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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. Mediu: Regulamentul Aarhus ***I

Raport: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 48 comisia AN + 554, 127, 10

Declarația Comisiei 49 comisia AN + 555, 126, 11

2. Propunere privind înființarea unei delegații la Adunarea Parlamentară UE-
Regatul Unit și stabilirea componenței numerice a acesteia

Propunere de decizie B9-0479/2021

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

Propunere de decizie B9-0479/2021
(Conferința președinților)

Propunerea de decizie 
(întregul text)

AN + 686, 2, 4

3. Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între 
UE/Groenlanda și Danemarca ***

Recomandare: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

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

Procedura de 
aprobare

AN + 603, 16, 72
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4. Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între 
UE/Groenlanda și Danemarca (rezoluție)

Raport: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

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

Propunerea de 
rezoluție (întregul 

text)

AN + 624, 12, 56

5. Reînnoirea mandatului dnei Julia Laffranque în comitetul instituit în 
temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Propunere de decizie B9-0478/2021 - vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură]

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

Propunere de decizie SEC + 621, 45, 26

6. Numirea președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe 
(ESMA)

Raport: Irene Tinagli (A9-0272/2021) - vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură]

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

Propunere de decizie SEC + 555, 56, 81

7. Suspendarea temporară a taxelor autonome din Tariful vamal comun 
asupra importurilor anumitor produse industriale în Insulele Canare *

Raport: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

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

Vot unic AN + 677, 5, 9
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8. Rolul politicii de dezvoltare în răspunsul la declinul biodiversității în țările 
în curs de dezvoltare, în contextul realizării Agendei 2030

Raport: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

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

§ 8 § text original AN + 369, 243, 79

div

1/AN + 575, 75, 40

§ 14 § text original

2/AN + 345, 323, 22

div

1/AN + 573, 66, 52

§ 15 § text original

2/AN + 378, 298, 15

§ 25 § text original AN + 290, 286, 115

§ 28 § text original AN + 408, 237, 47

§ 29 § text original AN + 419, 234, 39

§ 30 § text original AN + 365, 210, 117

§ 32 § text original AN + 421, 170, 101

div

1/AN + 341, 328, 23

§ 41 § text original

2/AN + 616, 66, 10

div

1/AN + 402, 246, 44

§ 43 § text original

2/AN + 631, 23, 38

div

1/AN + 544, 61, 86

§ 44 § text original

2/AN + 417, 194, 80

§ 49 § text original AN + 398, 199, 95

div

1/AN + 663, 7, 22

§ 50 § text original

2/AN + 409, 236, 47
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 657, 25, 10

§ 65 § text original

2/AN + 348, 331, 11

§ 66 § text original AN + 347, 305, 40

Considerentul AD § text original AN + 395, 269, 28

Considerentul AE § text original AN + 372, 247, 73

div

1/AN + 678, 7, 7

Considerentul AF § text original

2/AN - 300, 335, 57

Considerentul AK § text original AN + 356, 299, 37

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 351, 31, 304

Solicitări de vot separat
deputați: §§ 8, 25, 28, 29, 30, 32, 49, 66; considerentele AD, AE, AK

Solicitări de vot pe părți
deputați:
§ 14
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „directă”
A doua parte acest cuvânt

§ 15
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „afectate sau potențial afectate”
A doua parte aceste cuvinte

§ 41
Prima parte „constată că nu se poate asigura efectiv respectarea capitolelor privind comerțul 

și dezvoltarea durabilă ale acordurilor de liber schimb (ALS) ale UE;”
A doua parte „cere Comisiei să facă mai stricte capitolele privind comerțul și dezvoltarea 

durabilă ale ALS încheiate de UE, mai ales atunci când este vorba de dispozițiile 
referitoare la biodiversitate; accentuează că, pentru a putea asigura efectiv 
respectarea dispozițiilor referitoare la biodiversitate și ale obiectivelor de mediu 
ale ALS ale UE, ele trebuie să fie clare și concrete și trebuie să se poată verifica 
punerea lor în aplicare; invită Comisia să aibă în vedere, la viitoarea revizuire a 
planului de acțiune în 15 puncte, realizarea unor acțiuni și alocarea unor resurse 
suplimentare, pentru a permite implementarea efectivă a capitolelor privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă, aplicând principiul coerenței politicilor în 
favoarea dezvoltării sustenabile;”

§ 43
Prima parte „subliniază că, din cauza comerțului internațional, biodiversitatea culturilor și a 

animalelor de fermă a scăzut;”
A doua parte „cere să se facă o evaluare completă a impactului direct și indirect pe care îl au 

ALS ale UE asupra biodiversității;”
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§ 44
Prima parte „invită Comisia să își revizuiască cu atenție politica comercială, mai ales 

acordurile de parteneriat economic, pentru a se asigura că nu este în contradicție 
cu principiile coerenței politicilor în favoarea dezvoltării, cu Acordul de la Paris și 
cu Pactul verde;”

