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ANEXĂ
REZULTATELE VOTURILOR

Semnificația abrevierilor și simbolurilor

+ adoptat
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↓ 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. Medicamente puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda 
de Nord, precum și în Cipru, Irlanda și Malta ***I

Propunere de directivă (COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD))

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

Întregul text 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE,
The Left

+

Propunerea Comisiei AN + 547, 0, 4

Proiect de rezoluție 
legislativă

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

2. Medicamentele pentru investigație clinică puse la dispoziție în Regatul 
Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, precum și în Cipru, Irlanda și 
Malta ***I

Propunere de regulament (COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD))

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

Întregul text 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE, 
The Left

+

Propunerea Comisiei AN + 555, 0, 3

Proiect de rezoluție 
legislativă

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

3. Majorarea prefinanțării din REACT-EU ***I

Propunere de regulament (COM(2022)0145 - C9-0132/2022 - 2022/0096(COD))

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

Propunerea Comisiei AN + 549, 1, 8
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4. Stocarea gazului ***I

Propunere de regulament (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD))

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

Propunerea Comisiei AN + 516, 25, 15

5. Protecția acordată de UE copiilor și tinerilor care fug de războiul din 
Ucraina

Propuneri de rezoluție: B9-0207/2022, B9-0212/2022, B9-0213/2022

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

Propunere de rezoluție B9-0207/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 § text original AN + 494, 31, 29

§ 8 § text original AN + 474, 34, 7

§ 9 § text original AN + 522, 30, 3

După § 12 2 Verts/ALE,
The Left

AN + 326, 202, 20

§ 20 § text original AN + 494, 46, 18

div

1/AN + 457, 64, 34

După § 20 1 S&D,
Verts/ALE,
The Left

2/AN + 406, 105, 43

§ 23 § text original AN + 500, 38, 20

§ 26 § text original AN + 428, 85, 41

§ 31 § text original AN + 492, 41, 25

§ 38 § text original AN + 504, 48, 6

§ 42 § text original AN + 453, 101, 7

§ 43 § text original AN + 464, 51, 44

§ 44 § text original AN + 471, 48, 39

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 509, 3, 47

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

B9-0212/2022 ID ↓

B9-0213/2022 ECR ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
S&D: amendamentul 1; propunerea de rezoluție semnată în comun (întregul text)
The Left amendamentele 1, 2; propunerea de rezoluție semnată în comun (întregul text)

Solicitări de vot separat
PPE: § 26
ECR: §§ 1, 8, 9, 20, 23, 26, 31, 38, 42, 43, 44

Solicitări de vot pe părți
ID:
amendamentul 1;
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „a depăși restricțiile severe în statele 

membre de tranzit și în cele care găzduiesc refugiați și pentru”
A doua parte aceste cuvinte

Diverse
Nathalie Colin-Oesterlé, Nuno Melo, Moritz Körner și Isabel Wiseler-Lima au susținut de 
asemenea propunerea de rezoluție B9-0207/2022.

6. Concluziile reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2022: inclusiv 
ultimele evoluții ale războiului din Ucraina și sancțiunile aplicate de UE 
împotriva Rusiei și implementarea acestora

Propuneri de rezoluție: B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0201/2022, B9-0203/2022, B9-0210/2022, 
B9-0211/2022

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

Propunerea comună de rezoluție RC-B9-0197/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputați)

