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ANEXĂ
REZULTATELE VOTURILOR

Semnificația abrevierilor și simbolurilor

+ adoptat
- respins
↓ caduc
R retras
AN (..., …, ...) vot prin apel nominal (voturi pentru, voturi împotrivă, 

abțineri)
VE (..., …, ...) vot electronic (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)
div vot pe părți
vs vot separat
am amendament
AC amendament de compromis
PC partea corespunzătoare
S amendament supresiv
= amendamente identice
§ alineat / punct
art articol
cons considerent
PR propunere de rezoluție
PRC propunere comună de rezoluție
1/20 prag redus (1/20 din deputați)
1/10 prag mediu (1/10 din deputați)
1/5 prag ridicat (1/5 din deputați)
SEC vot secret
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1. Cerere de ridicare a imunității lui Fulvio Martusciello

Raport: Manon Aubry (A9-0302/2021)

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

Propunere de decizie +

2. Cerere de ridicare a imunității lui Harald Vilimsky

Raport: Andrzej Halicki (A9-0303/2021)

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

Propunere de decizie +

3. Cerere de ridicare a imunității lui Nils Ušakovs

Raport: Andrzej Halicki (A9-0304/2021)

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

Propunere de decizie +

4. Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații 
privind impozitul pe profit ***II

Recomandare pentru a doua lectură:  Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco (A9-0305/2021) 
(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

Articolul 1 punctul 2 - 
Directiva 2013/34/UE 
articolul 48c alineatul 
(5) al doilea paragraf

3 The Left -

1 The Left -După considerentul 4

2 The Left -
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5. Parteneriatul european în domeniul metrologiei ***I

Raport: Maria da Graça Carvalho (A9-0242/2021)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 74 comisia AN + 536, 5, 4

Declarația Comisiei 73 comisia +

6. Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ***I

Raport: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 100 comisia AN + 396, 92, 73

7. 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

vot în bloc 244-
277

Renew, PPE, 
ECR, 

Verts/ALE, 
The Left

+

Propunerea Comisiei AN + 479, 71, 15

Diverse
Grupul S&D a susținut, de asemenea, amendamentele 244-277.
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8. Acordul între UE și Australia: modificarea concesiilor privind toate 
contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ***

Recomandare: Daniel Caspary (A9-0306/2021)

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

Proiect de decizie a 
Consiliului

AN + 451, 53, 62

9. Consolidarea democrației și a libertății și pluralismului mass-mediei în UE

Raport: Tiemo Wölken, Roberta Metsola (A9-0292/2021)

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

2 The Left -

div

1/AN + 536, 5, 23

§ 1

§ text original

2/AN + 444, 108, 10

După § 1 3 The Left VE - 163, 362, 43

După § 3 5 ID -

§ 4 6 ID -

După § 10 7 ID -

8 ID -

div

1/AN + 502, 27, 37

§ 11

§ text original

2/AN + 461, 99, 8

§ 12 9 ID -

10 ID -

11 ID -

După § 12

12 ID -

div

1/AN + 494, 14, 60

§ 17 § text original

2/AN + 446, 106, 12
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 511, 30, 15

§ 23 § text original

2/AN + 443, 111, 10

§ 25 § text original AN + 446, 89, 30

§ 28 § text original AN + 441, 114, 6

div

1/AN + 447, 114, 9

2/AN + 513, 32, 18

§ 35 § text original

3/AN + 445, 114, 13

div

1/AN + 445, 116, 8

§ 36 § text original

2/AN + 555, 3, 5

div

1/AN + 535, 17, 19

§ 37 § text original

2/AN + 444, 114, 11

div

1/AN + 522, 2, 48

§ 39 § text original

2/AN + 443, 115, 12

Referirea 37 § text original AN + 448, 109, 14

Referirea 41 § text original AN + 445, 107, 15

Referirea 46 § text original AN + 446, 112, 10

Referirea 51 § text original AN + 446, 114, 10

Anexă § 3 § text original AN + 442, 112, 5

Anexă § 4 § text original AN + 438, 103, 6

div

1 +

Considerentul B § text original

2 +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 556, 11, 1

Considerentul J § text original

2/AN + 451, 66, 44

După considerentul Q 1 The Left VE - 168, 216, 180

După considerentul T 4 ID -

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 444, 48, 75

Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: referirile 37, 41, 46, 51; considerentul J; §§ 1, 11, 17, 23, 25, 28, 35, 36, 37, 39; 

