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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. Alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct

Raport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0083/2022)

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

Proiect de act legislativ

div

1/AN + 499, 120, 9

Articolul 1 § text original

2/AN + 320, 285, 25

16PC ID AN - 233, 382, 18

div

1/AN + 608, 15, 9

Articolul 2 punctul 1

§ text original

2/AN + 322, 295, 18

16PC ID AN - 187, 432, 18

div

1/AN + 552, 76, 7

Articolul 2 punctul 2

§ text original

2/AN + 319, 291, 19

16PC ID AN - 170, 438, 22Articolul 2 punctul 3

§ text original AN + 350, 275, 13

16PC ID AN - 224, 401, 14

div

1/AN + 535, 91, 11

Articolul 2 punctul 4

§ text original

2/AN + 317, 296, 21

16PC ID AN - 121, 506, 14Articolul 2 punctul 5

§ text original AN + 337, 281, 19

16PC ID AN - 124, 500, 14Articolul 2 punctul 6

§ text original AN + 332, 286, 22

16PC ID AN - 227, 398, 15Articolul 2 punctul 9

§ text original AN + 325, 291, 22

divArticolul 3 § text original

1/AN + 548, 37, 51
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 323, 295, 20

Articolul 4 § 1 17 ID AN - 165, 468, 7

div

1/AN + 619, 8, 16

2/AN + 443, 150, 22

Articolul 4 § 2 § text original

3/AN + 326, 293, 23

18PC ID AN - 170, 461, 8

div

1/AN + 499, 120, 20

Articolul 5 § 1

§ text original

2/AN + 326, 287, 20

18PC ID AN - 208, 420, 12

div

1/AN + 612, 16, 11

Articolul 5 § 2

§ text original

2/AN + 330, 287, 22

Articolul 8 § 1 19 ID AN - 152, 477, 5

20PC ID AN - 169, 409, 63

div

1/AN + 565, 13, 64

Articolul 9, titlu

§ text original

2/AN + 323, 290, 20

20PC ID AN - 178, 403, 58Articolul 9 § 2

§ text original AN + 332, 283, 22

20PC ID AN - 176, 444, 17Articolul 9 § 3

§ text original AN + 331, 282, 19

21 ID AN - 225, 388, 19

8 The Left AN - 52, 546, 42

div

1/AN + 463, 152, 16

Articolul 10 § 1

§ text original

2/AN + 321, 288, 27
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1 +

Articolul 10 § 2 § text original

2 +

22 ID AN - 173, 401, 60

div

1/AN + 472, 153, 11

Articolul 11 § 2

§ text original

2/AN + 322, 294, 20

23PC ID AN - 179, 395, 60

div

1/AN + 600, 25, 12

Articolul 12 § 1

§ text original

2/AN + 308, 287, 24

23PC ID AN - 189, 386, 60

div

1/AN + 552, 32, 52

Articolul 12 § 2

§ text original

2/AN + 320, 281, 24

div

1/AN + 454, 177, 9

Articolul 12 § 3 § text original

2/AN + 601, 16, 7

23PC ID AN - 221, 400, 20Articolul 12 § 4

§ text original AN + 335, 276, 27

Articolul 13 § 2 § text original AN + 406, 171, 63

26 Renew -Articolul 13 § 4

§ text original vs +

Articolul 13 § 5 § text original AN + 333, 239, 68

Articolul 15 § text original AN + 314, 297, 25

div

1/AN + 412, 209, 20

Articolul 17 § 4 § text original

2/AN + 452, 151, 25
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Articolul 17 § 6 § text original AN + 343, 278, 23

div

1/AN + 546, 41, 57

2/AN + 409, 210, 22

3/AN + 527, 83, 8

Articolul 18 § 1 § text original

4/AN + 334, 276, 25

div

1/AN + 586, 48, 6

2/AN + 341, 254, 20

3/AN + 436, 186, 7

Articolul 18 § 2 § text original

4/AN + 318, 286, 22

Articolul 19 § 1 9S The Left AN - 202, 392, 41

Articolul 19 § 3 10 The Left AN - 187, 412, 34

div

1/AN + 520, 59, 60

2/AN + 308, 287, 21

3/AN + 415, 209, 12

4/AN + 346, 279, 15

Articolul 20 § 1 § text original

5/AN + 411, 213, 14

Articolul 27 24 ID AN - 172, 399, 64

Articolul 27 § 2 § text original AN + 342, 279, 22

Articolul 27 § 6 § text original AN + 345, 278, 18

div

1/AN + 616, 20, 7

Articolul 27 § 7 § text original

2/AN + 335, 278, 22

div

1/AN + 461, 176, 7

Articolul 28 § 1 litera 
(a)