A doua parte „cere Comisiei și Consiliului să nu încheie noi ALS care ar putea contribui la 
amplificarea defrișărilor și a declinului biodiversității la nivel mondial;”

§ 50
Prima parte „subliniază că trebuie să se asigure că beneficiile oferite de resursele genetice 

naturale sunt repartizate corect și echitabil și că acordurile internaționale trebuie 
să fie coerente din acest punct de vedere; reliefează că reglementările adoptate 
în vederea protejării resurselor genetice și a cunoștințelor tradiționale asociate 
acestora trebuie să respecte angajamentele internaționale privind promovarea și 
respectarea drepturilor popoarelor indigene, consacrate în Declarația ONU privind 
drepturile popoarelor indigene din 2007 și în Convenția OIM nr. 169 privind 
popoarele indigene și tribale din 1989;”

A doua parte „accentuează că trebuie dezvăluită originea resurselor genetice în cursul 
procedurilor de acordare a brevetelor, atunci când este cunoscută, în conformitate 
cu Directiva 98/44/CE; invită Comisia să insiste pentru ca normele OMC să devină 
coerente cu Protocolul de la Nagoya la Convenția ONU privind diversitatea 
biologică, pentru a preveni în mod eficace biopirateria;”

§ 65
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și promovând extinderea sferei de acțiune a 

Curții Penale Internaționale pentru a acoperi infracțiunile care constituie ecocid;”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul AF
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pe lângă comerțul internațional”
A doua parte aceste cuvinte

9. Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile 
polițienești și judiciare în procedurile penale

Raport: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

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

div

1/AN + 650, 34, 8

§ 6 § text original

2/AN + 365, 289, 38

§ 24 1 deputați AN - 268, 389, 35

§ 27 2 deputați AN - 297, 369, 26

§ 31 3 deputați AN - 259, 403, 30

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 377, 248, 62
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Solicitări de vot pe părți
deputați:
§ 6
Prima parte „subliniază că orice tehnologie poate fi utilizată în alte scopuri decât cel inițial și 

solicită, ca urmare, un control democratic strict și o supraveghere independentă a 
tuturor tehnologiilor facilitate de IA utilizate de autoritățile de aplicare a legii și de 
cele judiciare, în special a celor care pot fi reorientate către supravegherea în 
masă sau către crearea de profiluri în masă;”

A doua parte „observă cu mare îngrijorare potențialul pe care anumite tehnologii de IA utilizate 
în sectorul aplicării legii îl au de a fi folosite pentru supravegherea în masă; 
subliniază obligația legală de a preveni supravegherea în masă prin intermediul 
tehnologiilor de IA, care, prin definiție, nu respectă principiile necesității și 
proporționalității, precum și de a interzice utilizarea aplicațiilor care ar putea duce 
la aceasta;”

10. Impactul violenței în cuplu și al drepturilor privind încredințarea asupra 
femeilor și copiilor

Raport: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

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

div

1/AN + 528, 134, 29

§ 5 § text original

2/AN + 378, 290, 20

§ 14 § text original AN + 401, 187, 104

div

1/AN + 624, 28, 40

§ 15 § text original

2/AN + 403, 156, 132

div

1/AN + 647, 34, 10

§ 18 § text original

2/AN + 497, 144, 47

div

1/AN + 547, 72, 73

§ 41 § text original

2/AN + 379, 225, 87

div

1/AN + 630, 17, 45

§ 47 § text original

2/AN + 430, 204, 58

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 510, 31, 141

Solicitări de vot separat
deputați: § 14
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Solicitări de vot pe părți
deputați:
§ 5
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „îndeamnă Bulgaria, Cehia, Ungaria, Letonia, 

Lituania și Slovacia să ratifice Convenția de la Istanbul;”
A doua parte aceste cuvinte

§ 15
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „salută propunerea de directivă privind 

salariile minime adecvate și propunerea de măsuri obligatorii de asigurare a 
transparenței salariale;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 18
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv să asigure servicii de sănătate 

sexuală și reproductivă”
A doua parte aceste cuvinte

§ 41
Prima parte „își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că impactul stereotipurilor de gen și al 

