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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. Protecția comunitară a soiurilor de plante: prelungirea duratei 
pentru anumite soiuri ***I

Raport: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Acord provizoriu

Acord provizoriu 1 comisia AN + 641, 38, 8

2. Cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Guy 
Verhofstadt

Raport: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021) (vot secret, articolul 191 din 
Regulamentul de procedură)

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

Propunere de 
decizie

SEC + 572, 108, 7

3. Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea 
Europeană *

Raport: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

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

Vot unic AN + 603, 27, 57
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4. Drepturile LGBTIQ în UE

Propunere de rezoluție: B9-0431/2021

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

Propunere de rezoluție B9-0431/2021
(Comisia PETI)

Vot unic AN + 387, 161, 123
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5. Către un transport pe căile navigabile interioare adaptat la 
cerințele viitorului în Europa

Raport: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

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

Vot unic AN + 641, 7, 45

6. Consolidarea parteneriatului cu regiunile ultraperiferice ale 
UE

Raport: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

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

Vot unic AN + 614, 20, 59

7. O nouă abordare a Strategiei maritime pentru zona Oceanului 
Atlantic

Raport: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

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

Vot unic AN + 664, 8, 21

8. Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2021: rezerva de ajustare 
la Brexit

Raport: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

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

Vot unic AN + 645, 14, 36
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9. Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de 
siguranță și a licențelor întreprinderilor feroviare care 
operează în tunelul de sub Canalul Mânecii ***I

Propunere de regulament (COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD))

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

Propunerea 
Comisiei

AN + 687, 1, 7

10. Controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor 
de origine animală pentru a asigura respectarea interdicției 
privind anumite utilizări ale antimicrobienelor ***I

Raport: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Acord provizoriu

Acord provizoriu 12 comisia AN + 685, 3, 7

11. Rezerva de ajustare la Brexit ***I

Raport: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Acord provizoriu

Acord provizoriu 107 comisia AN + 652, 32, 11
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12. Directiva privind cartea albastră a UE ***I

Raport: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Respingere 189 ID AN - 104, 572, 14

Acord provizoriu

Acord provizoriu 190 comisia AN + 556, 105, 31

13. Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) 2021– 
2027 ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-
0266/2021) (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

Propunere de respingere a poziției Consiliului

Respingere 1 ID AN - 94, 577, 19
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14. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor ***I

Raport: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Amendamente ale 
comisiei 

competente - vot 
în bloc

1-8, 
10-
27, 
29-
46, 
49-
88, 
91-
93, 
95-
123, 
125-
152

comisia AN + 594, 80, 19

div

1/AN + 661, 25, 7

9 comisia

2/AN + 579, 103, 11

28 comisia AN + 579, 108, 6

div

1/AN + 662, 24, 7

47 comisia

2/AN + 582, 101, 10

48 comisia AN + 577, 104, 12

div

1/AN + 672, 10, 11

89 comisia

2/AN + 605, 83, 5

div

1/AN + 660, 26, 6

90 comisia

2/AN + 624, 59, 10

div

Amendamente ale 
comisiei 

competente - vot 
separat

94 comisia

1/AN + 664, 25, 4
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 624, 60, 9

124 comisia AN + 588, 99, 6

Propunerea Comisiei AN + 598, 84, 13

Solicitări de vot separat
ID: amendamentele 28, 48, 124

Solicitări de vot pe părți
ID:
amendamentul 9
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru a evalua capacitatea 

sistemelor de sănătate de a gestiona crizele sanitare și inspecții 
ad-hoc în statele membre pentru a verifica planurile de pregătire și 
răspuns.”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 47
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „a evalua la fața locului 

capacitatea sistemelor lor de sănătate menționate în prima parte a 
prezentei litere și”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 89
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „recomandări și”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 90
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „însoțită de recomandări” și 

„și o face publică”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 94
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „însoțită de recomandări” și 

„și o face publică”
A doua parte aceste cuvinte
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15. Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate ***I

Raport: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Amendamente ale 
comisiei 

competente - vot 
în bloc

1-46, 
48-
147, 
149, 
151-
205, 
207-
227, 
229-
241

comisia AN + 600, 79, 13

div

1/AN + 648, 40, 5

47 comisia

2/AN + 566, 94, 33

148 comisia AN + 521, 135, 37

div

1/AN + 648, 40, 5

150 comisia

2/AN + 565, 94, 34

206 comisia AN + 535, 148, 9

div

1/AN + 662, 24, 7

Amendamente ale 
comisiei 

competente - vot 
separat

228 comisia

2/AN + 530, 153, 10

Articolul 2 §1 
litera (a) 

subpunctul (i)

243 Renew AN + 628, 59, 5

După 
considerentul 5

242 Renew AN + 561, 102, 27

Propunerea Comisiei AN + 594, 85, 16

Solicitări de vot separat
ID: amendamentele 148, 206
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Solicitări de vot pe părți
ID:
amendamentul 47
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „precum sănătatea mintală”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 150
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „impactul asupra sănătății 

mintale”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 228
Prima parte „1. După recunoașterea unei urgențe de sănătate publică într-o 

situație de pandemie în temeiul articolului 23 alineatul (1), Comisia 
stabilește, în cazul restricțiilor la frontieră, culoare verzi pentru a se 
asigura că bunurile esențiale, contramăsurile medicale și lucrătorii 
transfrontalieri pot circula liber în cadrul pieței interne. 
2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate pentru a 
completa prezentul regulament cu dispoziții privind crearea 
culoarelor verzi menționate la alineatul (1). 
3. „Un stat membru poate interzice sau restricționa exporturile de 
contramăsuri medicale numai în cazurile definite la articolul 36 din 
TFUE”

A doua parte „în timpul unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii, cu 
condiția să obțină o autorizație prealabilă din partea Comisiei. 
4. Comisia decide cu privire la cererea de autorizare prealabilă în 
termen de cinci zile de la solicitare. În cazul în care Comisia nu ia o 
decizie în termenul menționat, se consideră că autorizația a fost 
acordată.”