§ text original

2/AN + 325, 289, 24
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 453, 178, 10

Articolul 28 § 1 litera 
(b)

§ text original

2/AN + 319, 280, 22

div

1/AN + 328, 290, 22

Articolul 28 § 1 litera 
(c)

§ text original

2/AN + 418, 180, 17

Articolul 28 § 1 litera 
(d)

§ text original AN + 322, 286, 26

Articolul 28 § 1 litera 
(e)

§ text original AN + 334, 280, 24

div

1/AN + 316, 304, 18

Articolul 28 § 3 § text original

2/AN + 425, 180, 13

Articolul 28, text care 
rămâne

§ text original AN + 439, 191, 12

div

1 +

Articolul 31 § text original

2 +

Anexa I § text original AN + 333, 280, 18

Anexa II § text original AN + 323, 297, 17

Anexa III § text original AN + 348, 274, 16

div

1 +

Considerentul 6 § text original

2/AN + 415, 191, 30

25 Renew -

div

1/AN + 502, 71, 64

Considerentul 7

§ text original

2/AN + 452, 166, 13

divConsiderentul 8 § text original

1/AN + 440, 173, 22
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 424, 175, 35

Considerentul 9 § text original AN + 330, 280, 27

div

1/AN + 483, 143, 16

Considerentul 10 § text original

2/AN + 321, 295, 24

div

1/AN + 558, 65, 17

Considerentul 11 § text original

2/AN + 324, 294, 20

div

1/AN + 557, 42, 38

Considerentul 12 § text original

2/AN + 324, 285, 21

14 ID AN - 127, 458, 56

div

1/AN + 457, 172, 15

Considerentul 13

§ text original

2/AN + 323, 285, 24

div

1/AN + 478, 107, 51

Considerentul 14 § text original

2/AN + 319, 280, 24

div

1/AN + 506, 61, 71

Considerentul 19 § text original

2/AN + 320, 287, 21

Considerentul 20 § text original AN + 401, 210, 31

div

1/AN + 613, 20, 6

Considerentul 21 § text original

2/AN + 321, 286, 26

div

1/AN + 495, 136, 10

Considerentul 22 § text original

2/AN + 328, 286, 20
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

15 ID -

div

1/AN + 483, 140, 19

Considerentul 23

§ text original

2/AN + 317, 290, 21

Proiect de act legislativ (întregul text) VE + 323, 262, 48

Propunerea de rezoluție

div

1/AN + 462, 155, 9

§ 2 § text original

2/AN + 321, 278, 23

§ 3 § text original vs +

§ 6 § text original AN + 479, 126, 27

§ 9 5 The Left AN - 117, 462, 54

div

1/AN + 459, 115, 61

§ 12 § text original

2/AN + 330, 279, 25

div

1/AN + 457, 115, 61

§ 13 § text original

2/AN + 315, 288, 25

§ 15 6 The Left AN - 205, 410, 21

§ 17 § text original AN + 443, 144, 55

1 The Left AN - 220, 360, 61

2 The Left AN - 256, 349, 29

După § 17

3 The Left AN - 67, 511, 57

§ 18 § text original AN + 311, 300, 29

§ 19 § text original AN + 324, 292, 25

§ 20 § text original AN + 326, 285, 27

div§ 21 § text original

1/AN + 482, 148, 11
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 322, 288, 22

div

1/AN + 486, 91, 62

§ 22 § text original

2/AN + 316, 291, 23

div

1 +

§ 23 § text original

2/AN + 423, 198, 20

div

1/AN + 525, 57, 63

§ 27 § text original

2/AN + 323, 282, 24

12 ID AN - 125, 450, 61

div

1/AN + 454, 171, 12

§ 28

§ text original

2/AN + 303, 286, 28

§ 34 7 The Left AN - 150, 391, 94

§ 37 13 ID AN - 160, 468, 9

div

1 +

Considerentul E § text original

2/AN + 386, 237, 11

div

1/AN + 615, 17, 4

Considerentul H § text original

2/AN + 379, 236, 19

Considerentul I 4 The Left AN - 83, 537, 20

div

1/AN + 478, 148, 15

Considerentul N § text original

2/AN + 327, 269, 32

divConsiderentul O § text original

1/AN + 461, 158, 14
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 326, 271, 33