§ 1 § text original AN + 547, 3, 5

§ 2 § text original AN + 547, 1, 8

După § 2 31 The Left AN - 142, 381, 36

2 ECR +§ 3

§ text original AN ↓

div

1/AN + 489, 37, 27

2/AN + 456, 44, 51

§ 4 § text original

3 +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 5 11 S&D +

14 The Left AN - 197, 327, 30După § 5

15 The Left AN - 83, 442, 31

div

1/AN + 535, 7, 15

2/AN + 496, 36, 21

§ 7 § text original

3/AN + 521, 12, 21

§ 8 § text original AN + 545, 2, 5

32 The Left -

div

1 +

2/AN + 512, 26, 17

3/AN + 518, 9, 21

4/AN + 494, 35, 22

§ 9

§ text original

5 +

După § 9 16 The Left AN + 404, 144, 8

După § 10 27 The Left AN - 33, 514, 11

div

1 +

După § 13 3 ECR

2/VE + 420, 116, 18

div

1 +

§ 14 § text original

2 +

6=
7=

10=

Verts/ ALE
deputați
Renew

AN + 413, 93, 46

div

1/AN ↓

§ 15

§ text original

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

3/AN ↓

4/AN ↓

5/AN ↓

6/AN ↓

7/AN ↓

9 Verts/ALE -

33 The Left -

div

1/AN + 547, 2, 5

§ 16

§ text original

2 +

div

1 +

§ 17 § text original

2 +

div

1/AN - 119, 422, 16

După § 17 17 The Left

2/AN ↓

§ 20 22 The Left AN - 200, 314, 41

18 The Left AN - 240, 294, 22

div

1/AN + 418, 61, 76

19 The Left

2/AN + 412, 70, 71

div

1/AN - 214, 320, 25

20 The Left

2/AN - 156, 311, 89

După § 20

21 The Left AN - 124, 395, 38

div

1/AN + 504, 49, 5

§ 21 12 S&D

2/AN + 337, 199, 20
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

4 ECR +

div

1/AN - 213, 273, 67

28 The Left

2/AN ↓

div

1/AN - 133, 411, 13

După § 21

29 The Left

2/AN ↓

După § 22 23 The Left AN - 209, 250, 101

După § 24 24 The Left AN + 323, 224, 12

§ 25 5 Verts/ALE AN - 258, 275, 22

§ 27 8 Renew +

13 The Left AN - 47, 397, 115

div

1/AN - 147, 407, 7

25 The Left

2/AN - 59, 460, 38

După considerentul F

26 The Left AN - 196, 307, 57

1 ECR +După considerentul H

30 The Left AN - 224, 305, 31

Considerentul I § text original vs +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 513, 22, 19

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0197/2022 Verts/ALE ↓

B9-0200/2022 PPE ↓

B9-0201/2022 The Left ↓

B9-0203/2022 Renew 
Europe

↓

B9-0210/2022 S&D ↓

B9-0211/2022 ECR ↓
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Solicitări de vot prin apel nominal
PPE: vot final
ECR: amendamentele 6, 7, 10
The Left: §§ 1, 2; amendamentele 5, 6, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31
ID: §§ 1, 3, 8; amendamentele 6, 7, 10

Solicitări de vot separat
S&D: considerentul I
ID: §§ 4, 7

Solicitări de vot pe părți
The Left:
§ 4
Prima parte „reiterează faptul că livrările de arme trebuie să continue și să fie intensificate 

pentru a permite Ucrainei să se apere cât mai bine;” cu excepția cuvintelor „și să 
fie intensificate”

A doua parte „și să fie intensificate”
A treia parte „își reiterează sprijinul pentru orice ajutor de apărare acordat forțelor armate 

ucrainene, oferit în mod individual de statele membre și în mod colectiv prin 
intermediul Instrumentului european pentru pace (IEP); salută decizia de a majora 
asistența acordată Ucrainei prin intermediul IEP cu încă 500 de milioane EUR și 
cere o creștere suplimentară a contribuțiilor concrete pentru a întări urgent 
capacitățile de apărare ale Ucrainei, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul IEP;”

§ 7
Prima parte „își exprimă solidaritatea neclintită cu poporul ucrainean și aspirațiile sale 

puternice de a-și transforma țara într-un stat european democratic și prosper; 
recunoaște voința Ucrainei de a se implica în proiectul european, așa cum a fost 
exprimată prin cererea sa de aderare la UE, depusă la 28 februarie 2022;”