16. Acordul dintre UE și Republica Cabo Verde privind facilitarea 
eliberării vizelor ***

Recomandare: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

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

Procedura de 
aprobare

AN + 533, 107, 47
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17. Modificarea Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea 
ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția 
datelor cu caracter personal ***I

Raport: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

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

Vot unic AN + 638, 29, 21

18. Ordinul european de anchetă în materie penală: aliniere la 
normele UE privind protecția datelor cu caracter personal ***I

Raport: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

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

Vot unic AN + 659, 7, 22

19. Acordul UE-Coreea: anumite aspecte ale serviciilor aeriene ***

Recomandare: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

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

Procedura de 
aprobare

AN + 679, 6, 3

20. Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din 
Regulamentul de procedură: criterii pentru desemnarea 
antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru 
tratamentul anumitor infecții la oameni

Propunere de rezoluție: B9-0424/2021 (este necesară majoritatea deputaților 
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care compun Parlamentul pentru a adopta propunerea de rezoluție)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de rezoluție B9-0424/2021
(Comisia ENVI)

§ 6 4 Verts/ALE AN + 384, 279, 27

§ 7 6 PPE AN + 322, 153, 215

5 Verts/ALE AN + 385, 278, 27

div

1/AN + 497, 114, 79

După § 7

7 PPE

2/AN - 209, 468, 12

Considerentul O 1 Verts/ALE AN + 413, 255, 22

După 
considerentul O

2 Verts/ALE AN + 411, 258, 21

Considerentul BC 3 Verts/ALE AN + 386, 282, 22

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN - 204, 450, 32

Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
amendamentul 7
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pe același temei juridic ca 

pentru medicina veterinară”
A doua parte aceste cuvinte
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21. O nouă strategie UE-China

Raport: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 3 1 raportor AN + 634, 3, 42

§ 11 4 deputați AN + 609, 15, 54

§ 30 5 deputați AN + 611, 9, 58

Considerentul E 2 deputați AN + 611, 19, 48

După 
considerentul E

3 deputați AN + 608, 12, 56

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 570, 61, 40

22. Direcția relațiilor politice UE-Rusia

Raport: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

9 ECR AN - 104, 536, 32

32 S&D AN + 462, 196, 12

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 1 litera (a)

§ text 
original

3/AN ↓
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 1 litera (b) 10 ECR AN - 195, 466, 11

§ 1 litera (c) 11 ECR AN - 173, 436, 63

§ 1, după litera (c) 12 ECR AN + 423, 94, 156

§ 1 litera (d) 13 ECR AN + 523, 112, 37

div

1/AN + 536, 95, 41

§ 1 litera (e) § text 
original

2/AN + 498, 121, 53

§ 1 litera (f) 14 ECR AN + 384, 97, 190

div

1/AN + 518, 69, 86

§ 1 litera (g) § text 
original

2/AN + 442, 122, 108

div

1/AN + 500, 73, 98

§ 1 litera (h) § text 
original

2/AN - 236, 371, 62

§ 1 litera (i) 15 ECR AN + 555, 93, 23

§ 1, după litera (i) 16 ECR AN + 548, 83, 39

§ 1 litera (j) 17 ECR AN + 551, 93, 28

§ 1 litera (k) 19 ECR AN - 89, 462, 119

§ 1, după litera (k) 18 ECR AN + 561, 61, 50

§ 1 litera (m) 20 ECR AN - 272, 372, 27

§ 1 litera (p) 21 ECR AN + 361, 278, 32

§ 1, după litera (q) 22 ECR AN + 452, 74, 146

23 ECR AN + 428, 207, 36§ 1 litera (r)

34 S&D AN + 404, 219, 48
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 1 litera (v) 35 S&D AN + 370, 248, 53

§ 1 litera (af) 33 S&D AN + 455, 160, 55

24 ECR AN + 439, 206, 26§ 1 litera (at)

30 Renew AN + 526, 113, 33

div

1/AN + 474, 173, 24

2/AN + 351, 288, 32

3/AN + 605, 44, 22

25 ECR

4/AN + 528, 57, 86

§ 1, după litera 
(ba)

26 ECR AN + 563, 70, 39

După referirea 8 1 ECR AN + 567, 66, 38

Considerentul M 27 Renew AN + 593, 40, 38

Considerentul O 2 ECR AN + 556, 76, 39

După 
considerentul O

28 Renew AN + 496, 74, 102

div

1/AN - 268, 336, 68

Considerentul R § text 
original

2/AN + 553, 72, 46
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Considerentul S 3 ECR AN + 598, 40, 33

Considerentul T 4 ECR AN + 491, 76, 103

Considerentul V 31 S&D AN + 462, 113, 95

Considerentul Z § text 
original

AN + 480, 106, 83

După 
considerentul Z

29 Renew AN + 604, 50, 17

Considerentul AE 5 ECR AN + 570, 66, 33

6 ECR AN - 106, 524, 36

div

1/AN + 609, 44, 13

Considerentul AL

§ text 
original

2/AN + 502, 135, 29

div

1/AN + 622, 17, 33

Considerentul AM § text 
original

2/AN + 570, 57, 44

Considerentul AP 7 ECR AN - 109, 514, 48

Considerentul AQ 8 ECR AN + 438, 211, 22

Recomandarea (întregul text) AN + 494, 103, 72

Solicitări de vot separat
PPE: considerentul Z

Solicitări de vot pe părți
Renew:
considerentul R
Prima parte „ambasadele și consulatele Rusiei și centrele culturale afiliate ale 

acestora din statele membre ale UE oferă evenimente culturale 
gratuite și lecții de limba rusă, și”