Considerentul P § text original AN + 329, 265, 46

Considerentul Q § text original AN + 321, 286, 32

Considerentul Z § text original AN + 317, 293, 22

Considerentul AA § text original AN + 335, 268, 39

div

1/AN + 469, 164, 11

Considerentul AD § text original

2/AN + 321, 289, 24

După considerentul 
AE

11 ECR AN - 186, 432, 23

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 331, 257, 52

Solicitări de vot prin apel nominal
The Left: amendamentele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; § 17; considerente Q, 20; articol 15
ECR: amendamentul 11
Verts/ALE: articolul 13 § 2
ID: amendamentele 12 - 14, 16 - 24; §§ 6, 9, 12, 13, 18; articolul 13, § 5; articolele 15, 

28
deputați: considerentele 9, P, Q, Z, AA; §§ 18, 19, 20; articolul 2, punctul 3; articolul 2, 

punctul 5; articolul 2, punctul 6; articolul 2, punctul 9; articolul 9, § 2; articolul 9, § 
3; articolul 12, § 4; articolul 13, § 5, articolul 15; articolul 17, § 6; articolul 27, § 2; 
articolul 27, § 6; articolul 28, § 1, litera d; articolul 28, § 1, litera e; anexele I, II, III

Solicitări de vot separat
ID: articolul 13, § 4; anexa II; §§ 3, 19, 23, 28

Solicitări de vot pe părți
The Left:
considerentul 8
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Printr-un proces care ar trebui oficializat pe 

baza unui acord politic între entitățile politice europene, candidatul cap de listă a 
cărui entitate politică europeană a primit în total cel mai mare număr de locuri ar 
trebui să aibă mai întâi sarcina de a forma o majoritate de coaliție în Parlamentul 
nou ales în ceea ce privește numirea unui candidat la funcția de președinte al 
Comisiei Europene”

A doua parte aceste cuvinte

Verts/ALE:
considerentul E
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ca mijloc de garantare a funcționării 

Parlamentului,”
A doua parte aceste cuvinte
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considerentul 6
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „contribuie la dezvoltarea unei dinamici 

stabile a guvernului și a opoziției în cadrul parlamentelor.”
A doua parte aceste cuvinte

ID:
§ 23
Prima parte „reamintește că vârsta minimă de eligibilitate pentru a candida în cele 27 de state 

membre variază între 18 și 25 de ani, iar vârsta minimă de eligibilitate pentru a 
vota variază între 16 și 18 ani;”

A doua parte „solicită introducerea unei vârste unice și armonizate pentru dreptul de vot pasiv 
și, respectiv, pentru dreptul de vot activ în toate statele membre și le recomandă 
acestora să introducă vârsta minimă pentru dreptul de vot de 16 ani, fără a aduce 
atingere ordinelor constituționale existente care stabilesc o vârstă minimă de vot 
de 18 sau 17 ani; este de părere că acordarea dreptului de vot la vârsta de 16 ani 
ar reflecta drepturile și îndatoririle actuale pe care le are deja tineretul european 
în unele state membre;”

articolul 10 § 2
Prima parte „Un membru al unui partid politic, al unei asociații de alegători sau al unei entități 

electorale europene poate transmite o plângere motivată de nerespectare a 
procedurilor democratice, a transparenței și a criteriilor privind egalitatea de gen 
prevăzute în prezentul articol autorității naționale competente sau Autorității 
electorale europene” cu excepția cuvintelor „sau Autorității electorale europene”

A doua parte „sau Autorității electorale europene”

articolul 31
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „după consultarea Autorității electorale 

europene”
A doua parte aceste cuvinte

deputați:
articolul 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în ceea ce privește circumscripția de la 

nivelul Uniunii menționată la articolul 15 și”
A doua parte aceste cuvinte

articolul 2 punctul 1
Prima parte „«partid politic» înseamnă o asociație de cetățeni care urmărește obiective 

politice și care fie este recunoscută de ordinea juridică a cel puțin unui stat 
membru, fie este stabilită în conformitate cu aceasta, în temeiul Regulamentului 
(UE, Euratom) nr. 1141/2014,”

