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 62
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu intenția de a crește 

treptat aceste obiective în următorul CFM”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 73
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „juridic la nivelul Uniunii”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 91
Prima parte „promovarea guvernanței corporative sustenabile și stabilirea unor 

cerințe obligatorii privind diligența necesară la nivelul Uniunii,”
A doua parte „precum și luarea în considerare a acestor cerințe în desfășurarea 

politicii comerciale a Uniunii, inclusiv în ceea ce privește ratificarea 
acordurilor comerciale și de investiții;”

The Left:
amendamentul 57
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „fără a aduce atingere 

semestrului european,”
A doua parte aceste cuvinte

ID:
amendamentul 2
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Sunt însă necesare și cadre 

sistemice, pe termen lung și cu ținte obligatorii în raport cu 
obiectivele climatice și de mediu.”

A doua parte aceste cuvinte
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considerentul 5
Prima parte „Comisia Europeană a răspuns provocărilor identificate în SOER 

2020 prin adoptarea Pactului verde european, pe care a 
considerat-o nouă strategie de creștere pentru dubla tranziție 
verde și digitală care își propune să transforme Uniunea într-o 
societate echitabilă și prosperă, cu o economie concurențială, 
neutră din punct de vedere climatic și care să permită o utilizare 
mai eficientă a resurselor.”

A doua parte „Regulamentul (UE) al Parlamentului European și al Consiliului 
consacră în legislație obiectivul Uniunii de atingere a neutralității 
climatice până cel târziu în 2050.”

amendamentul 11
Prima parte „PAM 8, în calitatea sa de program general al Uniunii de acțiune în 

domeniul mediului, ar trebui să aibă la bază și să promoveze 
obiectivele Pactului verde european, în conformitate cu obiectivul 
pe termen lung „o viață bună, în limitele planetei noastre” până în 
2050 cel târziu, în conformitate cu ceea ce a fost deja stabilit în 
PAM 7. Acesta ar trebui și să fie pe deplin aliniat la Agenda 2030 a 
Organizației Națiunilor Unite și la obiectivele de dezvoltare durabilă 
(ODD) ale acesteia și să impulsioneze aplicarea și realizarea 
acestora și la obiectivele Acordului de la Paris, ale Convenției ONU 
privind diversitatea biologică și ale altor acorduri internaționale 
relevante.”

A doua parte „PAM 8 ar trebui să facă posibilă o schimbare sistemică către o 
economie europeană care să garanteze bunăstarea oamenilor în 
limitele planetei în condiții de creștere regenerativă și să asigure 
că tranziția ecologică și cea climatică se realizează în mod just și 
incluziv, contribuind în același timp la reducerea inegalităților.”

amendamentul 35
Prima parte „Prezenta decizie instituie un program general de acțiune pentru 

mediu pentru perioada până la 31 decembrie 2030 („al optulea 
program de acțiune pentru mediu” sau „PAM 8”). Aceasta 
stabilește obiectivele prioritare ale acestuia, identifică condițiile 
favorabile, precum și acțiunile necesare pentru îndeplinirea 
condițiilor favorabile. Ea stabilește un cadru de monitorizare pentru 
a măsura și evalua progresele înregistrate de Uniune și de statele 
membre în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prioritare.”

A doua parte „De asemenea, stabilește un mecanism de guvernanță pentru a 
asigura realizarea deplină a obiectivelor prioritare.”

amendamentul 99
Prima parte „Indicatori, cadru de monitorizare”
A doua parte „și guvernanță”

ECR:
amendamentul 51
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv în conformitate cu 

articolul 17 din Regulamentul privind taxonomia;”
A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 58
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în conformitate cu strategia 