A doua parte „întrucât numeroase organizații neguvernamentale (ONG-uri) 
locale și grupuri radicale, inclusiv mișcări politice, primesc 
finanțare din Rusia;”

ID:
§ 1 litera (a)



P9_PV(2021)09.13-16(VOT)_RO.docx 19 PE 697.282

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „abolirea unanimității în 
chestiuni de politică externă” și „întrucât Bruxelles ar trebui să fie 
singura capitală în care se iau decizii esențiale privind relațiile UE-
Rusia”

A doua parte „abolirea unanimității în chestiuni de politică externă”
A treia parte „întrucât Bruxelles ar trebui să fie singura capitală în care se iau 

decizii esențiale privind relațiile UE-Rusia”

§ 1 litera (e)
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să solicite excluderea 

Rusiei din sistemul de plăți SWIFT”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul AL
Prima parte „întrucât comunitatea LGBTI+ din diferite părți ale Federației Ruse 

se confruntă cu o discriminare pe scară largă, inclusiv cu hărțuire, 
tortură, încarcerare și asasinate și întrucât situația este deosebit de 
periculoasă în Cecenia, care, în 2017, a început epurarea 
persoanelor LGBTI+, reținând și torturând zeci de oameni și 
ucigând cel puțin două persoane, ceea ce i-a determinat pe mulți 
să caute un refugiu sigur în străinătate; întrucât legile existente 
interzic orice discuție publică privind «relațiile sexuale 
netradiționale»;”

A doua parte „întrucât, în urma unor modificări constituționale ilegale, a fost 
adoptată o legislație care afectează drepturile persoanelor LGBTI+, 
inclusiv dreptul de a se căsători și de a crește copii;”

considerentul AM
Prima parte „întrucât există în continuare lacune serioase în răspunsul oficial la 

actele frecvente de violență de gen și violență domestică în Rusia, 
inclusiv din cauza lipsei unei protecții suficiente și a căilor de atac 
pentru victime; întrucât proiectul de lege privind violența 
domestică, care a fost propus în noiembrie 2019, nu a reușit să 
ofere o definiție cuprinzătoare a violenței domestice; întrucât, la 
începutul anului 2020, Parlamentul a retras revizuirea proiectului 
de lege de pe lista sa de priorități, aceasta rămânând pendinte; 
întrucât Avocatul Poporului din Rusia a menționat că violența 
domestică s-a intensificat în timpul pandemiei de COVID-19, 
numărul cazurilor raportate fiind mai mult decât dublu în timpul 
restricțiilor de deplasare a persoanelor din primăvară;”

A doua parte „întrucât strategia UE privind Rusia ar trebui, prin urmare, să 
abordeze discriminarea din ce în ce mai mare și inegalitatea de 
gen, precum și drepturile femeilor, drepturile persoanelor LGBTI+ 
și ale altor minorități din Rusia;”
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Renew, ID:
§ 1 litera (h)
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să respingă ideea că 

gazele naturale ar constitui o presupusă soluție provizorie cu emisii 
reduse de carbon până la atingerea obiectivelor climatice ale UE”

A doua parte aceste cuvinte

PPE, S&D:
§ 1 litera (g)
Prima parte „în conformitate cu politica și interesele energetice ale UE, UE 

trebuie să elaboreze și să pună în aplicare o strategie clară privind 
modul în care poate pune capăt dependenței sale de gaze și petrol 
rusești și de alte materii prime (în special fier/oțel, aluminiu și 
nichel) și să își mărească autonomia energetică, cel puțin atât timp 
cât președintele Putin se află la putere; în acest sens, UE ar trebui 
să susțină o agendă verde ambițioasă și hotărâtă și ar trebui să 
aibă ca prioritate geopolitică majoră punerea rapidă în aplicare a 
pachetului Pactului verde european, care include măsuri precum 
impozitul UE pe relocarea emisiilor de dioxid de carbon și 
inițiativele de decarbonizare prin dezvoltarea industriilor pe bază 
de hidrogen ecologic; UE trebuie, de asemenea, să pună în aplicare 
imediat noi măsuri fizice, cum ar fi capacitățile de flux inversat și o 
infrastructură transfrontalieră suplimentară între statele membre; 
UE trebuie, în plus, să își diversifice aprovizionarea cu energie, 
inclusiv prin dezvoltarea de noi capacități pentru importurile de gaz 
natural lichefiat, tranziția energetică și inițiativele de 
decarbonizare, care câștigă rapid teren și ar putea diminua cererea 
de combustibili fosili, punând astfel capăt dominației energetice a 
Rusiei pe continentul european;”

A doua parte „în acest context, construirea gazoductului Nord Stream 2, care 
contravine solidarității europene și riscă să accentueze poziția 
dominantă a Rusiei și dependența UE de gazul rusesc și să expună 
Ucraina relei-voințe a Rusiei, ar trebui oprită imediat și nu ar trebui 
să fie utilizată în condițiile actuale, chiar dacă construcția sa este 
finalizată;”

ID, Verts/ALE:
amendamentul 25
Prima parte „UE trebuie să țină seama de faptul că aprobarea acțiunilor lui Iosif 

Stalin în rândul populației ruse a atins cel mai înalt nivel în epoca 
lui Vladimir Putin, 70 % din societate considerând că Stalin a jucat 
un rol pozitiv în istoria Rusiei;”

A doua parte „UE ar trebui să recunoască faptul că acest lucru este cauzat de 
politica lui Putin de «stalinizare a conștiinței maselor» și de 
reprimare a istoricilor independenți;”