A doua parte „inclusiv cele care intenționează să formeze o coaliție europeană de partide 
politice naționale și/sau de asociații naționale de alegători sau să se alăture unei 
astfel de coaliții, pentru a prezenta o listă de candidați pentru circumscripția de la 
nivelul Uniunii și pentru a face campanie în această circumscripție;”

articolul 2 punctul 2
Prima parte „«asociație de alegători» înseamnă o asociație de cetățeni care urmărește 

obiective politice și care nu este înființată ca partid politic, ci este înregistrată ca o 
asociație de cetățeni în conformitate cu dispozițiile naționale aplicabile,”

A doua parte „inclusiv cele care intenționează să formeze o coaliție europeană de partide 
politice naționale și/sau de asociații naționale de alegători sau să se alăture unei 
astfel de coaliții, pentru a prezenta o listă de candidați pentru circumscripția de la 
nivelul Uniunii și pentru a face campanie în această circumscripție;”

articolul 2 punctul 4
Prima parte „«partid politic european»” înseamnă o alianță politică de partide politice 

naționale care urmărește obiective politice și este înregistrată la Autoritatea 
pentru partidele și fundațiile politice europene în conformitate cu Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 1141/2014;”

A doua parte „în scopul prezentării unei liste de candidați pentru circumscripția de la nivelul 
Uniunii și al desfășurării unei campanii în această circumscripție”
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articolul 5 § 1
Prima parte „Toți cetățenii Uniunii Europene cu vârsta de minim 18 ani au dreptul de a vota și 

de a candida la alegerile pentru Parlamentul European”
A doua parte „, fie în circumscripția națională, fie în cea de la nivelul Uniunii, sau în amândouă”

articolul 5 § 2
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sau pe mai mult de o listă la nivelul Uniunii”
A doua parte aceste cuvinte

articolul 9, titlu
Prima parte „Stabilirea listelor electorale naționale”
A doua parte „și a listei electorale europene”

articolul 10 § 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și, în orice caz, în circumscripția de la nivelul 

Uniunii”
A doua parte aceste cuvinte

articolul 11 § 2
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „de la nivelul Uniunii”
A doua parte aceste cuvinte

articolul 12 § 1
Prima parte „Alegerile au loc prin vot universal direct și sunt egale, libere și secrete.”
A doua parte „Fiecare alegător dispune de două voturi, unul pentru a alege membrii 

Parlamentului European în circumscripțiile naționale și unul pentru a alege 
membrii Parlamentului European în circumscripția de la nivelul Uniunii.”

articolul 12 § 2
Prima parte „Membrii Parlamentului European sunt aleși ca reprezentanți ai cetățenilor Uniunii 

pe baza reprezentării proporționale.”
A doua parte „în circumscripțiile naționale și în circumscripția de la nivelul Uniunii.”

articolul 12 § 3
Prima parte „În circumscripțiile naționale,”
A doua parte „membrii Parlamentului European sunt aleși pe baza oricărui sistem național de 

reprezentare proporțională folosit în mod obișnuit de statul membru în cauză.”

articolul 17 § 4
Prima parte „În circumscripțiile naționale,”
A doua parte „buletinele de vot utilizate la alegerile pentru Parlamentul European sunt 

uniforme, asigură o vizibilitate egală a numelor, acronimelor, simbolurilor și 
logourilor, dacă există, ale partidelor politice naționale și/sau ale asociațiilor 
naționale de alegători, precum și ale entităților electorale europene atunci când 
sunt afiliate la oricare dintre acestea, și includ lista numelor candidaților și, dacă 
este cazul, a supleanților, în ordinea în care aceștia apar pe listele de candidați 
relevante.”

articolul 27 § 7
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sau cu Autoritatea electorală europeană”
A doua parte aceste cuvinte

articolul 28 § 1 litera (a)
Prima parte „asigura punerea în aplicare corectă a prezentului regulament”
A doua parte „și de a desfășura și monitoriza procesul electoral al circumscripției de la nivelul 

Uniunii;”

articolul 28 § 1 litera (b)
Prima parte „defini procedura aplicabilă plângerilor în temeiul articolul 10 alineatul (2),”
A doua parte „în ceea ce privește circumscripția de la nivelul Uniunii;”
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articolul 28 § 1 litera (c)
Prima parte „exercita toate funcțiile legate de procesul electoral al circumscripției de la nivelul 