prejudecăților poate duce la reacții inadecvate la violența pe criterii de gen 
împotriva femeilor și la o lipsă de încredere în femei, în special în ceea ce privește 
presupusele acuzații false de abuz asupra copiilor și de violență domestică; este 
îngrijorat, de asemenea, de lipsa unei formări specifice pentru judecători, 
procurori și profesioniști în domeniul dreptului; subliniază importanța măsurilor 
care vizează combaterea stereotipurilor de gen și a prejudecăților patriarhale prin 
educație și campanii de sensibilizare; invită statele membre să monitorizeze și să 
combată cultura denigrării vocilor femeilor; condamnă utilizarea, afirmarea și 
acceptarea conceptelor și teoriilor neștiințifice în cauzele de încredințare care 
pedepsesc mamele ce încearcă să denunțe cazurile de abuz asupra copiilor sau de 
violență pe criterii de gen împiedicându-le să obțină încredințarea sau limitându-le 
drepturile părintești; subliniază că așa-numitul „sindrom al alienării parentale” și 
alte concepte și termeni similari, care în general se bazează pe stereotipurile de 
gen, pot acționa în detrimentul femeilor care sunt victime ale violenței în cuplu, 
blamând mamele pentru „alienarea” copiilor de tații lor, punând sub semnul 
întrebării capacitățile părintești ale victimelor, neluând în considerare mărturia 
copiilor și riscurile de violență la care sunt expuși copiii lor și periclitând drepturile 
și siguranța mamei și a copiilor;”

A doua parte „invită statele membre să nu recunoască sindromul alienării parentale în practica 
lor judiciară și în legislație și să descurajeze sau chiar să interzică utilizarea sa în 
procedurile judiciare, în special în timpul anchetelor care au scopul de a 
determina dacă există violență;”

§ 47
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „regretă, în această privință, că cea mai 

recentă revizuire a acestuia nu a extins domeniul de aplicare pentru a include 
parteneriatele înregistrate și cuplurile necăsătorite;”

A doua parte aceste cuvinte
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11. Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Recomandări 
privind următorii pași către „viziunea zero”

Raport: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

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

Propunerea de 
rezoluție (întregul 

text)

AN + 615, 24, 48

12. Refacerea stocurilor halieutice în Marea Mediterană

Raport: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

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

div

1/AN + 387, 282, 22

După § 1 1 Verts/ALE
The Left

2/AN - 214, 469, 8

div

1/AN - 255, 424, 12

După § 10 2 Verts/ALE
The Left

2/AN ↓

div

1/AN + 380, 302, 9

După § 13 3 Verts/ALE
The Left

2/AN - 207, 455, 29

După § 38 4 Verts/ALE
The Left

AN - 265, 417, 9

§ 59 5 Verts/ALE
The Left

AN - 258, 324, 109

Considerentul E 6 Verts/ALE
The Left

AN - 183, 474, 34

Considerentul F 7 Verts/ALE
The Left

AN - 175, 499, 17

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 582, 5, 100
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Solicitări de vot pe părți
Renew:
amendamentul 1
Prima parte „salută propunerea Comisiei din Strategia sa în domeniul biodiversității pentru 

2030 de a proteja cel puțin 30 % din zona maritimă a UE, inclusiv prin instituirea 
unor zone de refacere a stocurilor, astfel cum se prevede în politica comună în 
domeniul pescuitului (PCP),”

A doua parte „și a unor zone în care sunt restricționate cele mai distructive tehnici de pescuit și 
activități economice;”

amendamentul 2
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu 30 %”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 3
Prima parte „invită CGPM să propună o nouă strategie comună ambițioasă și holistică pentru 

pescuit și acvacultură în Marea Mediterană și Marea Neagră pentru perioada 
2021-2025, care să includă măsuri de gestionare eficace și durabile la nivel 
regional și național, urmând abordarea MSY; invită CGPM să abordeze aspecte 
precum încălzirea globală, pescuitul INN și pescuitul recreativ și să stabilească noi 
zone de refacere a stocurilor de pește”

A doua parte „și de interzicere a pescuitului;”

13. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din 
Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv clorotoluron și 
difenoconazol

Propunere de rezoluție: B9-0481/2021

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

Propunere de rezoluție B9-0481/2021
(Comisia ENVI)

Propunerea de 
rezoluție (întregul 

text)

AN + 407, 256, 24

14. Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din 
Regulamentul de procedură: criterii tehnice de examinare pentru a 
determina condițiile în care o activitate economică se califică drept 
activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor 
climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă 
activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia 
dintre celelalte obiective de mediu

Propuneri de rezoluție: B9-0476/2021, B9-0477/2021 (este necesară majoritatea deputaților care 



P9_PV(2021)10.05-07(VOT)_RO.docx 12 PE 698.536

compun Parlamentul)

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

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0476/2021 ID AN - 162, 488, 34

B9-0477/2021 ECR AN - 227, 428, 31

15. Viitorul relațiilor UE-SUA

Raport: Tonino Picula (A9-0250/2021)

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

§ 2 2 raportor AN + 531, 68, 86

După § 29 3 raportor AN + 397, 221, 59

După § 35 4 raportor AN + 585, 26, 73

§ 45 10 raportor AN + 594, 9, 82

§ 53 5 raportor AN + 618, 18, 50

§ 90 9 deputați AN + 438, 173, 74

§ 94 6 raportor AN + 552, 50, 83

§ 95 7 raportor AN + 587, 78, 20

§ 108 8 raportor AN + 606, 17, 61

Considerentul E 11 deputați AN + 616, 27, 42

Considerentul F 1 raportor AN + 559, 59, 67

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 550, 83, 55
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16. Raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului 
pentru refugiații din Turcia