A treia parte „UE trebuie să insiste ca arhivele sovietice să fie deschise cadrelor 
didactice universitare și cercetătorilor și ca detaliile actelor de 
genocid comise de staliniști împotriva rușilor și a altor națiuni ale 
Uniunii Sovietice și a statelor sale satelit să fie făcute publice,”

A patra parte „inclusiv dosarele referitoare la operațiunea militară criminală de la 
Augustów;”
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23. Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale 
statelor membre *

Raport: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Amendamente 
ale comisiei 

competente - vot 
în bloc

4-8 comisia AN + 567, 31, 96

div

1/AN + 613, 32, 49

1 comisia

2/AN + 509, 143, 41

div

1/AN + 623, 29, 42

3 comisia

2/AN + 427, 198, 69

div

1/AN + 616, 25, 53

Amendamente 
ale comisiei 

competente - vot 
separat

9 comisia

2/AN + 347, 327, 20

10 S&D AN - 330, 342, 22

div

1/AN + 490, 102, 102

Considerentul 5

2 comisia

2/AN + 342, 316, 36

Propunerea Comisiei AN + 502, 91, 94

Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „mai precis copiilor, 

persoanelor cu dizabilități, familiilor monoparentale, minorităților 
etnice, spre exemplu persoanelor de etnie romă, persoanelor 
LGBTIQA+, persoanelor care locuiesc în regiuni îndepărtate și 
persoanelor vârstnice”

A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 2
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ar trebui să asigure o 

integrare aprofundată a”
A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 3
Prima parte „Schimbările climatice și provocările legate de mediu, globalizarea, 

digitalizarea, inteligența artificială, telemunca, economia 
platformelor și schimbările demografice transformă economiile și 
societățile europene. Deși telemunca ar putea fi considerată ca 
fiind un pas către un echilibru mai bun între viața profesională și 
cea privată, permițând accesul unor grupuri de lucrători excluse 
anterior la piețele forței de muncă, aceasta riscă, de asemenea, să 
dilueze limitele dintre timpul de lucru și timpul personal, cu posibile 
efecte negative asupra drepturilor fundamentale ale lucrătorilor și 
asupra sănătății lor fizice și mentale. Uniunea și statele sale 
membre trebuie să colaboreze pentru a aborda în mod eficace 
acești factori structurali și a adapta sistemele existente în funcție 
de necesități, recunoscând interdependența strânsă a economiilor 
și a piețelor forței de muncă ale statelor membre și a politicilor 
conexe. Acest lucru necesită măsuri de politică ambițioase, 
coordonate și eficace, care presupun implicarea partenerilor sociali 
atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, în conformitate cu 
TFUE, cu Pilonul european al drepturilor sociale și cu dispozițiile 
Uniunii privind guvernanța economică. Aceste măsuri de politică ar 
trebui să cuprindă un stimulent pentru investiții sustenabile, un 
angajament reînnoit privind reforme eșalonate în mod 
corespunzător care să îmbunătățească creșterea economică, 
crearea unor locuri de muncă de calitate, productivitatea, condițiile 
de muncă decente, coeziunea socială și teritorială, convergența în 
sens ascendent, reziliența și exercitarea responsabilității fiscale și 
sociale. Măsurile ar trebui să combine măsuri legate de cerere cu 
măsuri legate de ofertă, ținând seama, în același timp, de impactul 
lor asupra mediului, asupra ocupării forței de muncă și de impactul 
social. „În urma Declarației din 23 martie 2020 a miniștrilor de 
finanțe din UE cu privire la Pactul de stabilitate și de creștere în 
lumina crizei provocate de COVID-19, care a anunțat o derogare 
temporară de la Pactul de stabilitate și de creștere (clauza 
derogatorie generală), și a Comunicării Comisiei din 2 iunie 2021, 
intitulată «Coordonarea politicilor economice în 2021: depășirea 
crizei provocate de pandemia de COVID-19, sprijinirea redresării și 
modernizarea economiei noastre», care a indicat că aplicarea 
clauzei derogatorii generale va continua în 2022 și a preconizat că 
aceasta va fi suspendată începând cu 2023, statele membre ar 
trebui să utilizeze pe deplin potențialul oferit de clauza derogatorie 
generală pentru a sprijini întreprinderile aflate în dificultate sau 
care nu dispun de lichidități, în special microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii, pentru a proteja locurile de muncă, 
salariile și condițiile de muncă și pentru a investi în oameni și în 
sistemele de protecție socială.”

A doua parte Este necesar să se realizeze o evaluare ex-ante cu privire la riscul 
potențial al aplicării prelungite a clauzei derogatorii asupra 
finanțelor publice, precum și cu privire la potențialele consecințe 
sociale negative ale dezactivării acesteia, preconizate pentru 
2023.”
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amendamentul 9
Prima parte „În rezoluția sa legislativă din 10 iulie 2020 referitoare la 

propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru 
politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, 
Parlamentul European a solicitat o revizuire a orientărilor pentru 
politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, având 
în vedere pandemia de COVID-19 și consecințele sociale și în 
materie de ocupare a forței de muncă ale acesteia, pentru a 
răspunde mai bine crizei. Este esențial ca orientările pentru 
politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre să fie 
revizuite în consecință.”

