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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. Legea privind guvernanța datelor ***I

Raport: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 248 comisia AN + 501, 12, 40

2. O perspectivă globală asupra cercetării și inovării: strategia europeană de 
cooperare internațională într-o lume în schimbare

Propunere de rezoluție: B9-0174/2022

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

Propunerea de rezoluție B9-0174/2022 (Comisia ITRE)

§ 22 2 ID -

Considerentul D 1 ID -

Propunerea de rezoluție (întregul text) +

3. Punerea în aplicare a politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027

Propunere de rezoluție: B9-0173/2022

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

Propunere de rezoluție B9-0173/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

§ 9 3 ECR -

div

1 +

Considerentul D § text original

2 +

1 ECR -După considerentul G

2 ECR -

Propunerea de rezoluție (întregul text) +
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Solicitări de vot pe părți
ECR:
considerentul D
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „statul de drept” 
A doua parte aceste cuvinte

4. Punerea în aplicare a acțiunilor educative civice

Raport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022)

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

4 ECR -

5 ECR -

Înainte de § 1

6 ECR -

§ 3 2 ID -

§ 16 § text original AN + 471, 107, 37

§ 23 § text original AN + 475, 112, 31

§ 25 § text original AN + 482, 116, 23

§ 36 § text original AN + 534, 73, 14

§ 38 § text original AN + 473, 123, 22

div

1 +

§ 40 § text original

2 +

div

1 +

§ 48 § text original

2 +

§ 51 3 ID -

§ 52 § text original AN + 465, 144, 23

§ 53 § text original AN + 463, 147, 18

§ 57 § text original AN + 493, 99, 36

div

1/AN + 503, 107, 17

2/AN + 475, 126, 14

§ 59 § text original

3/AN + 422, 175, 30
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 60 § text original AN + 425, 179, 25

Considerentul E § text original AN + 474, 115, 30

div

1 +

Considerentul F § text original

2 +

Considerentul G 1 ID -

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 460, 130, 37

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: §§ 16, 23, 25, 36, 38, 52, 53, 57, 60; considerentul E

Solicitări de vot pe părți
ID:
§ 40
Prima parte „invită Comisia să promoveze educația pentru cetățenie în rândul tuturor 

cetățenilor, inclusiv al adulților, într-un mod mai activ, și să reflecte acest lucru în 
programele de finanțare relevante, precum și în grupurile de lucru;”

A doua parte „solicită Comisiei să coreleze inițiativele Agendei pentru competențe în Europa cu 
competențele cetățenești și să includă cetățenia digitală în elaborarea 
Certificatului european de competențe digitale;”

§ 48
Prima parte „consideră că strategia ar trebui să includă sinergii cu acțiunile relevante ale UE în 

domeniul tineretului și cu politicile UE de combatere a rasismului și xenofobiei sub 
toate formele,”

A doua parte „a urii împotriva persoanelor LGTBIQ și a discriminării împotriva femeilor și a 
minorităților, prin stabilirea de legături cu planul de acțiune al UE de combatere a 
rasismului și cu instrumente de finanțare precum programul „Cetățenie, egalitate, 
drepturi și valori”;”

considerentul F
Prima parte „întrucât sprijinul politic pentru Uniune tinde să fie exprimat mai degrabă ca 

sentimente, atitudini și valori, decât în termeni de impact concret în viața de zi cu 
zi a cetățenilor; întrucât există, în rândul cetățenilor, în special al tinerilor, o lipsă 
clară de proximitate și de înțelegere în privința proceselor democratice și 
mecanismelor de participare ale Uniunii; întrucât un nou impuls european pentru 
educația civică poate fi o modalitate de a-i încuraja pe tineri să participe la 
alegeri,”

A doua parte „limitând impactul discursurilor extremiste și populiste și consolidând astfel și 
coeziunea socială;”

ID, ECR:
§ 59
Prima parte „consideră că Conferința privind viitorul Europei reprezintă o ocazie potrivită de a 

purta o discuție pe mai multe niveluri cu privire la elaborarea politicilor în 
domeniul educației, tineretului și culturii;”

A doua parte „invită statele membre și Comisia să adopte și să continue rapoartele finale ale 
Grupului de lucru al Conferinței pentru educație, cultură, tineret și sport;”

A treia parte „consideră, prin urmare, că ar trebui introduse competențe partajate în domeniul 
educației, cel puțin în domeniul educației pentru cetățenie, exercitarea acestei 
competențe de către UE neavând ca rezultat împiedicarea statelor membre de a-
și exercita propria competență;”
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Diverse
Erată: toate versiunile lingvistice.

5. Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de 
procedură: soia modificată genetic MON 87769× MON 89788

Propunere de rezoluție: B9-0178/2022

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

Propunerea de rezoluție B9-0178/2022 (Comisia ENVI)

Propunerea de 
rezoluție

AN + 420, 189, 16

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: propunere de rezoluție 