UE privind finanțarea durabilă, inclusiv măsurile definite în 
Regulamentul privind taxonomia și principiul acestuia de „a nu 
aduce prejudicii semnificative”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 108
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv în legătură cu 

posibilitatea de măsurare a schimbării sistemice;”
A doua parte aceste cuvinte

PPE, ID:
amendamentul 5
Prima parte „Atât în Uniune, cât și la nivel mondial, terenurile și solurile 

continuă să fie degradate de o gamă largă de activități umane, 
cum ar fi gestionarea defectuoasă a terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor, practici agricole nesustenabile, 
abandonarea terenurilor, poluarea, practicile forestiere 
nesustenabile, impermeabilizarea solului, pierderea biodiversității 
și schimbările climatice, adesea combinate cu alți factori, ceea ce 
le reduce capacitatea de a realiza servicii și funcții ecosistemice. 
„Cu toate acestea, Uniunea și statele membre nu sunt în prezent 
pe calea cea bună pentru a-și îndeplini angajamentele 
internaționale și europene legate de sol și terenuri, inclusiv 
obligațiile asumate în temeiul Convenției Organizației Națiunilor 
Unite pentru combaterea deșertificării de a combate deșertificarea, 
a reface terenurile și solurile degradate și a realiza o lume neutră 
din punctul de vedere al degradării terenurilor”, cu excepția 
termenilor: „practici agricole nesustenabile”

A doua parte aceste cuvinte
A treia parte „și a realiza o lume neutră din punctul de vedere al degradării 

terenurilor până în 2030”
A patra parte „În conformitate cu Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 

2021 referitoare la protecția solului, este nevoie de un cadru juridic 
comun la nivelul Uniunii pentru a proteja și utiliza durabil solul, 
care să respecte pe deplin principiul subsidiarității și care să 
abordeze toate amenințările majore la adresa solului. Cadrul 
respectiv ar trebui să includă, printre altele, o definiție comună a 
solului și a funcțiilor sale și criterii pentru obținerea unei stări bune 
și a unei utilizări durabile, precum și obiective intermediare și 
finale care să fie însoțite de indicatori armonizați și de o 
metodologie de monitorizare și raportare.” cu excepția cuvintelor: 
„juridic comun la nivelul Uniunii”

A cincea 
parte

aceste cuvinte

The Left, ECR:
amendamentul 61
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „a taxelor de mediu și a 

instrumentelor de piață, precum și a instrumentelor bugetare și de 
finanțare verzi și”

A doua parte „a taxelor de mediu și a instrumentelor de piață, precum și a 
instrumentelor bugetare”
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A treia parte „și de finanțare verzi și”

amendamentul 95
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „a) îmbunătățește și extinde, 

până la 30 iunie 2022, și actualizează ulterior baza sa de date 
publică existentă privind deciziile de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor, astfel încât să existe un mecanism clar, ușor de înțeles 
și accesibil de urmărire a măsurilor luate de statele membre și de 
Comisie în legătură cu toate procedurile de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor în domeniul mediului și al climei;” „b) 
evaluează periodic coerența măsurilor și politicilor Uniunii cu 
obiectivele prioritare stabilite la articolul 2 alineatele (1) și (2) și 
realizează astfel de evaluări pentru măsurile și politicile existente 
ale Uniunii, precum și pentru propunerile de astfel de măsuri și 
politici; „în cazul în care se identifică neconcordanțe, propunerea 
de măsură sau de politică este adusă în conformitate cu aceste 
obiective prioritare înainte de publicare sau, în cazul măsurilor și 
politicilor existente ale Uniunii, sunt propuse măsurile de 
remediere necesare;” „discrepanța dintre structura bugetului 
statelor membre și un scenariu aliniat la Acordul de la Paris pentru 
fiecare dintre bugetele lor naționale, făcând astfel posibilă 
formularea unor recomandări adresate statelor membre cu privire 
la” și „fără a aduce atingere semestrului european;”

A doua parte „a) îmbunătățește și extinde, până la 30 iunie 2022, și actualizează 
ulterior baza sa de date publică existentă privind deciziile de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor, astfel încât să existe un 
mecanism clar, ușor de înțeles și accesibil de urmărire a măsurilor 
luate de statele membre și de Comisie în legătură cu toate 
procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în domeniul 
mediului și al climei;”