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

24. Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială 
pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare 
legate de dezvoltarea digitală

Raport: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 259, 225, 209

Considerentul J § text 
original

2/AN + 371, 270, 52

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 524, 39, 124

Solicitări de vot pe părți
deputați:
considerentul J
Prima parte „întrucât, dacă nu sunt tratate în consecință, riscurile menționate 

anterior ar putea pune în pericol întregul model european de 
economie socială de piață și obiectivele Pilonului european al 
drepturilor sociale;”

A doua parte „întrucât progresul tehnologic ar putea să ofere și soluții pentru 
adaptarea modelului social european la realitățile secolului 21;”
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25. Viitorii pescari

Raport: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După § 47 1 deputați AN + 635, 40, 19

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 650, 17, 20
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26. Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără 
folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și 
educație

Propuneri de rezoluție: B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-
0428/2021, 
B9-0429/2021, B9-0432/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0425/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

§ 1 6 PPE AN + 564, 122, 8

1 Verts/ALE AN + 342, 252, 100§ 2

10 The Left AN - 113, 508, 73

§ 3 11 The Left AN + 347, 315, 32

§ 7 2 Verts/ALE AN + 603, 86, 5

§ 8 3 Verts/ALE AN + 642, 43, 9

12 The Left AN - 194, 484, 16

13 The Left AN - 328, 339, 27

14 The Left AN - 268, 399, 27

După § 11

15 The Left AN - 209, 450, 35

Considerentul B 4 PPE AN + 578, 97, 19

Considerentul C 7 The Left AN - 145, 531, 18

După 
considerentul D

8 The Left AN - 75, 501, 118

Considerentul K 5 PPE AN + 563, 121, 10

div

1/AN + 560, 106, 28

Considerentul L § text 
original

2/AN + 685, 4, 5



P9_PV(2021)09.13-16(VOT)_RO.docx 27 PE 697.282

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După 
considerentul L

9 The Left AN - 193, 467, 34

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 667, 4, 16

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0425/2021 S&D AN ↓

B9-0426/2021 Renew AN ↓

B9-0427/2021 The Left AN ↓

B9-0428/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0429/2021 ECR AN ↓

B9-0432/2021 PPE AN ↓

Solicitări de vot pe părți
ECR:
considerentul L
Prima parte „întrucât înlocuirea testării pe animale cu metode avansate care nu 

implică utilizarea animalelor va fi necesară pentru atingerea 
obiectivelor ambițioase ale Comisiei în materie de sănătate și 
mediu stabilite în planul de redresare NextGenerationEU și în 
Pactul verde european”

A doua parte „și întrucât trebuie să se acorde prioritate alternativelor validate 
care nu implică utilizarea animalelor, atunci când sunt deja 
disponibile;”

Diverse
Eleonora Evi (Grupul Verts/ ALE) a susținut, de asemenea, propunerea de 
rezoluție B9-0428/2021.
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27. Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al 
criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE

Raport: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021) (este necesară 
majoritatea deputaților care compun Parlamentul pentru a adopta propunerea de 
rezoluție)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE 
- observații

§ 1 25 ECR AN - 120, 520, 42

§ 5 3 PPE AN - 240, 376, 62

După § 5 26 ECR AN - 67, 527, 88

§ 7 4 PPE AN - 297, 352, 29

§ 9 § text 
original

AN + 359, 297, 26

§ 14 27 ECR AN - 109, 517, 55

div

1/AN + 522, 98, 60

§ 16 § text 
original

2/AN + 450, 140, 89

După § 16 28 ECR AN - 151, 518, 12

§ 20 5 PPE AN - 216, 370, 90

§ 23 § text 
original

AN + 522, 75, 84

§ 29 13 ID AN - 128, 523, 23

6 PPE AN - 226, 387, 64§ 37

§ text 
original

AN + 459, 132, 86
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE 
- observații

După § 37 18 ECR AN - 144, 514, 20

§ 38 § text 
original

AN + 476, 102, 101

După § 38 19 ECR AN - 151, 494, 36

7 PPE AN - 185, 397, 93§ 39

§ text 
original

AN + 392, 254, 35

14 ID AN - 143, 508, 24

15 ID AN - 125, 522, 26

După § 39

16 ID AN - 131, 512, 30

8 PPE AN - 217, 362, 97§ 45

§ text 
original

AN + 358, 276, 46

§ 49 9 PPE AN - 302, 365, 10

§ 57 § text 
original

AN + 488, 29, 164

div

1/AN + 580, 26, 75

§ 61 § text 
original

2/AN + 385, 207, 89

29 ECR AN - 137, 512, 31

div

1/AN + 543, 112, 24

§ 67

§ text 
original

2/AN + 519, 145, 15
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE 
- observații

§ 68 10 PPE AN - 197, 420, 58

§ 69 § text 
original

AN + 362, 290, 27

După referirea 2 20 ECR AN - 171, 495, 13

După 
considerentul C

21 ECR AN - 139, 518, 24

22 ECR AN - 157, 507, 17După 
considerentul E

23 ECR AN - 87, 533, 61

După 
considerentul G

24 ECR AN - 61, 530, 66

După 
considerentul H

17 ECR AN - 143, 521, 17

div

1/AN + 526, 111, 44

Considerentul K § text 
original

2/AN + 338, 309, 30

Considerentul L 1 PPE AN - 216, 389, 71

Considerentul M 11 ID AN - 123, 525, 26

După 
considerentul M

12 ID AN - 131, 520, 23

Considerentul N 2 PPE AN - 272, 353, 52

Anexă la propunerea de rezoluție

div

1/AN + 520, 134, 27

Considerentul 8 § text 
original

2/AN + 332, 313, 33

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 427, 119, 140

Solicitări de vot separat
PPE: §§ 9, 37, 38, 39, 45, 57, 69
ID: § 23

Solicitări de vot pe părți
PPE:
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considerentul K
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în structurile 

heteropatriarhale, în asimetriile de putere și în inegalitățile 
structurale și instituționale”

A doua parte aceste cuvinte

§ 16
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv drepturile sexuale și 

reproductive”
A doua parte aceste cuvinte

§ 61
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „publică”
A doua parte acest cuvânt

considerentul 8 (Anexa la propunerea de rezoluție)
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în structurile 

heteropatriarhale, în asimetriile de putere și în inegalitățile 
structurale și instituționale”