A doua parte „invită din nou instituțiile UE să acționeze pentru a acorda Ucrainei statutul de 
țară candidată la UE, ca un semnal politic clar al angajamentului lor, în 
conformitate cu articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană și pe baza 
meritelor și, între timp, să continue să depună eforturi pentru integrarea Ucrainei 
în piața unică a UE, în conformitate cu Acordul de asociere;”

A treia parte „salută Declarația de la Versailles a Consiliului European, în care se afirmă că 
Ucraina este membră a familiei noastre europene;”

§ 9
Prima parte „salută adoptarea rapidă a sancțiunilor de către Consiliu și laudă unitatea 

instituțiilor UE și a statelor membre ca răspuns la agresiunea Rusiei împotriva 
Ucrainei, precum și nivelul ridicat de coordonare între țările G7;”

A doua parte „invită toți partenerii, în special țările candidate și potențial candidate la UE, să se 
alinieze la pachetele de sancțiuni;”

A treia parte „salută nou-înființatul grup operativ „Russian Elites, Proxies și Oligarchs” (elitele 
ruse, reprezentanții lor și oligarhii ruși), al cărui scop este coordonarea activității 
UE, a G7 și a Australiei privind sancțiunile împotriva oligarhilor ruși și belaruși;

A patra parte „invită Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia să își intensifice acțiunile 
de informare în țările care nu s-au alăturat încă UE în adoptarea de sancțiuni 
împotriva Federației Ruse, folosind influența UE și întreaga gamă de instrumente 
disponibile în acest scop și furnizând asistență dacă este necesar; regretă 
nealinierea anumitor țări candidate la UE la sancțiunile UE; cere stabilirea unui 
plan clar de acțiune față de țările din afara UE care facilitează ocolirea sancțiunilor 
de către Federația Rusă;”

A cincea parte „îndeamnă Consiliul să adopte noi sancțiuni și mai severe, care să reflecte 
escaladarea continuă a agresiunii Rusiei și atrocitățile șocante comise de forțele 
militare ruse, ce constituie în mod incontestabil crime de război;”
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PPE:
amendamentul 12
Prima parte „solicită crearea unui mecanism de solidaritate al UE pentru a face față 

consecințelor economice și sociale ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei și ale 
sancțiunilor impuse; ; recunoaște că sancțiunile eficiente împotriva Federației 
Ruse și fluxul de milioane de refugiați
care fug din Ucraina ca urmare a agresiunii și invaziei ruse generează probleme 
economice și sociale inevitabile în întreaga UE și în statele sale membre;” 

A doua parte „cere măsuri compensatorii și alternative de aprovizionare cu bunuri și surse de 
energie pentru a reduce aceste efecte negative, precum și măsuri eficiente 
împotriva speculațiilor inacceptabile care le agravează și mai mult, inclusiv 
învățând din măsurile de succes puse în
aplicare de UE ca răspuns la pandemia de COVID-19;”

ID:
§ 14
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „printre altele prin excluderea, în coordonare 

cu partenerii internaționali ai UE care împărtășesc aceeași viziune, a tuturor 
băncilor din Federația Rusă din sistemul SWIFT și” 

A doua parte aceste cuvinte

§ 16
Prima parte „subliniază, încă o dată, importanța diversificării resurselor energetice, a 

tehnologiilor și a rutelor de aprovizionare, pe lângă investițiile suplimentare în 
eficiența energetică”

A doua parte „energia din surse regenerabile, soluțiile de stocare a gazelor și a energiei 
electrice și investițiile pe termen lung sustenabile, în conformitate cu Pactul verde 
european; subliniază că este important să se asigure aprovizionarea cu energie 
din partea partenerilor comerciali ai UE prin intermediul acordurilor de liber 
schimb existente și viitoare, pentru a reduce și mai mult dependența UE de Rusia, 
în special în domeniul materiilor prime; solicită, de asemenea, crearea la nivelul 
UE a unor rezerve strategice comune de energie și a unor mecanisme de 
achiziționare a energiei, cu scopul de a mări securitatea energetică, reducând în 
același timp dependența energetică externă și volatilitatea prețurilor; solicită 
demararea lucrărilor pentru crearea unei uniuni a gazelor naturale, bazată pe 
achiziții comune de gaze de către statele membre;”