anexa § 3. Procedura civilă; anexa § 4 Procedura penală

Solicitări de vot pe părți
The Left:
considerentul B
Prima parte „întrucât jurnalismul imparțial, profesional și responsabil, precum și accesul la 

surse de informare pluraliste reprezintă piloni-cheie ai democrației; întrucât 
informațiile, rapoartele, opiniile, afirmațiile, argumentele și alte declarații din 
partea societății civile sunt esențiale pentru funcționarea optimă a oricărei 
democrații; întrucât restrângerea spațiului societății civile în unele țări a devenit o 
problemă tot mai îngrijorătoare și poate avea un impact negativ asupra 
democrațiilor; întrucât jurnalismul independent și de înaltă calitate și organizațiile 
societății civile joacă un rol esențial în calitate de gardieni ai democrației și ai 
statului de drept, trăgând puterea la răspundere și combătând dezinformarea și 
răspândirea de informații greșite,”

A doua parte „precum și ingerințele politice și manipulările externe;”

ECR:
§ 23
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: afirmă că măsurile legislative la nivelul 

Uniunii ar putea să se întemeieze „pe articolul 81 din TFUE (pentru acțiunile civile 
transfrontaliere) și pe articolul 82 din TFUE (pentru procesele penale) și, separat,” 
și „chiar dacă prin intermediul unor instrumente legislative separate”

A doua parte aceste cuvinte

ECR, deputați:
considerentul J
Prima parte „întrucât dovezile arată că SLAPP au devenit o practică tot mai răspândită, după 

cum o demonstrează numeroase cazuri din întreaga Uniune, printre care cazul 
tulburător al jurnalistei de investigație Daphne Caruana Galizia, împotriva căreia 
se pare că existau pe rol, la 16 octombrie 2017, dată la care a fost asasinată, 
faptă condamnată cu fermitate, 47 de procese civile și penale de defăimare (care 
au dus la înghețarea activelor sale), în mai multe jurisdicții, iar moștenitorii ei 
continuă să se confrunte cu ele;”

A doua parte „întrucât alte cazuri ilustrative și alarmante împotriva unor jurnaliști independenți 
și a mass-mediei independente includ Realtid Media, care a fost amenințată în 
mod repetat cu un proces într-o altă jurisdicție decât cea în care a avut loc 
relatarea în cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care continuă să fie acționată în 
justiție în mod regulat de o serie de entități publice și funcționari publici;”
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§ 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „salută faptul că raportul Comisiei din 2020 

privind statul de drept include procesele SLAPP în evaluarea sa privind libertatea 
și pluralismul mass-mediei în întreaga Uniune și că atrage atenția asupra 
măsurilor concrete și a celor mai bune practici de contracarare a acestora; solicită 
ca viitoarele rapoarte anuale să includă o evaluare aprofundată a cadrului juridic 
privind mass-media și, în special, jurnalismul de investigație, și să analizeze mai în 
detaliu provocările cu care se confruntă jurnaliștii și societatea civilă și efectul de 
intimidare pe care SLAPP îl pot avea asupra acestor actori; subliniază că procesele 
SLAPP reprezintă o amenințare la adresa unei mass-medii libere și pluraliste; 
invită Comisia să publice și recomandări specifice fiecărei țări și să evalueze 
progresele înregistrate în acest sens, inclusiv pentru aspectele legate de situația 
libertății mass-mediei în statele membre;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 11
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „drepturile persoanelor LGBTIQ, pentru 

aspectele legate de egalitatea de gen,”
A doua parte aceste cuvinte

§ 17
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită Comisia și statele membre să 

elaboreze un cadru juridic ambițios, solid și complet în viitoarea sa lege privind 
libertatea mass-mediei;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 36
Prima parte „reamintește importanța Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2092 privind un 

regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii, care se aplică 
tuturor creditelor de angajament și de plată începând din 1 ianuarie 2021; 
subliniază că interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate în conformitate cu 
valorile și angajamentele UE și că Comisia ar trebui să utilizeze mecanismul de 
condiționalitate dacă statele membre nu reușesc să protejeze aceste valori;”

A doua parte „laudă, în acest context, activitatea importantă a jurnaliștilor de investigație în 
denunțarea cazurilor de abuzuri în utilizarea fondurilor UE și subliniază că este 
important ca jurnaliștii să își poată exercita profesia fără a fi împiedicați prin 
SLAPP;”