A doua parte aceste cuvinte

ID:
§ 67
Prima parte „cere Comisiei să prezinte, în temeiul articolului 83 alineatul (1) al 

treilea paragraf din TFUE, o propunere de decizie a Consiliului de 
identificare a violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității”
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A doua parte „ce îndeplinește criteriile specificate în acest articol, în 
conformitate cu recomandările din anexă; solicită Comisiei să 
utilizeze acest nou domeniu al criminalității ca temei juridic al unei 
directive a Parlamentului European și a Consiliului, globale și axate 
pe victime, pentru prevenirea și combaterea tuturor formelor de 
violență de gen, atât online cât și offline;”

Diverse
Jorge Buxadé Villalba (Grupul ECR) este, de asemenea, semnatar a 
amendamentelor 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 și 29.

28. Represiunea guvernului împotriva protestelor și cetățenilor 
din Cuba

Propuneri de rezoluție: B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-
0441/2021, B9-0443/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0436/2021
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § text 
original

AN + 640, 37, 9

§ 5 § text 
original

AN + 609, 42, 36

§ 9 § text 
original

AN + 604, 46, 36

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 426, 146, 115

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0436/2021 PPE AN ↓

B9-0438/2021 The Left AN ↓

B9-0439/2021 S&D, 
Verts/ALE

AN ↓

B9-0441/2021 Renew AN ↓

B9-0443/2021 ECR AN ↓

Solicitări de vot separat
S&D: §§ 1, 5, 9
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29. Situația lui Ahmed Mansur, apărător al drepturilor omului din 
EAU

Propuneri de rezoluție: B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-
0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0434/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputați)

div

1/AN + 411, 202, 78

§ 8 § text 
original

2/AN + 398, 183, 109

§ 14 § text 
original

AN + 315, 296, 77

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 383, 47, 259

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0434/2021 The Left AN ↓

B9-0435/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0437/2021 ID AN ↓

B9-0440/2021 S&D AN ↓

B9-0442/2021 Renew AN ↓

B9-0456/2021 ECR AN ↓

B9-0457/2021 PPE AN ↓

Solicitări de vot separat
Renew: § 14
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Solicitări de vot pe părți
The Left:
§ 8
Prima parte „invită SEAE să propună adoptarea de măsuri specifice ale UE 

împotriva celor responsabili de încălcări grave ale drepturilor 
omului în EAU, inclusiv persecutarea lui Ahmed Mansur și a altor 
apărători ai drepturilor omului,”

A doua parte „în cadrul regimului mondial de sancțiuni al UE în materie de 
drepturi ale omului; reiterează faptul că toate procedurile de 
sancționare trebuie să se bazeze pe dovezi și să fie inițiate numai 
atunci când se pot stabili încălcări concrete ale drepturilor omului;”

30. Situația din tabăra de refugiați de la Kakuma din Kenya

Propuneri de rezoluție: B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-
0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0445/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, deputați)

div

1/AN + 626, 28, 34

§ 5 § text 
original

2/AN + 352, 314, 21

4 The Left AN - 136, 535, 17

div

1/AN + 579, 42, 67

§ 6

§ text 
original

2/AN + 352, 315, 20

§ 8 5 The Left AN - 76, 583, 29

După § 8 6 The Left AN - 254, 419, 15

7 The Left AN - 107, 481, 100

8 The Left AN - 71, 524, 92

9 The Left AN - 137, 465, 86

După § 21

10 The Left AN - 125, 493, 70
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După 
considerentul C

1 The Left AN + 444, 234, 10

div

1/AN + 607, 22, 59

Considerentul H § text 
original

2/AN + 507, 161, 19

2 The Left AN - 76, 529, 82După 
considerentul Q

3 The Left AN - 50, 514, 124

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 377, 115, 192

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0444/2021 The Left AN ↓

B9-0445/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0446/2021 ID AN ↓

B9-0447/2021 S&D AN ↓

B9-0448/2021 Renew AN ↓

B9-0452/2021 ECR AN ↓

B9-0454/2021 PPE AN ↓
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Solicitări de vot pe părți
ECR:
considerentul H
Prima parte „întrucât, în martie 2020, unii refugiați cu profiluri LGBTIQ+ au 

solicitat UNHCR să îi mute în afara Kenyei ca urmare a ostilității 
țării față de ei; întrucât, în ultimele luni, peste 30 de persoane 
LGBTIQ+ au fost transferate din zona 3 a taberei de la Kakuma în 
alte zone, din cauza problemelor de siguranță pe care le-au ridicat 
și în urma unei evaluări atente efectuate de UNHCR pe teren;”

A doua parte „întrucât mandatul Parlamentului European referitor la propunerea 
de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului a cerut să se depună eforturi în timp pentru a se ajunge 
la o distribuție echitabilă a persoanelor relocate între statele 
membre și a arătat că aceste eforturi ar trebui să se combine cu 
eforturi de stabilire a unor norme internaționale obligatorii privind 
responsabilitatea comună la nivel mondial de a reloca persoanele 
care au nevoie de relocare, așa cum a indicat UNHCR;”

ECR, PPE:
§ 5
Prima parte „invită guvernul kenyan să mențină taberele de refugiați din 

Kakuma și Dadaab cel puțin până când situația din regiune se va 
stabiliza; îndeamnă guvernul kenyan să se asigure că drepturile 
omului în cazul refugiaților sunt respectate atunci când se iau 
decizii care îi privesc pe aceștia;”

A doua parte „subliniază că asistența financiară acordată de UE țărilor terțe 
pentru primirea de refugiați nu ar trebui să înlocuiască 
responsabilitatea UE pentru găzduirea și relocarea unei părți 
echitabile a persoanelor care au nevoie de protecție 
internațională;”