§ 17
Prima parte „îndeamnă statele membre să pună capăt colaborării cu întreprinderile ruse în 

proiecte nucleare existente și noi, inclusiv în Finlanda, Ungaria și Bulgaria, 
proiecte în care experții ruși pot fi înlocuiți cu experți din vest, precum și să 
elimine treptat utilizarea serviciilor Rosatom; solicită încetarea cooperării 
științifice cu companiile energetice rusești, cum ar fi Rosatom, și cu alte entități 
științifice ruse relevante;” 

A doua parte „solicită ca sancțiunile împotriva Belarusului să le reflecte pe cele introduse 
împotriva Rusiei pentru a elimina orice lacună care îi permite lui Putin să utilizeze 
ajutorul oferit de Lukașenko pentru a eluda sancțiunile;”

Verts/ALE:
amendamentul 3
Prima parte „reamintește că veniturile fiscale provenite de la cele mai mari companii străine 

din Rusia reprezintă o parte semnificativă a bugetului Rusiei și se estimează că ele 
reprezintă o treime din cheltuielile militare; salută, în acest sens, decizia a 
numeroase companii occidentale care au refuzat să își mai desfășoare activitatea 
în Rusia sau să își furnizeze produsele și serviciile în această țară; invită 
întreprinderile private să își retragă investițiile, să delocalizeze siturile de 
producție din Rusia și să rezilieze contractele în curs;”

A doua parte „invită marile companii de IT să restricționeze în mod semnificativ sau complet 
utilizatorii din Rusia să acceseze produsele, serviciile și sistemele lor de operare;”

amendamentul 17
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „înghețarea imediată a prețurilor la gaze 

naturale, petrol și electricitate la nivel european, pentru”
A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 19
Prima parte „solicită UE să îmbunătățească rapid transparența financiară, să elimine toate 

lacunele care permit ascunderea proprietarilor reali în cadrul negocierilor pentru 
pachetul legislativ privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și 
să se asigure că toți banii depozitați de oligarhii ruși în Uniune sunt confiscați;”

A doua parte „solicită, în acest context, ca toate instituțiile financiare din țările din afara UE 
care sunt implicate sau care permit spălarea banilor să fie incluse pe lista 
neagră;”

amendamentul 20
Prima parte „solicită crearea unui registru financiar mondial care să includă informații privind 

averea, bunurile imobiliare, activele financiare și proprietarii finali ai activelor;”
A doua parte „cere cooperarea deplină a paradisurilor fiscale europene la crearea registrului 

financiar mondial și solicită UE să impună sancțiuni paradisurilor fiscale din UE 
care refuză să coopereze;”

amendamentul 25
Prima parte „întrucât Rusia are cea mai mare inegalitate a bogăției din Europa, cei mai bogați 

10 % dintre rezidenții ruși deținând aproximativ 74 % din bogăția totală a 
gospodăriilor; întrucât o mare parte a bogăției este păstrată în paradisuri fiscale 
offshore;”

A doua parte „întrucât sancțiunile impuse Rusiei sunt îndreptate nu numai împotriva celor care 
sunt responsabili de război, ci riscă să îi afecteze în mod disproporționat pe 
titularii de conturi de economii, pe salariații și pe pensionarii din Rusia și să ducă 
la scăderea nivelului de trai și la dificultăți economice pentru oamenii obișnuiți;”

amendamentul 28
Prima parte „reamintește că mare parte a populației europene se afla deja într-o situație 

precară și vulnerabilă înainte de războiul din Ucraina și avertizează că inflația 
atrasă de război și sancțiuni, în special creșterea prețurilor la alimente și energie, 
va face insuportabilă situația acestor membri ai societății; invită statele membre 
să ofere persoanelor afectate sprijin financiar adecvat împotriva sărăciei 
energetice (gaz, petrol și electricitate), a penuriei de alimente și a creșterii 
prețurilor locuințelor;”