A treia parte „b) evaluează periodic coerența măsurilor și politicilor Uniunii cu 
obiectivele prioritare stabilite la articolul 2 alineatele (1) și (2) și 
realizează astfel de evaluări pentru măsurile și politicile existente 
ale Uniunii, precum și pentru propunerile de astfel de măsuri și 
politici; „în cazul în care se identifică neconcordanțe, propunerea 
de măsură sau de politică este adusă în conformitate cu aceste 
obiective prioritare înainte de publicare sau, în cazul măsurilor și 
politicilor existente ale Uniunii, sunt propuse măsurile de 
remediere necesare;”

A patra parte „discrepanța dintre structura bugetului statelor membre și un 
scenariu aliniat la Acordul de la Paris pentru fiecare dintre bugetele 
lor naționale, făcând astfel posibilă formularea unor recomandări 
adresate statelor membre cu privire la”

A cincea 
parte

„fără a aduce atingere semestrului european;”
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36. Un nou SEC pentru cercetare și inovare

Propunere de rezoluție: B9-0370/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție B9-0370/2021
(Comisia ITRE)

După § 2 1 The Left AN - 167, 467, 58

2 The Left AN - 154, 531, 7După § 13

3 The Left AN - 144, 466, 82

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 634, 5, 57

37. Componența numerică a comisiilor speciale și a comisiei de 
anchetă

Propunere de decizie B9-0414/2021

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

Propunere de decizie B9-0414/2021
(Conferința președinților)

Propunerea de decizie 
(întregul text)

AN + 680, 3, 5
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38. Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran

Propuneri de rezoluție: B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-
0386/2021, 
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

Obiectul Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0382/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputați)

§ 1 1 The Left AN - 336, 353, 7

§ 5 § text 
original

AN + 622, 27, 47

§ 8 3 ECR AN - 305, 345, 46

§ 9 2 ID AN - 176, 496, 21

4 ECR AN + 336, 271, 89După § 9

5 ECR AN - 326, 329, 41

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 666, 5, 16

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0381/2021 ID AN ↓

B9-0382/2021 The Left AN ↓

B9-0383/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0386/2021 Renew AN ↓

B9-0387/2021 S&D AN ↓

B9-0395/2021 ECR AN ↓

B9-0399/2021 PPE AN ↓

Solicitări de vot separat
The Left: § 5
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39. Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily

Propuneri de rezoluție: B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-
0389/2021, 
B9-0390/2021, B9-0391/2021

Obiectul Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0385/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputați)

1 The Left AN - 22, 616, 53După § 1

2 The Left AN - 27, 616, 47

§ 13 3 The Left AN - 139, 453, 99

După § 16 4 The Left AN - 102, 505, 84

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 578, 29, 73

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0384/2021 The Left AN ↓

B9-0385/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0388/2021 Renew AN ↓

B9-0389/2021 S&D AN ↓

B9-0390/2021 ECR AN ↓

B9-0391/2021 PPE AN ↓

Diverse
Yannick Jadot (Grupul Verts/ALE) și Moritz Körner (Grupul Renew) au susținut, 
de asemenea, propunerea comună de rezoluție RC-B9-0385/2021.
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40. Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui 
Mustafa Hashem al-Darwish și al lui Abdullah al-Howaiti

Propuneri de rezoluție: B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-
0396/2021, 
B9-0397/2021, B9-0398/2021

Obiectul Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0392/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputați)

div

1/AN + 422, 217, 56

§ 8 § text 
original

2/AN + 623, 36, 36

div

1/AN + 593, 12, 88

§ 17 § text 
original

2/AN + 620, 2, 71

div

1/AN + 673, 2, 20

§ 20 § text 
original

2/AN + 619, 41, 35

div

1/AN + 638, 26, 31

§ 21 § text 
original

2/AN + 416, 260, 19

div

1/AN + 616, 7, 72

§ 22 § text 
original

2/AN + 384, 285, 26

div

1/AN + 638, 45, 12

§ 23 § text 
original

2/AN + 547, 63, 83
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Obiectul Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Considerentul G 1 ECR AN - 285, 398, 12

div

1/AN + 639, 3, 51

Considerentul P § text 
original

2/AN + 387, 293, 13

După 
considerentul S

2 ECR AN - 293, 394, 8

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 661, 3, 23

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0392/2021 The Left AN ↓

B9-0393/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0394/2021 Renew AN ↓