Uniunii și”
A doua parte „de a menține legătura cu autoritățile de contact menționate la articolul 18;”

articolul 28 § 3
Prima parte „Autoritatea electorală europeană anunță listele de la nivelul Uniunii cu 

unsprezece săptămâni înainte de ziua alegerilor. Aceasta creează și gestionează 
un registru al diferitelor liste de la nivelul Uniunii transmise de entitățile electorale 
europene. Informațiile registrului sunt puse la dispoziția publicului.”

A doua parte „În deciziile sale, Autoritatea electorală europeană ține seama pe deplin de 
drepturile fundamentale de a vota și de a candida.”

considerentul 7
Prima parte „Pragurile electorale nu ar trebui să afecteze șansele minorităților naționale și 

lingvistice recunoscute de a participa la viața politică a Uniunii și de a fi 
reprezentate în Parlamentul European. Minoritățile naționale sau lingvistice 
recunoscute ar trebui să beneficieze de derogări de la orice praguri prevăzute la 
nivel național.”

A doua parte „Derogările de la pragurile naționale ar trebui să se aplice, de asemenea, 
partidelor politice sau asociațiilor de alegători care candidează la alegerile 
europene într-un sfert din statele membre care includ în buletinele lor de vot 
numele și logourile entităților europene la care sunt afiliați.”

considerentul 10
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și de a depune liste la nivelul Uniunii”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul 11
Prima parte „Condițiile de selecție a candidaților și de depunere a candidaturilor ar trebui să 

fie rezonabile, echitabile, democratice, proporționale și ar trebui să respecte 
principiile stabilite de Codul de bună conduită electorală al Comisiei Europene 
pentru Democrație prin Lege a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția). În plus, 
în Planul de acțiune pentru democrația europeană, Comisia s-a angajat să 
promoveze accesul la participarea democratică, ceea ce presupune că 
participarea democratică trebuie să fie incluzivă și să asigure egalitatea între 
persoane, iar procesele politice și cele decizionale trebuie să asigure echilibrul de 
gen. În strategia sa privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025, Comisia 
a afirmat că «pentru democrația reprezentativă de la toate nivelurile – european, 
național, regional și local, este esențial să se asigure egalitatea de șanse în ceea 
ce privește participarea». Egalitatea de gen, precum și procedurile democratice și 
transparente și deciziile în cunoștință de cauză pentru selectarea candidaților la 
alegerile pentru Parlamentul European, inclusiv a candidatului cap de listă, sunt 
elemente-cheie pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru toate 
entitățile electorale europene și a consolida reprezentativitatea și democrația. Din 
motive de egalitate, principiile respective ar trebui să se aplice tuturor listelor de 
candidați la alegerile pentru Parlamentul European”

A doua parte „atât în circumscripțiile naționale, cât și în circumscripția de la nivelul Uniunii.”

considerentul 12
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să se stabilească o listă electorală 

europeană” și „la nivel european și național”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul 13
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru gestionarea circumscripției de la 

nivelul Uniunii” și „întocmirea listei electorale europene,”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul 14
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „din circumscripția de la nivelul Uniunii”
A doua parte aceste cuvinte
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considerentul 19
Prima parte „Pentru a garanta că partidele politice europene, asociațiile europene de alegători 

și alte entități electorale europene sunt suficient de vizibile, sunt necesare norme 
clare și transparente privind campaniile și materialele electorale oficiale. Astfel de 
măsuri ar trebui să le permită partidelor politice europene, asociațiilor europene 
de alegători și altor entități electorale europene să utilizeze orice formă de 
comunicare publică și de materiale de campanie electorală. Aceste norme ar 
trebui să le permită partidelor politice europene, asociațiilor europene de alegători 
și altor entități electorale europene să își indice afilierile în orice formă de 
comunicare publică, materiale de campanie electorală și materiale electorale 
oficiale, cum ar fi buletinele de vot. Statele membre ar trebui să se asigure că 
partidele politice europene, asociațiile europene de alegători și alte entități 
electorale europene beneficiază de un tratament și de șanse egale în ceea ce 
privește campania electorală”