§ 37
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cum ar fi mecanismul de protecție a 

democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale,”
A doua parte aceste cuvinte
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§ 39
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în cadrul mecanismului anual pentru 

democrație, statul de drept și drepturile fundamentale,”
A doua parte aceste cuvinte

The Left, ECR, deputați:
§ 35
Prima parte „consideră că noile măsuri legislative și nelegislative anti-SLAPP ar trebui să 

completeze alte instrumente și politici ale UE; salută strategia Uniunii de 
combatere a criminalității organizate pentru perioada 2021-2025 și solicită 
intensificarea eforturilor în acest sens; constată că măsurile legislative și 
instrumentele juridice neobligatorii nu pot fi eficace în statele membre în care 
există preocupări legate de independența sistemului judiciar sau de lupta 
împotriva corupției;” fără cuvintele „salută strategia Uniunii de combatere a 
criminalității organizate pentru perioada 2021-2025 și solicită intensificarea 
eforturilor în acest sens”

A doua parte aceste cuvinte
A treia parte „reiterează, în acest sens, nevoia critică a unui mecanism al UE pentru 

democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, astfel cum a fost propus 
de Parlament;”

10. Spațiul european al educației: o abordare globală comună

Raport: Michaela Šojdrová (A9-0291/2021)

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

Propunerea de 
rezoluție (întregul 

text)

AN + 483, 25, 52

11. Un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine 
redresarea și reziliența UE

Raport: Marion Walsmann (A9-0284/2021)

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

Propunerea de 
rezoluție (întregul 

text)

AN + 454, 94, 23
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12. Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice 
europene

Raport: Charles Goerens, Rainer Wieland (A9-0294/2021)

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

După § 10 3 ID -

După § 14 4 ID -

După § 47 1 Verts/ALE AN - 175, 375, 24

6 PPE -§ 49

§ text original vs -

După § 49 7 PPE -

§ 54 5 The Left -

După § 54 2 Verts/ALE AN - 176, 381, 13

§ 60 8S PPE VE - 273, 288, 7

div

1 +

Considerentul I § text original

2 +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 428, 92, 49

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentele 1, 2

Solicitări de vot separat
Verts/ALE: § 49

Solicitări de vot pe părți
The Left:
considerentul I
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în promovarea politicilor UE în ceea ce 

privește țările vecine în cadrul politicii externe și de securitate comune și ca parte 
a”

A doua parte aceste cuvinte
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13. Un an de la interzicerea de facto a avortului în Polonia

Propuneri de rezoluție: B9-0543/2021, B9-0544/2021

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

Propunere de rezoluție B9-0543/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

div

1 +

2 +

§ 1 § text original

3 +

2 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+

div

1 ↓

§ 2

§ text original

2 ↓

div

1 +

§ 4 § text original

2 +

div

1 +

§ 5 § text original

2 +

div

1 +

§ 6 § text original

2 +

§ 10 § text original vs +

5 The Left AN + 319, 214, 24

div

1 ↓

§ 11

§ text original

2 ↓
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

3 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+

div

1 ↓

§ 12

§ text original

2 ↓

§ 15 § text original vs +

§ 16 § text original vs +

§ 21 § text original vs +

div

1 +

§ 23 § text original

2 +

div

1 +

§ 24 § text original

2 +

§ 25 § text original vs +

§ 26 § text original vs +

div

1 +

§ 28 § text original

2 +

Referirea 23 § text original vs +

Considerentul C § text original vs +

div

1 +

Considerentul E § text original

2 +

div

1 +

Considerentul F § text original

2 +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

1 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+După considerentul I

4 S&D, 
Verts/ALE, 

Renew

+

Considerentul J § text original vs +

Considerentul K § text original vs +

div

1 +

Considerentul L § text original

2 +

div

1 +

Considerentul P § text original

2 +

div

1 +

Considerentul U § text original

2 +

Propunerea de rezoluție (întregul text) VE + 373, 124, 55

Propunere de rezoluție B9-0544/2021 
(ECR)

Propunerea de rezoluție (întregul text) ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
The Left: amendamentul 5:

Solicitări de vot separat
The Left: § 21
PPE: §§ 10, 15, 16, 25, 26; referirea 23; considerentele C, J, K
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Solicitări de vot pe părți
The Left:
considerentul U
Prima parte „întrucât la 7 octombrie 2021 aceeași „Curte Constituțională” nelegitimă și-a 

prezentat hotărârea în cauza K 3/21, adoptată cu două opinii contrare, cu privire 
la cererea inițiată de prim-ministrul polonez la 29 martie 2021, prin care se 
constată incompatibilitatea dispozițiilor TUE cu Constituția Poloniei din mai multe 
motive;”

A doua parte „întrucât această hotărâre constituie un atac împotriva comunității europene de 
valori și legi în ansamblul său, subminând supremația dreptului UE ca unul dintre 
principiile sale fundamentale, în concordanță cu jurisprudența consacrată a Curții 
de Justiție a Uniunii Europene;”

PPE:
§ 1
Prima parte „își reiterează condamnarea fermă a hotărârii nelegitime a Curții Constituționale 

din 22 octombrie 2020, care impune o interdicție aproape totală a avortului și a 
acestui atac flagrant asupra SRHR din Polonia;”

A doua parte „invită guvernul polonez să garanteze rapid și pe deplin accesul la serviciile de 
avort și furnizarea acestora, să ofere servicii de avort sigure, legale, gratuite și de 
înaltă calitate și să le facă accesibile pentru toate femeile și fetele;”

A treia parte „invită autoritățile poloneze să respecte, să pună în practică și să promoveze 
drepturile femeilor la viață, sănătate și egalitate, precum și dreptul lor de a nu fi 
expuse la discriminare, violență și tortură sau la tratamente crude, inumane și 
degradante;”

§ 2
Prima parte „regretă profund absența, în cursul anului, a oricărei inițiative sau propuneri 

vizând ridicarea interdicției de facto a avortului și a numeroaselor restricții privind 
accesul la SRHR în țară;”

A doua parte „reiterează faptul că interdicția de facto a avortului pune în pericol sănătatea și 
viața femeilor și reamintește că accesul universal la asistență medicală și SRHR 
sunt drepturi fundamentale ale omului;”

§ 4
Prima parte „subliniază că restricționarea sau interzicerea dreptului la avort nu reduce în 

niciun fel nevoia de avort, ci are drept rezultat faptul că femeile sunt obligate să 
recurgă la avorturi nesigure, să călătorească în străinătate pentru a obține 
avorturi sau să își ducă sarcina la termen împotriva voinței lor, inclusiv în cazurile 
de malformații mortale sau grave ale fătului;”

A doua parte „subliniază, de asemenea, că acest lucru reprezintă o încălcare a drepturilor 
omului și o formă de violență bazată pe gen care afectează drepturile femeilor și 
fetelor la viață, integritate fizică și mentală, egalitate, nediscriminare și sănătate;”

§ 5
Prima parte „este profund îngrijorat de faptul că mii de femei trebuie să călătorească pentru a 

avea acces la un serviciu medical esențial ca avortul;”
A doua parte „subliniază că serviciile transfrontaliere de avort nu reprezintă o opțiune viabilă, în 

special pentru persoanele care trăiesc în sărăcie, care se confruntă cu 
discriminare intersecțională și se află în situații vulnerabile; este preocupat de 
faptul că deplasările în străinătate pun în pericol sănătatea, viața și bunăstarea 
femeilor; accentuează importanța îngrijirii în perioada de după avort, în special 
pentru femeile care se confruntă cu complicații în urma unui avort incomplet sau 
care nu a avut loc în condiții de siguranță;”

§ 6
Prima parte „condamnă cu fermitate toate propunerile legislative sau restricțiile care vizează 

interzicerea, incriminarea și limitarea în continuare a accesului la avort legal și în 
condiții de siguranță în Polonia;”

A doua parte „reamintește Parlamentului polonez și autorităților poloneze că măsurile de 
restricționare a SRHR contravin principiului non-regresului din dreptul 
internațional al drepturilor omului și le îndeamnă să asigure realizarea deplină a 
SRHR;”
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§ 11
Prima parte „invită Consiliul și Comisia să asigure o finanțare adecvată pentru organizațiile 

societății civile de la nivel național și local, pentru a promova sprijinul de bază 
pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale în statele membre, 
inclusiv în Polonia; îndeamnă Comisia să ofere sprijin imediat și direct pentru 
programele și organizațiile societății civile poloneze care urmăresc să asigure 
protejarea SRHR; invită Comisia și statele membre să sprijine acțiunile de 
sensibilizare și cursurile de formare privind SRHR prin programe de finanțare; 
salută sprijinul oferit de anumite state membre pentru sprijinirea organizațiilor 
societății civile care ajută femeile poloneze să își pună în practică SRHR și îi 
încurajează pe alții să facă același lucru;”