B9-0396/2021 S&D AN ↓

B9-0397/2021 ECR AN ↓

B9-0398/2021 PPE AN ↓

Solicitări de vot pe părți
The Left:
§ 20
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sprijină ferm utilizarea 

mecanismului aplicabil la nivel mondial vizând impunerea de 
sancțiuni în materie de drepturi ale omului împotriva persoanelor 
responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în Arabia 
Saudită, inclusiv de asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi;”

A doua parte aceste cuvinte

ECR:
Considerentul P
Prima parte „întrucât Legea din 2017 privind combaterea infracțiunilor de 

terorism și a finanțării acestuia definește terorismul în termeni 
vagi”

A doua parte „și nu prevede utilizarea violenței ca criteriu definitoriu pentru ca o 
acțiune să fie calificată drept act terorist;”
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§ 8
Prima parte „îndeamnă Consiliul să suspende toate exporturile UE către Arabia 

Saudită de tehnologie de supraveghere în masă și de alte produse 
cu dublă utilizare care pot fi folosite pentru a facilita represiunea 
internă și a reduce la tăcere societatea civilă;”

A doua parte „subliniază responsabilitatea specială a companiilor de securitate 
informatică, precum și a serviciilor naționale de informații care își 
desfășoară activitatea în UE, și obligația lor morală și juridică de a 
evita situația în care personalul lor actual sau anterior ajută Arabia 
Saudită să își reprime propria populație, lucrând în mod direct sau 
indirect pentru autoritățile saudite pentru a elimina opoziția internă 
și libertatea de exprimare;”

§ 17
Prima parte „este profund îngrijorat de definiția vagă a terorismului din 

legislația privind combaterea terorismului a acestei țări;”
A doua parte „condamnă utilizarea Curții penale specializate, o instanță 

concepută să se ocupe de probleme de terorism, ca instrument 
pentru pedepsirea apărătorilor drepturilor omului;”

§ 21
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „regretă abordarea timidă a 

UE în ceea ce privește diplomația publică privind drepturile omului 
față de Arabia Saudită;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 22
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „orice”
A doua parte acest cuvânt

§ 23
Prima parte „solicită delegației UE și reprezentanțelor statelor membre din 

această țară să sprijine mai consistent societatea civilă în conflictul 
cu autoritățile saudite și să apeleze la toate instrumentele 
disponibile pentru a susține mai mult munca apărătorilor 
drepturilor omului,”

A doua parte „precum și să faciliteze, atunci când este cazul, eliberarea de vize 
de urgență și să ofere azil temporar în statele membre ale UE;”
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41. Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic

Raport: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Obiectul Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 45 1 deputați AN - 133, 419, 142

§ 50 2 deputați AN - 128, 505, 62

După § 73 3 deputați AN - 148, 477, 70

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 461, 94, 133

Diverse
Erată: EN
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42. Situația din Nicaragua

Propuneri de rezoluție: B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-
0403/2021, 
B9-0404/2021, B9-0405/2021

Obiectul Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0400/2021/REV
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputați)

§ 2 2 The Left AN - 56, 603, 37

§ 4 3 The Left AN - 120, 559, 17

div

1/AN + 624, 52, 20

2/AN + 618, 39, 39

3/AN + 616, 41, 39

§ 5 § text 
original

4/AN + 618, 39, 39

§ 15 1 ID AN - 129, 555, 10

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 629, 19, 40

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0400/2021 PPE AN ↓

B9-0401/2021 S&D AN ↓

B9-0402/2021 The Left AN ↓

B9-0403/2021 ECR AN ↓

B9-0404/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0405/2021 Renew AN ↓