Raport: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

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

După § 3 2 ID AN - 103, 566, 18

div

1/AN + 592, 8, 89

2/AN + 510, 158, 21

§ 24 § text original

3/AN + 650, 11, 28

div

1/AN + 357, 288, 44

§ 26 § text original

2/AN + 618, 39, 32

§ 27 § text original AN + 524, 149, 15

3 ID AN - 116, 516, 54După § 37

4 ID AN - 157, 516, 13

După § 43 5 ID AN - 147, 525, 13

După § 47 6 ID AN - 94, 568, 23

§ 52 § text original AN + 568, 87, 34

După considerentul A 1 ID AN - 101, 532, 52

div

1/AN + 557, 76, 55

Considerentul D § text original

2/AN + 591, 55, 42

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 493, 88, 103

Solicitări de vot separat
ECR: §§ 27, 52

Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 24
Prima parte „ia act de faptul că 78 de proiecte au contribuit la oportunități economice și de 

ocupare a forței de muncă mai mari, 97 de proiecte au fost realizate pentru a 
consolida reziliența, 75 de proiecte au fost destinate gestionării migrației, iar 75 
de proiecte au contribuit la îmbunătățirea guvernanței și a prevenirii conflictelor;”

A doua parte „constată cu îngrijorare că, din cauza anumitor circumstanțe, gestionarea 
migrației a devenit punctul central al intervenției UE în unele proiecte;”

A treia parte „reafirmă însă că ar trebui menținute obiectivele inițiale de a îmbunătăți reziliența 
și de a combate cauzele care stau la baza migrației;”
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§ 26
Prima parte „regretă că nu mai puțin de 37 % din FFUE pentru Africa este alocat măsurilor 

menite să limiteze și să reducă migrația, în timp ce mai puțin de 9 % este alocat 
combaterii factorilor favorizanți ai migrației și strămutărilor forțate; constată că 
mai puțin de 1,5 % din FFUE pentru Africa a fost alocat căilor legale de migrație;”

A doua parte „recunoaște că securitatea este esențială pentru stabilitatea țărilor africane 
partenere și că UE trebuie să sprijine țările partenere să combată cauzele 
profunde ale fluxurilor de migrație ilegală, ale introducerii ilegale de migranți și 
ale traficului de ființe umane;”

considerentul D
Prima parte „întrucât înființarea atât a FFUE, cât și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia 

(IRT) a fost justificată de necesitatea unei reacții flexibile, ad-hoc și rapide, care 
nu este posibilă în cadrul instituțional clasic și cu resursele și flexibilitatea limitate 
de care dispune bugetul UE; întrucât noul cadru de finanțare externă al UE 
[Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională (IVCDCI) – Europa globală] ar trebui să depășească constrângerile 
care au făcut necesară crearea fondurilor fiduciare pentru a răspunde într-un mod 
mai flexibil și rapid la crize punctuale;”

A doua parte „întrucât instrumentele extrabugetare, cum ar fi FFUE, precum și instrumentele 
extraordinare, cum ar fi IRT, periclitează principiile responsabilității democratice, 
transparenței și bunei gestiuni financiare, subminând rolul Parlamentului 
European și, de asemenea, integritatea și unitatea bugetului UE; întrucât 
Parlamentul nu a fost consultat cu privire la crearea unor instrumente 
extrabugetare; întrucât Fondul european de dezvoltare (FED) a contribuit la FFUE 
pentru Africa și la FFUE Bêkou și deci Parlamentul nu a fost deloc implicat în 
crearea acestor două FFUE; întrucât potențiala implicare a Parlamentului s-a 
limitat la a ridica o obiecție la proiectele de decizii de punere în aplicare privind 
acordurile de constituire ale FFUE Madad și Columbia;”

17. Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE

Raport: Urmas Paet (A9-0234/2021)

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

După considerentul I 1 raportor AN + 564, 71, 53

Considerentul N 2 raportor AN + 556, 73, 56

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 591, 65, 26



P9_PV(2021)10.05-07(VOT)_RO.docx 15 PE 698.536

18. Regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de 
securitate

Raport: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

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

Considerentul L 1 raportor AN + 448, 229, 10

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 506, 36, 140

19. Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții 
învățate

Raport: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

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

div

1/AN + 676, 7, 6

2/AN + 417, 249, 23

§ 21 § text original

3/AN + 416, 249, 24

div

1/AN + 678, 6, 5

§ 31 § text original

2/AN + 369, 246, 74

div

1/AN + 541, 73, 74

2/AN + 517, 109, 60

§ 117 § text original

3/AN + 528, 106, 54

div

1/AN + 614, 18, 57

§ 119 § text original

2/AN + 502, 83, 104

div

1/AN + 671, 6, 12

Considerentul BG § text original

2/AN + 418, 252, 19
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 579, 12, 92