A doua parte „invită statele membre să coopereze mai eficient pentru a facilita accesul 
transfrontalier la avort;”

§ 12
Prima parte „insistă asupra faptului că efectuarea unui avort nu ar trebui să fie inclusă în codul 

penal în niciun fel, mod sau formă, deoarece acest lucru are un efect de 
descurajare asupra medicilor care, în consecință, se abțin de la furnizarea de 
servicii de sănătate sexuală și reproductivă de teama sancțiunilor penale și, prin 
urmare, limitează asistența medicală disponibilă pentru femei și fete;”

A doua parte „invită guvernul polonez să dezincrimineze complet avortul și să elimine din 
dreptul penal orice element legat de avort, pentru a se asigura că medicii sunt de 
acord să efectueze avorturi în practică în limitele legale ale legislației naționale și 
să se asigure că informațiile pe care le furnizează cu privire la accesul la avort și 
la alte drepturi sexuale și reproductive sunt imparțiale și bazate pe dovezi;”

§ 23
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „, inclusiv accesul la avort legal și în condiții 

de siguranță”
A doua parte aceste cuvinte

§ 24
Prima parte „invită Comisia și Consiliul să protejeze dreptul la sănătate și să se asigure că 

femeile și fetele din Polonia nu sunt lăsate în urmă, prin luarea de măsuri decisive 
și contracararea oricăror propuneri legislative sau restricții privind accesul la 
serviciile de asistență medicală provenind din Polonia,”

A doua parte „inclusiv la serviciile de avort”

§ 28
Prima parte „reamintește Comisiei că ar trebui să propună o directivă cuprinzătoare privind 

prevenirea și combaterea violenței bazate pe gen sub toate formele sale”
A doua parte „, inclusiv a încălcărilor SRHR”

considerentul E
Prima parte „întrucât erodarea statului de drept în Polonia a condus la încălcări ale drepturilor 

omului, inclusiv ale SSRD;”
A doua parte „întrucât interzicerea de facto a avortului în Polonia este un atac clar la adresa 

statului de drept și a drepturilor fundamentale și restricționează realizarea SSRD 
în Polonia, urmând numeroaselor atacuri împotriva statului de drept din ultimii 
ani;”

considerentul F
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „faptul că Polonia nu a executat hotărârile 

CEDO timp de peste 13 ani în mai multe”
A doua parte aceste cuvinte
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considerentul L
Prima parte „întrucât, ca urmare a restricțiilor prin lege și a stigmatizării, nu există suficiente 

date fiabile privind incidența avorturilor în multe state membre, și nici privind 
contextul în care se desfășoară avorturile;”

A doua parte „întrucât datele exacte, actualizate periodic și anonime privind avortul din toate 
statele membre sunt esențiale pentru înțelegerea nevoilor în materie de SSRD și 
pentru garantarea drepturilor femeilor;”

Considerentul P
Prima parte „întrucât, conform Codului penal polonez, orice persoană care întrerupe sarcina 

unei alte persoane sau care ajută sau asistă o persoană gravidă să-și întrerupă 
sarcina, încălcând dispozițiile legii, este pasibilă de răspundere penală, inclusiv de 
închisoare; întrucât, ca urmare a dispozițiilor legale în vigoare, a stigmatizării 
sociale, a fricii și a presiunii din partea colegilor și a autorităților medicale, medicii 
din Polonia preferă să nu fie asociați cu procedurile de avort, cea ce se întâmpla 
chiar și atunci când avortul era încă legal;”

A doua parte „întrucât, pe lângă clauza de conștiință, invocată adesea, unii medici creează și 
alte obstacole nereglementare, cum ar fi examinări medicale și consultații inutile 
la psihologi sau alți specialiști, sau limitează drepturile femeilor de a accede la 
informații și teste prenatale, care ar trebui garantate tuturor în cadrul sistemului 
de sănătate publică; întrucât convingerile personale ale unei persoane referitoare 
la avort nu pot interfera cu dreptul pacientei de a avea un acces total la asistență 
medicală și la serviciile prevăzute de lege;”

Diverse
Jacek Saryusz-Wolski și Adam Bielan (Grupul ECR) au susținut, de asemenea, propunerea de 
rezoluție B9-0544/2021.