A doua parte „invită statele membre să finanțeze astfel de măsuri printr-o impozitare crescută 
a profiturilor excepționale ale companiilor energetice;”

amendamentul 29
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „deplină”
A doua parte aceste cuvinte

ECR, The Left, ID:
§ 15
Prima parte „solicită un embargo total și imediat asupra importurilor de petrol, cărbune, 

combustibil nuclear și cât mai rapid posibil asupra importurilor de gaze din Rusia, 
abandonarea completă a Nordstream 1 și 2 și prezentarea unui plan care să 
asigure în continuare securitatea aprovizionării cu energie a UE pe termen scurt;” 
cu excepția cuvintelor „un embargo total și imediat asupra importurilor de petrol, 
cărbune, combustibil nuclear și asupra importurilor de gaze din Rusia,”, „cât mai 
rapid posibil”, „abandonarea completă a Nordstream 1 și 2”;

A doua parte „un embargo total și imediat asupra importurilor de petrol, cărbune, combustibil 
nuclear și asupra importurilor de gaze din Rusia,”

A treia parte „cât mai rapid posibil”
A patra parte „abandonarea completă a Nordstream 1 și 2” cu excepția cuvintelor „1 și”
A cincea parte „1 și”
A șasea parte: „invită Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă și statele membre să 

stabilească un plan de acțiune cuprinzător pentru UE în ceea ce privește 
sancțiunile suplimentare și să comunice în mod clar cu privire la măsurile de 
limitare a sancțiunilor în cazul în care Rusia ia măsuri în vederea restabilirii 
independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei în cadrul 
frontierelor sale recunoscute la nivel internațional și își retrage complet trupele de 
pe teritoriul Ucrainei;” cu excepția cuvintelor „să stabilească un plan de acțiune 
cuprinzător pentru UE în ceea ce privește sancțiunile suplimentare și”
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A șaptea parte „să stabilească un plan de acțiune cuprinzător pentru UE în ceea ce privește 
sancțiunile suplimentare și”

7. Mecanismul de evaluare Schengen *

Raport: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

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

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-21, 
23-32, 
35-44, 
46-77, 
79-85

comisia +

Articolul 1, § 2, litera b 
a

89 ID AN - 101, 428, 12

92 ECR AN - 102, 445, 8

22 comisia +

Articolul 1 § 3

90 ID AN ↓

Articolul 3 § 2 93 ECR AN - 97, 457, 5

Art 4 § 2 partea 
introductivă

94 ECR AN - 88, 460, 5

Articolul 1, § 2, litera 
(a)

91 ID AN - 106, 443, 4

95S ECR AN - 91, 461, 5Articolul 4 § 2 litera 
(b)

33 comisia +

Articolul 4 al doilea 
paragraf litera (c)

96S ECR AN - 93, 450, 11

Articolul 4 § 2 litera 
(c)

34 comisia +

97 ECR AN - 95, 451, 5Articolul 12 § 1 al 
doilea paragraf

45 comisia +

Articolul 16 § 1 primul 
paragraf

98 ECR AN - 96, 452, 7

86 The Left AN - 103, 443, 3Articolul 23, § 7, 
primul paragraf

78 comisia +

87 ID AN - 89, 448, 14După considerentul 1

88 ID AN - 98, 449, 5



P9_PV(2022)04-07(VOT)_RO.docx 13 PE 730.835

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

Propunerea Comisiei AN + 427, 102, 24

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: amendamentele 87- 89
ECR: amendamentele 86- 98

8. Situația drepturilor omului în Coreea de Nord, inclusiv persecutarea 
minorităților religioase

Propuneri de rezoluție: B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022, B9-0195/2022, 
B9-0196/2022