Solicitări de vot pe părți
deputați:
§ 21
Prima parte „invită Comisia să integreze structural Strategia europeană pentru persoanele cu 

dizabilități 2021-2030 în procesul semestrului european, întrucât acesta din urmă 
ar trebui utilizat pentru a inspira politicile și abordările statelor membre, pentru a 
consolida caracterul incluziv al societății și pentru a sprijini ocuparea forței de 
muncă și protecția socială a persoanelor cu dizabilități;” cu excepția cuvintelor: 
„să integreze structural Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități 
2021-2030 în procesul semestrului european, întrucât acesta din urmă ar trebui 
utilizat pentru a inspira politicile și abordările statelor membre,”

A doua parte aceste cuvinte
A treia parte „invită Comisia să realizeze o revizuire anuală a integrării aspectelor legate de 

dizabilități în procesul semestrului european;”

§ 31
Prima parte „îndeamnă statele membre să se asigure că persoanele cu dizabilități sunt 

implicate, fără nicio constrângere, în procesul de elaborare a politicilor; indică 
faptul că CRPD prevede o participare politică deplină, ceea ce înseamnă că 
persoanele cu dizabilități trebuie să poată participa la alegeri și la procesele 
decizionale în condiții de egalitate cu ceilalți;”

A doua parte „invită Comisia să se asigure că statele membre prevăd modalități simplificate de 
naturalizare sau scutiri specifice de la examenele de naturalizare pentru 
persoanele cu dizabilități, pentru a le garanta accesul la cetățenie;”

§ 117
Prima parte „solicită respectarea universală a sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor 

aferente, precum și accesul la acestea; regretă regresul în ceea ce privește 
sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente ale femeilor în unele țări, 
acest lucru fiind deosebit de dăunător pentru femeile și fetele cu dizabilități, care 
se confruntă cu obstacole suplimentare în calea accesului la asistență medicală; 
subliniază că este important ca statele membre să ia toate măsurile necesare 
pentru a combate sterilizarea forțată; îndeamnă statele membre să asigure 
investiții publice pentru a garanta accesul deplin la sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente pentru femeile și fetele cu dizabilități;” cu 
excepția cuvintelor: „și a drepturilor”, „și drepturile”, „publice” și „și drepturile”

A doua parte aceste cuvinte
A treia parte „regretă faptul că, adesea, fetele cu dizabilități nu au dreptul la o educație 

sexuală; îndeamnă statele membre să asigure o educație cuprinzătoare și 
favorabilă incluziunii cu privire la sexualitate și relații;”

§ 119
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „concrete”
A doua parte acest cuvânt

considerentul BG
Prima parte întrucât angajamentul pentru o mai bună incluziune și protecția drepturilor 

persoanelor cu dizabilități ar trebui să se reflecte în toate domeniile de politică”
A doua parte „inclusiv în procesul semestrului european”
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20. Uniunea bancară - raportul anual pe 2020

Raport: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

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

1 The Left AN - 90, 552, 42După § 1

2 The Left AN - 81, 587, 16

După § 5 3 The Left AN - 123, 531, 30

După § 7 8 ID AN - 143, 515, 24

div

1/AN + 543, 69, 72

§ 8 § text original

2/AN + 511, 146, 27

9 ID AN - 142, 532, 8După § 19

10 ID AN - 138, 540, 4

div

1/AN + 644, 27, 13

§ 20 § text original

2/AN + 514, 146, 24

§ 38 11 ID AN - 143, 522, 17

§ 39 4 ECR AN - 97, 554, 33

5 ECR AN - 166, 503, 15

div

1/AN + 543, 87, 54

§ 45

§ text original

2/AN + 590, 36, 58

§ 46 12 ID AN - 141, 525, 16

div

1/AN + 545, 119, 20

§ 53 § text original

2/AN + 524, 118, 42

§ 66 § text original AN + 536, 135, 11

Considerentul M 6 ID AN - 138, 536, 8

Considerentul W 7 ID AN - 86, 544, 52

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 495, 100, 91
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Solicitări de vot separat
Renew: § 66

Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 8
Prima parte observă că o uniune bancară deplină, împreună cu o uniune a piețelor de capital 