Solicitări de vot pe părți
The Left:
§ 5
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Prima parte „îndeamnă autoritățile nicaraguane să modifice legea electorală în 
conformitate cu parametrii internaționali solicitați de OAS în 
rezoluția sa din 21 octombrie 2020, să numească persoane 
imparțiale în diferitele structuri electorale, să restabilească statutul 
juridic al partidelor care au fost private de acesta, să respecte 
dreptul cetățenilor nicaraguani de a alege și de a fi aleși și să 
garanteze prezența nerestricționată a organismelor naționale și 
internaționale de observare a alegerilor, angajându-se totodată să 
respecte coabitarea politică după alegeri;” cu excepția cuvintelor: 
„solicitați de OAS în rezoluția sa din 21 octombrie 2020”

A doua parte aceste cuvinte
A treia parte „subliniază că, pentru ca alegerile și guvernul rezultat să fie 

recunoscute, trebuie puse în aplicare modificările solicitate de OAS 
și de organizațiile internaționale, în special restabilirea drepturilor 
și a libertăților care fac posibil un proces electoral liber, credibil și 
corect;” cu excepția cuvintelor: „de OAS și”

A patra parte aceste cuvinte

43. Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului 
Democrat Popular (HDP)

Propuneri de rezoluție: B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-
0409/2021, 
B9-0410/2021, B9-0411/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0406/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputați)

3 ID AN - 177, 489, 11După § 15

2 ID AN - 100, 558, 21

După 
considerentul O

1 ID AN - 134, 534, 10

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 603, 2, 67
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0406/2021 S&D AN ↓

B9-0407/2021 The Left AN ↓

B9-0408/2021 ECR AN ↓

B9-0409/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0410/2021 Renew AN ↓

B9-0411/2021 PPE AN ↓
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44. Înființarea zonelor marine protejate în Antarctica și 
conservarea biodiversității în Oceanul Antarctic

Propunere de rezoluție: B9-0369/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de rezoluție B9-0369/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 3 2 ECR AN - 309, 370, 16

3 ECR AN - 136, 540, 19

div

1/AN + 619, 15, 62

§ 4

§ text 
original

2/AN + 548, 75, 72

§ 12 4 ECR AN - 108, 568, 19

Considerentul K 1 ECR AN - 150, 530, 15

div

1/AN + 626, 12, 58

Considerentul O § text 
original

2/AN + 584, 50, 62

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 588, 21, 79

Solicitări de vot pe părți
ID:
Considerentul O
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „dincolo de jurisdicțiile 

naționale”, „în zonele din afara jurisdicției naționale, în cadrul 
următoarei sesiuni a Conferinței interguvernamentale privind 
biodiversitatea din afara jurisdicției naționale;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 4
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ar trebui să includă obiective 

globale de refacere și protecție obligatorii din punct de vedere 
juridic de cel puțin 30 % până în 2030;”

A doua parte aceste cuvinte
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45. Încălcarea legislației UE și a drepturilor cetățenilor LGBTIQ în 
Ungaria ca urmare a modificărilor legislative adoptate de 
parlamentul Ungariei

Propuneri de rezoluție: B9-0412/2021, B9-0413/2021

Obiectul Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de rezoluție B9-0412/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 8 1 Renew AN - 261, 304, 121

§ 21 § text 
original

AN + 460, 152, 72

div

1/AN + 515, 140, 27

§ 27 § text 
original

2/AN + 478, 164, 35

Referirea 16 § text 
original

AN + 364, 297, 19

După 
considerentul C

2 The Left, 
Verts/ALE

AN + 357, 311, 15

Considerentul D § text 
original

AN + 518, 142, 20

După 
considerentul E

3 The Left, 
Verts/ALE

AN + 364, 306, 14

Considerentul O § text 
original

AN + 481, 152, 44

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 459, 147, 58

Propunerea de rezoluție B9-0413/2021
(ECR)

B9-0413/2021 ECR AN ↓

Solicitări de vot separat
ECR: considerentul D
PPE: § 21; referirea 16; Considerentul O

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 27
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Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și de a asigura accesul la o 
educație sexuală și relațională cuprinzătoare, care să fie corectă 
din punct de vedere științific, bazată pe dovezi, adaptată vârstei și 
nemoralizatoare;”

A doua parte aceste cuvinte

Diverse
Hermann Tertsch (Grupul ECR) a susținut, de asemenea, propunerea de rezoluție 
B9-0413/2021.