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

Propunerea comună de rezoluție RC-B9-0183/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputați)

div

1 +

2 +

§ 9 § text original

3 +

div

1 +

§ 15 § text original

2 +

Propunerea de rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0183/2022 The Left ↓

B9-0184/2022 Verts/ALE ↓

B9-0193/2022 Renew 
Europe

↓

B9-0194/2022 S&D ↓

B9-0195/2022 PPE ↓

B9-0196/2022 ECR ↓
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Solicitări de vot pe părți
The Left:
§ 9
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „solicită tuturor membrilor ONU să ia măsuri 

pentru a pune în aplicare pe deplin sancțiunile Consiliului de Securitate al ONU;” și 
„insistă asupra necesității ca Consiliul să adopte sancțiuni suplimentare severe în 
materie de drepturi ale omului în temeiul regimului mondial de sancțiuni al UE, 
care să vizeze persoanele identificate ca fiind responsabile de aceste abuzuri;”

A doua parte „solicită tuturor membrilor ONU să ia măsuri pentru a pune în aplicare pe deplin 
sancțiunile Consiliului de Securitate al ONU;” 

A treia parte „insistă asupra necesității ca Consiliul să adopte sancțiuni suplimentare severe în 
materie de drepturi ale omului în temeiul regimului mondial de sancțiuni al UE, 
care să vizeze persoanele identificate ca fiind responsabile de aceste abuzuri;”

§ 15
Prima parte „salută regimul de sancțiuni impus de UE, precum și disponibilitatea exprimată de 

UE de a sprijini orice procese diplomatice rezonabile; încurajează UE și statele 
membre să elaboreze o strategie care să completeze regimul de sancțiuni, în 
conformitate cu strategia globală a UE”

A doua parte „și ținând seama de reluarea dialogului politic cu Coreea de Nord la momentul 
potrivit, în vederea integrării inițiativelor privind drepturile omului, dezarmarea 
nucleară și pacea în relațiile sale cu RPDC;”

Diverse
Esther de Lange a susținut de asemenea propunerea de rezoluție B9-0195/2022.
Andrey Kovatchev a susținut de asemenea propunerea de rezoluție RC-B9-0183/2022.

9. Situația statului de drept și a drepturilor omului în Republica Guatemala

Propuneri de rezoluție: B9-0179/2022, B9-0180/2022, B9-0182/2022, B9-0187/2022, B9-0190/2022, 
B9-0191/2022

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

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0179/2022 PPE VE - 190, 309, 46

B9-0180/2022 The Left -

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0182/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, deputați)

1 The Left -După § 8

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

După § 12 3 The Left -

Propunerea de rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0182/2022 Verts/ALE ↓

B9-0187/2022 Renew 
Europe

↓

B9-0190/2022 S&D ↓

B9-0191/2022 ECR ↓

Diverse
Andrey Kovatchev a sprijinit, de asemenea, propunerea comună de rezoluție RC-B9-0182/2022.

10. Intensificarea represiunii în Rusia, inclusiv cazul lui Alexei Navalnîi

Propuneri de rezoluție: B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022, B9-0192/2022, 
B9-0214/2022

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

Propunerea comună de rezoluție RC-B9-0181/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputați)

§ 1 3 The Left -

După § 5 § text original + amendament oral

§ 7 § text original +

div

1 +

§ 8 § text original

2 +

div

1/AN + 524, 4, 5

§ 10 § text original

2/AN + 422, 80, 27
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 14 § text original +

§ 15 § text original AN + 497, 11, 24

1 The Left -§ 18

8 ECR -

§ 19 4 The Left VE - 239, 279, 16

5 The Left -§ 20

9 ECR -

§ 23 § text original AN + 347, 152, 24

§ 24 § text original AN + 357, 107, 56

div

1/AN + 265, 237, 25

7 ECR

2/AN - 76, 426, 24

div

1 ↓

§ 26

§ text original

2 ↓

După considerentul A 6 ECR AN - 249, 269, 8

Considerentul D 2 The Left -

Propunerea de rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0181/2022 The Left ↓