pe deplin integrată și puternică, ar putea contribui la reziliența economiei 
europene, ar sprijini funcționarea uniunii economice și monetare și ar consolida 
rolul internațional al monedei euro; subliniază importanța unor condiții de 
concurență echitabile care să evite dezavantajele pentru întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri) în ceea ce privește accesul la finanțare, precum și necesitatea de 
a monitoriza cu atenție emiterea de produse securitizate; consideră că nu ar 
trebui ca întreaga povară pentru redresarea în urma crizei să le revină băncilor, ci 
să se promoveze mai curând o uniune puternică a piețelor de capital, care să 
contribuie la reactivarea și la redresarea rezilientă a economiei europene; 
consideră că Mecanismul de redresare și reziliență poate impulsiona finalizarea 
uniunii bancare, având în vedere rolul crucial al sectorului bancar în asigurarea 
accesului la credite și în canalizarea finanțării disponibile către economia reală, în 
special către investiții sustenabile și responsabile din punct de vedere social; 
subliniază rolul finanțării și investițiilor private și al investițiilor publice în 
sprijinirea tranziției climatice, astfel cum s-a stabilit în Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă; invită Comisia să depună eforturi suplimentare pentru o mai 
bună aliniere a activității de pe piața financiară la obiectivele de sustenabilitate și 
la criteriile de mediu, sociale și de guvernanță (MSG) și să prezinte inclusiv o 
propunere legislativă privind dezvoltarea ratingurilor în materie de sustenabilitate 
pe baza criteriilor MSG;”

A doua parte „invită Comisia să își continue eforturile în domeniul finanțării durabile adoptând 
actele delegate restante legate de Regulamentul privind taxonomia UE și 
Regulamentul privind publicarea de informații și aplicând, printre altele, o 
metodologie solidă bazată pe principiul de «a nu aduce prejudicii semnificative»”;

§ 45
Prima parte „salută eforturile MUS de a oferi orientări și claritate băncilor pentru autoevaluare 

și raportarea adecvată a riscurilor legate de mediu și de schimbările climatice; 
subliniază că este necesară mai multă presiune în materie de supraveghere 
pentru ca instituțiile financiare să prezinte în mod adecvat riscurile legate de 
climă și de mediu;”

A doua parte „consideră că testul de rezistență la riscurile climatice din cadrul MUS este un pas 
important în evaluarea practicilor băncilor și în identificarea unor domenii 
concrete care pot fi îmbunătățite; salută, în acest context, recomandarea din 
Ghidul BCE privind riscurile legate de climă și de mediu, care consolidează 
abordarea strategică și cuprinzătoare a combaterii riscului legat de climă; sprijină 
ideea ca băncile să elaboreze în 2021 autoevaluări și planuri de acțiune, urmate 
de un control de supraveghere a acțiunilor băncilor în 2022; consideră că aceste 
autoevaluări și rapoarte trebuie să urmeze principiul proporționalității și nu 
trebuie să aducă atingere capacității și competitivității băncilor; ia act de inițiativa 
ABE de a desfășura un exercițiu-pilot la nivelul UE privind riscurile climatice și ia 
act de constatările sale potrivit cărora este nevoie să se dezvăluie mai multe 
informații privind strategiile de tranziție și emisiile de gaze cu efect de seră, 
pentru a permite băncilor și autorităților de supraveghere să evalueze cu mai 
multă precizie riscurile climatice; reamintește că investițiile în activități economice 
nesustenabile și creditarea acestora pot conduce la active depreciate sau investiții 
irecuperabile;”



P9_PV(2021)10.05-07(VOT)_RO.docx 19 PE 698.536

§ 53
Prima parte „are încredere că introducerea unui mecanism de sprijin în Fondul unic de 

rezoluție (FUR) în 2022, cu doi ani mai devreme decât se prevăzuse inițial, sub 
forma unei linii de credit reînnoibil automat din MES, care asigură astfel un 
dispozitiv de siguranță pentru rezoluțiile bancare în uniunea bancară, va consolida 
cadrul de gestionare a crizelor și este un pas important în direcția finalizării uniunii 
bancare; observă că datorită acumulării semnificative de fonduri în FUR, 
combinată cu mecanismul de sprijin comun, Comitetului Unic de Rezoluție va 
putea avea acces la fonduri combinate cu mult peste nivelul de 100 de miliarde 
de euro; ia act de necesitatea ca riscurile din sistemele bancare să fie în 
continuare reduse”

A doua parte „în paralel cu instituirea EDIS;”

Verts/ALE:
§ 20
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „subliniază că actuala revizuire ar trebui să 

respecte principiul de a nu crește în mod semnificativ cerințele generale de 
capital, consolidând, în același timp, poziția financiară generală a băncilor 
europene;”

A doua parte aceste cuvinte

21. Reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv 
reforma Grupului de lucru pentru codul de conduită)

Raport: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

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

§ 8 1 raportor AN + 628, 18, 38

§ 26 § text original AN + 331, 289, 62

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 506, 81, 99

Solicitări de vot separat
deputați: § 26

22. Situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor 
religioase și etnice

Propuneri de rezoluție: B9-0501/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-0505/2021, 
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B9-0506/2021

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0502/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputați)

După § 7 1 The Left AN - 304, 336, 45

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 647, 2, 31

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0501/2021 The Left AN ↓

B9-0502/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0503/2021 Renew AN ↓

B9-0504/2021 S&D AN ↓

B9-0505/2021 PPE AN ↓

B9-0506/2021 ECR AN ↓

23. Cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda

Propuneri de rezoluție: B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-0510/2021, 
B9-0513/2021, B9-0514/2021

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0500/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputați)