§ 6
Prima parte „invită guvernul kenyan, UNHCR și comunitatea internațională să 

se angajeze să colaboreze și să găsească soluții alternative, 
durabile, adecvate și bazate pe drepturi, care să fie în conformitate 
cu principiile și obiectivele de partajare a responsabilității 
prevăzute în Pactul mondial privind refugiații;”

A doua parte „recomandă ca, pentru a fi eficace, aceste soluții ar trebui să 
includă relocarea în UE a unui număr semnificativ de refugiați care 
au nevoie de protecție internațională;”

31. Punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de 
informații fiscale

Raport: Sven Giegold (A9-0193/2021)
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

3 ECR AN - 252, 365, 75§ 3

13 ID AN - 85, 536, 69

§ 4 4 ECR AN - 277, 357, 58

§ 7 15 Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN + 370, 254, 68

După § 9 16 Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN + 366, 254, 72

§ 17 5 ECR AN - 122, 532, 38

§ 24 6 ECR AN - 127, 529, 35

§ 26 1 PPE AN + 353, 267, 69

§ 52 7 ECR AN - 102, 532, 56

Considerentul A 12 ID AN - 92, 569, 29

Considerentul I 8 Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN - 313, 368, 11

Considerentul M 9S Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN - 251, 433, 8

Considerentul O 14 Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN + 354, 251, 87

După 
considerentul P

2 ECR AN - 288, 326, 78

Considerentul S 10 Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN - 252, 408, 32

Considerentul Y 11S Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN - 252, 430, 10

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 561, 12, 116
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32. Situația din Afganistan

Propuneri de rezoluție: B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-
0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0455/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputați)

După § 1 7 ID AN + 364, 299, 11

După § 12 3 The Left AN - 39, 596, 51

După § 14 4 The Left AN - 64, 594, 29

După § 15 5 The Left AN - 255, 410, 22

div

1/AN + 641, 6, 40

§ 19 § text 
original

2/AN + 582, 64, 41

div

1/AN + 631, 48, 8

2/AN + 544, 136, 7

§ 26 § text 
original

3/AN + 540, 136, 11

După § 36 8 ID AN - 111, 570, 4

9 ID AN - 267, 403, 15§ 38

§ text 
original

AN + 410, 201, 76

6 PPE AN - 270, 403, 14

14 ECR AN - 276, 400, 11

div

1/AN - 271, 390, 24

16 S&D

2/AN + 477, 178, 30

div

§ 39

§ text 
original

1/AN ↓
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN ↓

11 Verts/ALE AN - 321, 326, 40După § 39

12 Verts/ALE AN - 265, 359, 63

div

1/AN + 416, 250, 21

2/AN + 346, 319, 21

§ 40 § text 
original

3/AN + 507, 141, 39

§ 45 17 Renew AN + 377, 260, 50

§ 46 § text 
original

AN + 626, 48, 12

După § 48 10 ID AN - 148, 519, 18

13 Verts/ALE AN + 455, 169, 63

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 49

§ text 
original

3/AN ↓

§ 50 18 Renew AN + 594, 78, 14

15 ECR AN - 138, 447, 101

div

1/AN + 536, 121, 30

2/AN + 412, 251, 24

§ 51

§ text 
original

3/AN + 435, 205, 47
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 52 § text 
original

AN + 456, 212, 19

După referirea 1 1 The Left AN + 571, 110, 6

După 
considerentul D

2 The Left AN - 43, 619, 25

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 536, 96, 50

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0433/2021 The Left AN ↓

B9-0453/2021 ID AN ↓

B9-0455/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0458/2021 ECR AN ↓

B9-0459/2021 PPE AN ↓

B9-0460/2021 S&D AN ↓

B9-0462/2021 Renew AN ↓

Solicitări de vot separat
ID: §§ 38, 40, 46, 52
ECR: §§ 38, 52
The Left: § 51
PPE: § 52

Solicitări de vot pe părți
ID:
§ 19
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și afganilor”
A doua parte aceste cuvinte

The Left:
§ 49
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „profunda frustrare și 

îngrijorare” și „își exprimă îngrijorarea că eșecul nostru colectiv în 
Afganistan înseamnă un avantaj strategic pentru alte puteri decât 
cele occidentale, și anume China și, într-o mai mică măsură, Rusia, 
fără ca acestea să fi oferit un sprijin semnificativ Afganistanului și 
să fi fost implicate în dezvoltarea sa;”

A doua parte „profunda frustrare și îngrijorare”
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A treia parte „își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că eșecul nostru 
colectiv în Afganistan înseamnă un avantaj strategic pentru alte 
puteri decât cele occidentale, și anume China și, într-o mai mică 
măsură, Rusia, fără ca acestea să fi oferit un sprijin semnificativ 
Afganistanului și să fi fost implicate în dezvoltarea sa;”

Verts/ALE:
§ 26
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „toate” și „biometrice”
A doua parte „toate”
A treia parte „biometrice”

§ 51
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „prin construirea unei 

veritabile Uniuni Europene a Apărării” și „al volumului de investiții 
care va fi necesar”

A doua parte „prin construirea unei veritabile Uniuni Europene a Apărării” 
A treia parte „al volumului de investiții care va fi necesar”

PPE:
amendamentul 16
Prima parte „critică cu fermitate concluziile recente ale Consiliului adoptate de 

miniștrii de interne, găsindu-le inacceptabile atât în ceea ce 
privește tonul, cât și conținutul;” și „angajamentelor concrete și 
noi”

A doua parte „cu deplina respectare a Convenției de la Geneva din 1951”