A doua parte „corespunzătoare circumscripției de la nivelul Uniunii.”

considerentul 22
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru stabilirea listei electorale europene”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul 23
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în ceea ce privește circumscripția de la 

nivelul Uniunii,”
A doua parte aceste cuvinte

§ 2
Prima parte „consideră că este esențial să se îmbunătățească transparența și 

responsabilitatea democratică a Parlamentului, prin consolidarea dimensiunii 
europene a alegerilor, în special prin transformarea alegerilor europene într-un 
singur scrutin european,„

A doua parte „în special prin stabilirea unei circumscripții electorale la nivelul întregii Uniuni, 
spre deosebire de cele 27 de alegeri naționale separate, care reprezintă modul în 
care sunt organizate în prezent alegerile europene;”

§ 12
Prima parte „consideră că toți alegătorii europeni ar trebui să poată vota pentru candidatul 

preferat pentru funcția de președinte al Comisiei”
A doua parte „și că, în toate statele membre, candidații principali ar trebui să poată candida pe 

liste la nivelul Uniunii, desemnați de un partid politic european, de o asociație 
europeană de alegători sau de o altă entitate electorală europeană, care să 
prezinte un program electoral comun;”

§ 13
Prima parte „invită partidele politice europene, asociațiile europene de alegători și entitățile 

electorale europene să își desemneze candidații pentru funcția de președinte al 
Comisiei cu cel puțin 12 săptămâni înainte de ziua alegerilor; consideră că ar 
trebui asigurate proceduri democratice obligatorii și transparența în procesul de 
selecție”

A doua parte „se așteaptă ca respectivii candidații să fie plasați pe prima poziție pe lista 
corespunzătoare a circumscripției la nivelul Uniunii;”

§ 21
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în circumscripția Uniunii”
A doua parte aceste cuvinte

§ 22
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în circumscripția electorală la nivelul 

Uniunii”
A doua parte aceste cuvinte
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§ 27
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „stabilirea unor liste electorale europene și”
A doua parte aceste cuvinte

§ 28
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să gestioneze listele electorale europene” și 

„sugerează că o sarcină esențială a Autorității ar fi gestionarea registrului listelor 
electorale pentru circumscripția de la nivelul Uniunii;”

A doua parte aceste cuvinte

considerentul H
Prima parte „întrucât tendința de creștere a ratei de participare la vot poate fi îmbunătățită 

dacă sunt consolidate legătura dintre alegători și candidați, precum și 
responsabilitatea reciprocă a acestora”

A doua parte „,iar dimensiunea europeană este încurajată;”

considerentul N
Prima parte „întrucât Recomandarea 16 a Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni 2 

privind democrația/valorile și drepturile europene, statul de drept, securitatea 
Conferinței privind viitorul Europei solicită o lege electorală pentru Parlamentul 
European care să armonizeze condițiile electorale (vârsta de votare, data 
alegerilor, cerințele pentru circumscripțiile electorale, candidați, partide politice și 
finanțarea acestora)”

A doua parte „și ca cetățenii europeni să aibă dreptul de a vota pentru diferite partide la nivelul 
Uniunii Europene care sunt alcătuite fiecare din candidați din mai multe state 
membre și că, într-o perioadă de tranziție suficientă, cetățenii pot vota în 
continuare atât pentru partidele naționale, cât și pentru cele transnaționale;”

Considerentul O
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sugerează utilizarea unor liste 

transnaționale, în care alegătorilor să li se pună la dispoziție o listă a candidaților 
naționali și o listă suplimentară cu candidați din toate statele membre, întrucât”

A doua parte aceste cuvinte

considerentul AD
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „,ar simplifica procesul, ar gestiona în special 

circumscripția electorală la nivelul Uniunii”
A doua parte aceste cuvinte

ID, deputați:
considerentul 21
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Locurile vacante de membri ai Parlamentului 

European aleși din circumscripția de la nivelul Uniunii ar trebui ocupate de 
următorul candidat de pe lista relevantă.”