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 660, 2, 18

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0500/2021 The Left AN ↓

B9-0507/2021 ID AN ↓

B9-0508/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0509/2021 Renew AN ↓

B9-0510/2021 S&D AN ↓

B9-0513/2021 PPE AN ↓

B9-0514/2021 ECR AN ↓
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24. Legea privind avortul din Texas, SUA

Propuneri de rezoluție: B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021, B9-0499/2021

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0490/2021 
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputați)

§ 9 § text original AN + 372, 223, 58

div

1/AN + 397, 219, 38

2/AN + 376, 224, 54

§ 12 § text original

3/AN + 393, 220, 41

div

1/AN + 387, 245, 21

2/AN + 371, 252, 30

§ 20 § text original

3/AN + 404, 217, 33

§ 26 § text original AN + 354, 270, 26

Considerentul B 1 The Left AN + 345, 275, 34

div

1/AN + 400, 199, 55

2/AN + 360, 238, 54

Considerentul F § text original

3/AN + 390, 208, 56

div

1/AN + 408, 199, 47

Considerentul U § text original

2/AN + 373, 234, 46
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 381, 253, 36

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0490/2021 The Left AN ↓

B9-0491/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0497/2021 Renew AN ↓

B9-0498/2021 S&D AN ↓

B9-0499/2021 ECR AN ↓

Solicitări de vot separat
PPE: §§ 9, 26

Solicitări de vot pe părți
PPE:
considerentul F
Prima parte „întrucât Comitetul pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor și Comitetul 

pentru drepturile persoanelor cu dizabilități au publicat o declarație comună în 
august 2018, în care au subliniat că accesul la avortul legal și în condiții de 
siguranță, precum și la serviciile și informațiile conexe, constituie un aspect 
esențial al sănătății reproductive a femeilor și au îndemnat țările să pună capăt 
restricțiilor care vizează sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor și fetelor și 
drepturile aferente, deoarece acest lucru amenință sănătatea și viața acestora”

A doua parte „întrucât accesul la avort constituie un drept fundamental, iar întârzierea sau 
refuzarea accesului la avort reprezintă o formă de violență pe criterii de gen și 
poate fi asimilată torturii și/sau tratamentelor crude, inumane și degradante;”

A treia parte „întrucât SRHR sunt ținte ale ODD 3 și 5 ale ONU și întrucât eliminarea violenței 
de gen și a tuturor practicilor dăunătoare împotriva femeilor reprezintă un obiectiv 
al ODD 5;”

considerentul U
Prima parte „întrucât SB8 este una dintre cele mai stricte măsuri de avort din SUA, deoarece 

interzice avorturile în Texas după detectarea unei activități cardiace fetale, unica 
excepție fiind urgențele medicale, dar nu și violurile, incestul sau afecțiunile fetale 
care nu permit o viață durabilă după naștere;”

A doua parte „întrucât acest lucru constituie o formă de violență de gen care poate fi 
considerată tortură sau tratament crud, inuman sau degradant;”

§ 12
Prima parte „subliniază că legile extrem de restrictive care interzic avortul nu reduc 

necesitatea avorturilor, ci le determină pe femei să realizeze avorturi clandestine, 
să călătorească pentru a face avort sau să își ducă sarcina la termen împotriva 
voinței lor, ceea ce reprezintă o încălcare a drepturilor omului”

A doua parte „și o formă de violență bazată pe gen”
A treia parte „care afectează drepturile femeilor și fetelor la viață, integritate fizică și mentală, 

egalitate, nediscriminare și sănătate;”

§ 20
Prima parte „condamnă cu fermitate regresele înregistrate în ceea ce privește drepturile 

femeilor și SRHR care au loc în SUA și la nivel mondial”
A doua parte „și invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), Comisia și toate statele 

membre ale UE să utilizeze toate instrumentele de care dispun pentru a-și 
consolida acțiunile de contracarare a acestui fenomen;”

A treia parte „reamintește că SRHR sunt drepturi fundamentale ale omului care ar trebui 
consolidate și nu pot fi în niciun caz slăbite sau retrase;”
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25. Situația din Belarus la un an de la proteste și de la reprimarea violentă a 
acestora

Propuneri de rezoluție: B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021, 
B9-0496/2021

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0482/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, deputați)

10 The Left AN - 52, 609, 21Înainte de § 1

11 The Left AN - 62, 560, 60

div

1/AN + 634, 5, 41

§ 3 § text original

2/AN + 514, 125, 38

§ 13 § text original AN + 586, 78, 17

14 S&D, 
Verts/ALE

AN + 333, 309, 39

div

1/AN ↓

§ 16

§ text original

2/AN ↓

După § 16 3 ECR AN - 159, 349, 174

4 ECR AN - 306, 357, 17

15 S&D,Verts/AL
E

AN - 260, 412, 9

div

1/AN + 539, 109, 33

§ 17

§ text original

2/AN + 459, 185, 36

După § 17 5 The Left AN - 293, 384, 5

16 S&D, 
Verts/ALE

AN - 282, 387, 9

div

1/AN + 622, 44, 16

§ 18

§ text original

2/AN + 434, 238, 6
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După § 18 6 The Left AN - 195, 425, 62