ID, PPE:
§ 39
Prima parte „invită Comisia și statele membre să asigure un efort coordonat la 

nivel european pentru a duce o politică umană în materie de azil în 
care UE să își asume responsabilitatea morală în ceea ce privește 
primirea și integrarea; salută planificarea în luna septembrie a 
Forumului privind relocarea; subliniază că politica UE ar trebui să 
includă prioritar o extindere a relocării pentru persoanele cele mai 
în pericol și cele mai vulnerabile, precum și alte căi 
complementare, cum ar fi vizele umanitare și un program special 
de vize pentru femeile afgane care solicită protecție pentru a se 
apăra de regimul taliban;”

A doua parte „îndeamnă statele membre să reevalueze în lumina recentelor 
evoluții cererile de azil actuale și recente, inclusiv cererile respinse; 
subliniază că în niciun caz nu trebuie să aibă loc returnări forțate 
către Afganistan;”

ECR, PPE:
§ 40
Prima parte „invită Consiliul să utilizeze instrumentele disponibile, cum ar fi 

Directiva privind protecția temporară și mecanismul de protecție 
civilă, pentru a spori la maximum eforturile din întreaga UE care 
urmăresc să asigure accesul imediat la protecție;”

A doua parte „își reiterează apelul adresat Comisiei de a publica o propunere 
legislativă privind vizele umanitare”

A treia parte „și solicită o împărțire echitabilă a responsabilității între statele 
membre;”



P9_PV(2021)09.13-16(VOT)_RO.docx 42 PE 697.282

33. Situația din Liban

Propuneri de rezoluție: B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-
0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0465/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputați)

div

1/AN + 595, 65, 28

§ 7 § text 
original

2/AN + 656, 3, 29

După § 8 2 S&D AN - 283, 394, 10

§ 10 5 The Left AN - 273, 371, 44

§ 11 6 The Left AN - 56, 511, 121

div

1/AN + 617, 43, 28

§ 12 § text 
original

2/AN + 658, 1, 29

§ 13 1 S&D AN - 204, 435, 49

După § 17 7 The Left AN + 440, 190, 57

După 
considerentul O

3 The Left AN + 548, 53, 87

Considerentul S 4 The Left AN - 228, 414, 44

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 575, 71, 39

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0464/2021 The Left AN ↓

B9-0465/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0466/2021 ID AN ↓

B9-0467/2021 S&D AN ↓
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

B9-0468/2021 ECR AN ↓

B9-0469/2021 PPE AN ↓

B9-0470/2021 Renew AN ↓

Solicitări de vot pe părți
The Left:
§ 7
Prima parte „invită autoritățile libaneze să reia discuțiile cu FMI cât mai curând 

posibil, pentru ca reformele să fie efectiv resimțite de locuitorii 
Libanului care se află într-o situație dificilă; invită insistent 
autoritățile libaneze să pună în aplicare angajamentele pe care și 
le-au asumat în contextul Conferinței economice pentru dezvoltare 
prin reforme și cu participarea sectorului privat din aprilie 2018, cu 
sprijinul Grupului internațional de sprijin pentru Liban și așa cum au 
convenit toți liderii politici ai Libanului, ceea ce presupune 
realizarea unor reforme economice și de guvernanță efective și 
profunde, inclusiv restabilirea stabilității economice și a 
credibilității sectorului financiar, garantarea independenței 
sistemului judiciar, asigurarea respectării drepturilor omului și a 
statului de drept și combaterea corupției;”

A doua parte „invită autoritățile libaneze să ofere sprijin celor mai vulnerabile 
comunități din Liban, inclusiv cu ajutorul unor plase de siguranță 
socială; invită autoritățile libaneze să aprobe bugetul pe 2021 și să 
pregătească bugetul pe 2022, care să prevadă un program solid de 
protecție socială, punând în aplicare programul privind plasa de 
siguranță socială de urgență și programul național de combatere a 
sărăciei; invită insistent autoritățile libaneze să prevadă o linie 
bugetară dotată îndeajuns pentru alegerile din 2022;”

§ 12
Prima parte „invită comunitatea internațională să ofere sprijinul financiar 

necesar pentru a permite forțelor armate libaneze și forțelor de 
securitate internă să își îndeplinească rolul esențial în prevenirea 
unui colaps și mai mare al instituțiilor statului, în asigurarea 
ajutorului umanitar și a securității și a stabilității, respectând 
totodată dreptul de a protesta și libertatea de exprimare;”

A doua parte „afirmă din nou că este esențial ca funcționarii publici să își asume 
răspunderea și condamnă comiterea oricărui act de violență asupra 
protestatarilor;”
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34. Libertatea mass-mediei și deteriorarea în continuare a 
statului de drept în Polonia

Propuneri de rezoluție: B9-0461/2021, B9-0463/2021

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de rezoluție B9-0461/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

div

1/AN + 563, 75, 55

§ 20 § text 
original

2/AN + 551, 135, 6

div

1/AN + 532, 119, 39

§ 23 § text 
original

2/AN + 459, 184, 45

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 502, 149, 36

Propunerea de rezoluție B9-0463/2021 (ECR)

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN ↓

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 23
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și al drepturilor”
A doua parte aceste cuvinte

Verts/ALE, The Left:
§ 20
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și ca amenințare hibridă”
A doua parte aceste cuvinte

Diverse
Mikuláš Peksa (Grupul Verts/ALE) a susținut, de asemenea, propunerea de 
rezoluție 
B9-0461/2021.
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35. Consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE 
prin crearea unui organism european de etică independent

Raport: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 10 2 deputați AN - 212, 451, 29

§ 21 3 deputați AN - 311, 376, 5

§ 24 4 deputați AN - 292, 368, 32

§ 34 1 deputați AN + 263, 239, 190

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 377, 87, 224