B9-0185/2022 Verts/ALE ↓

B9-0186/2022 Renew 
Europe

↓

B9-0188/2022 S&D ↓

B9-0192/2022 ECR ↓

B9-0214/2022 PPE ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: amendamentele 6, 7
The Left: §§ 15, 23, 24
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Solicitări de vot separat
The Left: §§ 7, 14

Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
amendamentul 7
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită statele membre să închidă și să 

interzică instituțiile afiliate statului, cum ar fi rețeaua centrelor ruse pentru știință 
și cultură și organizațiile și asociațiile ruse din diaspora, care își desfășoară 
activitatea sub auspiciile și conducerea misiunilor diplomatice ruse și promovează 
propaganda rusă și răspândesc dezinformarea;”

A doua parte aceste cuvinte

ECR:
§ 10
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „a activiștilor în domeniul sănătății sexuale și 

reproductive”
A doua parte aceste cuvinte

The Left:
§ 8
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „regimului sovietic și ale”
A doua parte aceste cuvinte

§ 26
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „vocile critice din cadrul”
A doua parte aceste cuvinte

Diverse
Andrey Kovatchev a sprijinit, de asemenea, propunerea comună de rezoluție RC-B9-0181/2022.
Petras Auštrevičius a prezentat următorul amendament oral, având drept scop să introducă un 
nou punct după punctul 5:

„condamnă rolul Patriarhului Chiril de la Moscova, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, de a furniza o 
acoperire teologică pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei; laudă curajul celor 
300 de preoți ai Bisericii Ortodoxe Ruse care au semnat o scrisoare prin care condamnă 
agresiunea, deplângând calvarul poporului ucrainean și solicitând „oprirea războiului”;”

11. Dreptul la reparare

Propunere de rezoluție: B9-0175/2022

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

Propunerea de rezoluție B9-0175/2022
(Comisia IMCO)

div

1 +

§ 2 § text original

2 +

După § 3 1 ECR AN - 232, 265, 26

div§ 11 § text original

1 +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2 +

div

1 +

2 +

§ 17 § text original

3 +

§ 20 2 ECR AN - 210, 289, 23

div

1 +

Considerentul A § text original

2 +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 509, 3, 13

Solicitări de vot prin apel nominal
S&D: amendamentele 1, 2; propunerea de rezoluție (textul în ansamblu)

Solicitări de vot pe părți
ID:
§ 2
Prima parte „subliniază că inițiativa privind dreptul la reparare trebuie să fie proporțională, 

bazată pe dovezi și eficientă din punctul de vedere al costurilor și să echilibreze 
principiile sustenabilității, protecției consumatorilor și al unei economii sociale de 
piață cu grad ridicat de competitivitate, pentru ca toate părțile interesate 
relevante să profite de oportunitățile”

A doua parte „inerente tranziției verzi;”

§ 11
Prima parte „consideră că o mai bună informare a consumatorilor cu privire la posibilitatea de 

reparare a produselor este esențială pentru a le permite consumatorilor să joace 
un rol mai activ în economia circulară; consideră că o mai bună informare a 
consumatorilor le-ar permite acestora să ia decizii de cumpărare în cunoștință de 
cauză, ceea ce ar putea orienta piața către produse mai ușor de reparat; felicită 
așadar Comisia pentru inițiativa anunțată privind capacitarea consumatorilor”

A doua parte „în tranziția verde;”