§ 19 17 S&D, 
Verts/ALE

AN - 308, 338, 34

După § 19 7 The Left AN - 252, 411, 18

După § 20 8 The Left AN - 115, 544, 22

După § 24 9 The Left AN - 81, 571, 30

După considerentul B 1 ECR AN + 548, 112, 21

Considerentul I 12 S&D, 
Verts/ALE

AN - 285, 389, 7

După considerentul I 2 ECR AN - 295, 348, 36

După considerentul J 13 S&D, 
Verts/ALE

AN - 270, 368, 43

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 506, 29, 139

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0482/2021 PPE AN ↓

B9-0483/2021 The Left AN ↓

B9-0485/2021 S&D AN ↓

B9-0488/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0494/2021 Renew AN ↓

B9-0496/2021 ECR AN ↓

Solicitări de vot separat
The Left: § 13
ID: § 16

Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 17
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „își exprimă preocuparea cu privire la lipsa 

de transparență de la frontiera dintre Polonia și Belarus și îndeamnă autoritățile 
poloneze să garanteze, în mod transparent, că orice dispoziție juridică, orice 
politică sau practică aplicate la frontiera dintre Polonia și Belarus respectă 
legislația UE și să asigure accesul organizațiilor societății civile și al mass-mediei 
la regiunea de frontieră, precum și să coopereze cu Frontex în vederea soluționării 
în comun a crizei actuale;”

A doua parte aceste cuvinte

Verts/ALE:
§ 16
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „reprezintă o formă de război hibrid”
A doua parte aceste cuvinte

PPE:
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§ 3
Prima parte „insistă că este necesar să se asigure libertățile fundamentale și drepturile 

omului, statul de drept și un sistem judiciar funcțional și independent în Belarus”
A doua parte „precum și încetarea tuturor represiunilor, persecuțiilor, relelor tratamente, 

violențelor sexuale și bazate pe gen, disparițiilor forțate și actelor de tortură, 
precum și abolirea imediată și definitivă a pedepsei cu moartea; solicită încetarea 
discriminărilor împotriva femeilor și a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor 
cu dizabilități și a persoanelor LGBTQI;”

S&D:
§ 18
Prima parte „invită Comisia, Consiliul și statele membre să adopte o abordare comună față de 

această situație pe baza dreptului UE și internațional aplicabil și pe baza 
principiilor solidarității, transparenței, răspunderii și respectului față de drepturile 
omului și libertățile fundamentale;”

A doua parte „invită Comisia să prezinte urgent propuneri legislative specifice care să ofere 
statelor membre garanțiile necesare pentru a reacționa și răspunde rapid și 
eficace la campaniile de instrumentalizare a migrației ilegale desfășurate de țările 
din afara UE, în special prin asigurarea unei protecții solide și eficace a frontierelor 
externe ale UE și prin măsuri concrete de prevenire a trecerilor ilegale, precum și 
prin identificarea unor modalități de stopare a abuzurilor față de sistemul de azil 
comise de țări terțe ostile sau rețele criminale;”

26. Situația umanitară în Tigray

Propuneri de rezoluție: B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-0492/2021,
B9-0493/2021, B9-0495/2021

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0484/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputați)

După § 8 1 Verts/ALE AN + 439, 196, 50

div

1/AN + 500, 87, 98

§ 21 § text original

2/AN + 646, 3, 36

div

1/AN + 404, 187, 94

§ 24 § text original

2/AN - 239, 372, 74



P9_PV(2021)10.05-07(VOT)_RO.docx 26 PE 698.536

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

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 618, 4, 58

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0484/2021 The Left AN ↓

B9-0486/2021 ID AN ↓

B9-0487/2021 S&D AN ↓

B9-0489/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0492/2021 Renew AN ↓

B9-0493/2021 PPE AN ↓

B9-0495/2021 ECR AN ↓

Solicitări de vot separat
PPE: § 24

Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
§ 21
Prima parte „apreciază și susține decizia Comisiei din decembrie 2020 de a amâna plățile de 

sprijin bugetar către guvernul etiopian;”
A doua parte „salută eforturile diplomatice și declarațiile repetate ale VP/ÎR și ale Comisiei prin 

care se solicită tragerea la răspundere a vinovaților și accesul umanitar neîngrădit 
și se condamnă abuzurile comise de toate părțile; reafirmă cu tărie sprijinul UE 
pentru munca importantă depusă de Michelle Bachelet în calitate de Înalt Comisar 
al ONU pentru Drepturile Omului;”

S&D, Verts/ALE:
§ 24
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „până la rezolvarea totală a crizei”
A doua parte aceste cuvinte