A doua parte aceste cuvinte

articolul 3
Prima parte „În orice caz, acestea asigură respectarea standardelor democratice, conducând 

la cerințe democratice și proporționale pentru înregistrarea unui partid politic sau 
a unei asociații de alegători și pentru prezentarea unei liste de candidați pentru 
circumscripțiile naționale”

A doua parte „și circumscripția de la nivelul Uniunii.”

articolul 4 § 2
Prima parte „Niciun cetățean al Uniunii nu poate vota mai mult de o singură dată în fiecare 

scrutin pentru alegerea membrilor Parlamentului European,”
A doua parte „în circumscripțiile naționale”
A treia parte „sau circumscripția de la nivelul Uniunii”
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articolul 18 § 1
Prima parte „Fiecare stat membru desemnează o autoritate de contact responsabilă cu 

schimbul, cu omologii săi din celelalte state membre”
A doua parte „și cu Autoritatea electorală europeană instituită în conformitate cu articolul 28,”
A treia parte „de date”
A patra parte „privind alegătorii care sunt necesare pentru întocmirea listei electorale europene, 

în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), precum și privind candidații.”

articolul 18 § 2
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și Autorității electorale europene”, „care au 

fost înscriși pe listele electorale naționale” și „și pe lista electorală europeană”
A doua parte „și Autorității electorale europene”
A treia parte „care au fost înscriși pe listele electorale naționale”
A patra parte „și pe lista electorală europeană”

articolul 20 § 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în circumscripția de la nivelul Uniunii și”, „în 

circumscripțiile naționale”, „în această ordine” și „de către Autoritatea electorală 
europeană,”

A doua parte „în circumscripția de la nivelul Uniunii și”
A treia parte „în circumscripțiile naționale,”
A patra parte „în această ordine”
A cincea parte „de către Autoritatea electorală europeană,”

2. Modificarea anexelor IV și V la Regulamentul (UE) 2019/1021 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici 
persistenți***I

Raport: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

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

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-10
13-14

comisia +

11 comisia +Anexa I paragraful 1 
punctul 1 subpunctul 

c, tabel 15 ECR ↓

12 comisia +Anexa I paragraful 1 
punctul 1 subpunctul 

d, tabel 16 ECR ↓

Propunerea Comisiei AN + 506, 68, 49

3. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA): prelungirea 
perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în 
legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii 
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care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva 
fraudei în domeniul TVA *

Raport: Markus Ferber (A9-0128/2022)

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

Propunerea Comisiei AN + 605, 2, 27

4. Aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen în domeniul Sistemului de 
Informații Schengen în Cipru *

Raport: Peter Kofod (A9-0082/2022)

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

Propunerea Comisiei AN + 403, 58, 69

5. Propunerea de numire a unui membru al Curții de Conturi - Lefteris 
Christoforou

Raport: Luke Ming Flanagan (A9-0132/2022) [vot secret, articolul 191 alineatul (1) din 
Regulamentul de procedură]

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

Numirea lui Lefteris 
Christoforou

SEC + 549, 11, 69

6. Propunerea de numire a unui membru al Curții de Conturi - George Marius 
Hyzler

Raport: Angelika Winzig (A9-0130/2022) [vot secret, articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură]

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

Numirea lui George 
Marius Hyzler

SEC + 551, 33, 45
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7. O economie albastră sustenabilă în UE: rolul sectoarelor pescuitului și 
acvaculturii

Raport: Isabel Carvalhais (A9-0089/2022)

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

După § 115 1 deputați AN + 361, 257, 24

4 deputați AN + 319, 280, 35§ 116

§ text original AN ↓

2 deputați AN + 345, 249, 44După § 116

3 deputați AN + 361, 208, 70

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 494, 66, 66

Solicitări de vot prin apel nominal
S&D: amendamentele 1, 2, 3, 4; § 116

Solicitări de vot separat
deputați: § 116

8. Planul de acțiune al UE privind agricultura ecologică

Raport: Simone Schmiedtbauer (A9-0126/2022)