§ 17
Prima parte „îndeamnă Comisia să prezinte o propunere legislativă pentru a încuraja 

adoptarea achizițiilor publice ecologice;”
A doua parte „consideră că în toate achizițiile publice produsele refolosite, reparate, 

refabricate, recondiționate și alte asemenea produse și soluții eficiente în ceea ce 
privește utilizarea resurselor și a energiei, care reduc la minimum impactul asupra 
mediului al produselor și soluțiilor pe durata ciclului de viață, sunt alegerea 
implicită, în conformitate cu obiectivele Pactului verde european și că, dacă 
acestea nu sunt preferate, ar trebui să se aplice principiul „respectă sau explică”;” 
cu excepția cuvintelor „în conformitate cu obiectivele Pactului verde european”

A treia parte „în conformitate cu obiectivele Pactului verde european”

considerentul A
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „al agendei privind” și „în cadrul Pactului 

verde european”
A doua parte aceste cuvinte
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12. Estimările Parlamentului privind veniturile și cheltuielile pentru exercițiul 
financiar 2023

Raport: Niclas Herbst (A9-0087/2022)

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

§ 2 2 ID -

După § 2 3 ID AN - 81, 395, 35

§ 13 4 ID AN - 76, 407, 32

După § 13 5 ID -

§ 16 6 ID -

div

1 +

§ 28 § text original

2 +

După § 30 1 The Left VE - 144, 268, 96

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 337, 119, 38

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: amendamentele 3, 4

Solicitări de vot pe părți
Renew, PPE:
§ 28
Prima parte „reamintește că majoritatea deputaților sprijină existența unui singur sediu;”
A doua parte „reamintește că este necesar să se găsească soluții pentru a se optimiza 

activitatea parlamentară și instituțională, costurile financiare și amprenta de 
carbon; reamintește că, în conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană, 
sediul Parlamentului European trebuie să fie la Strasbourg; observă că modificările 
permanente vor necesita o modificare a tratatului;”

13. Situația din Afganistan, în special situația drepturilor femeilor

Propuneri de rezoluție: B9-0198/2022, B9-0199/2022, B9-0202/2022, B9-0204/2022, B9-0205/2022, 
B9-0206/2022

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

Propunerea comună de rezoluție RC-B9-0198/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputați)

div§ 7 § text original

1/AN + 488, 1, 2
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 390, 50, 46

div

1/AN + 375, 99, 22

§ 13 § text original

2/AN + 274, 200, 20

După § 13 6 The Left -

§ 15 § text original AN + 374, 45, 75

§ 16 7 ECR -

După § 16 8 ECR -

§ 17 2 ID AN - 175, 302, 11

div

1 +

§ 20 § text original

2/AN + 258, 221, 10

§ 23 § text original AN + 452, 8, 32

Considerentul J 3 The Left -

După considerentul K 4 The Left -

După considerentul P 5 The Left AN - 31, 455, 8

Considerentul Q § text original AN + 483, 4, 5

După considerentul S 1 ID AN - 70, 385, 31

Propunerea de rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0198/2022 The Left ↓

B9-0199/2022 PPE ↓

B9-0202/2022 Verts/ALE ↓

B9-0204/2022 Renew 
Europe

↓

B9-0205/2022 S&D ↓

B9-0206/2022 ECR ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
The Left: amendamentul 5; §§ 13, 23, considerentul Q
ID: amendamentele 1, 2; § 15
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Solicitări de vot separat
PPE: §§ 7, 13
ECR: §§ 13, 15

Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 7
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru sănătatea reproductivă și sexuală”
A doua parte aceste cuvinte

ID:
§ 13
Prima parte „solicită UE și statelor sale membre să sprijine și să protejeze persoanele care fug 

din Afganistan; reiterează necesitatea de a garanta statutul femeilor avocate 
afgane, al liderelor societății civile, al artistelor, sportivelor și al altor persoane 
expuse riscurilor, în special al celor a căror viață este în pericol, cum ar fi 
persoanele LGBTQI+;”

A doua parte „își reiterează apelul pentru un program special de vize, pentru consolidarea 
mecanismelor de relocare și pentru o protecție garantată efectivă pentru refugiații 
afgani;”

PPE, ID:
§ 20
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „deblocarea activelor afgane și” 
A doua parte aceste cuvinte