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

§ 1 1 deputați -

div

1/VE + 480, 148, 7

§ 2 § text original

2 +

div

1 +

§ 7 § text original

2 +

După § 22 2 deputați -

div

1 +

§ 26 § text original

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

§ 28 3 deputați -

După § 31 4 deputați -

div

1 +

§ 49 § text original

2 +

div

1 +

§ 54 § text original

2 +

După § 57 5 deputați VE - 237, 328, 66

§ 59 § text original vs +

div

1 +

§ 70 § text original

2 +

div

1 +

Considerentul D § text original

2 +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 611, 14, 5

Solicitări de vot separat
deputați: § 59

Solicitări de vot pe părți
deputați:
§ 2
Prima parte invită Comisia să efectueze o evaluare a impactului în ceea ce privește ponderea 

suprafeței agricole a UE dedicate agriculturii ecologice;”
A doua parte „consideră că dezvoltarea agriculturii ecologice, care generează numeroase 

externalități pozitive și beneficii pentru atenuarea schimbărilor climatice, 
biodiversitate și protecția solului, va contribui la realizarea obiectivelor strategiei 
«De la fermă la consumator» și ale strategiei privind biodiversitatea; recunoaște 
totodată potențialul altor metode agricole și de producție sustenabile, cum ar fi 
producția integrată și controlul biologic, de a contribui la obiectivele Pactului 
verde;”

§ 7
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în conformitate cu capacitatea pieței de a 

absorbi producția ecologică”
A doua parte aceste cuvinte
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§ 26
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „asigurându-se, în același timp, că încrederea 

consumatorilor în siguranța și sustenabilitatea metodelor agricole convenționale 
din Uniune nu este subminată”

A doua parte aceste cuvinte

§ 49
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „uneori”
A doua parte aceste cuvinte

§ 54
Prima parte „invită statele membre să aloce suficiente resurse investițiilor care facilitează 

dezvoltarea lanțurilor alimentare scurte, de exemplu prin creșterea numărului de 
abatoare mobile sau de instalații de prelucrare la fermă; consideră că utilizarea 
lanțurilor de aprovizionare locale ar trebui să fie promovată în cadrul procedurilor 
de achiziții publice;”

A doua parte „subliniază că accentul pus pe producția locală și pe lanțurile scurte nu trebuie să 
conducă la obstacole suplimentare în cadrul pieței interne a UE;”

§ 70
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inovațiile științifice în”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul D
Prima parte „întrucât sistemul alimentar european trebuie să furnizeze alimente produse în 

mod sustenabil și nutritive la prețuri accesibile și să asigure securitatea 
alimentară într-un mod care să garanteze o societate și o planetă sănătoasă, să 
contribuie la bunăstarea socială și economică, să protejeze atât sănătatea 
ecosistemelor, cât și pe cea a cetățenilor europeni și să asigure profitabilitatea 
producției agricole și, prin urmare, un trai echitabil pentru fermieri;”

A doua parte „întrucât este esențial să se asigure că creșterea suprafețelor de teren utilizate 
pentru agricultura ecologică corespunde capacității pieței de a absorbi produsele 
ecologice;”

9. Persecutarea minorităților pe motive de convingeri sau religie

Raport: Karol Karski (A9-0071/2022)

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

Propunere de 
rezoluție de înlocuire

1 ID AN - 135, 480, 10

După § 7 3 deputați AN - 303, 313, 21

div

1/AN + 573, 6, 55

§ 12 § text original

2/AN + 502, 52, 76

div

1/AN + 547, 59, 30

2/AN + 459, 105, 70

§ 22 § text original

3/AN + 534, 61, 30
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 612, 21, 5

§ 23 § text original

2/AN + 528, 64, 40

§ 24 § text original AN + 535, 76, 28

După considerentul E 2 deputați AN - 301, 315, 21

div

1/AN + 597, 19, 14

Considerentul H § text original

2/AN + 429, 112, 94

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 496, 28, 113

Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: amendamentele 2, 3; §§ 12 12, 22, 23, 24; considerentul H
ID: amendamentul 1

Solicitări de vot separat
deputați: § 24

Solicitări de vot pe părți
deputați:
§ 12
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sănătatea sexuală și reproductivă”
A doua parte aceste cuvinte

§ 22
Prima parte „condamnă toate actele sau incitările la violență, persecuție, constrângere și 

discriminare împotriva persoanelor pe motive de gen sau orientare sexuală, 
inclusiv de către lideri religioși, sau pe motive religioase sau de convingeri; 
subliniază că apărarea «tradiției» sau a «moralității publice» nu poate să 
contrazică, în niciun caz, dispozițiile privind drepturile omului la care statele 
trebuie să adere; subliniază, în special, că trebuie eliminată discriminarea în 
domeniul ocupării forței de muncă, al educației, al accesului la justiție și la căi de 
atac eficiente, al locuințelor și al sănătății; își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la utilizarea abuzivă și instrumentalizarea convingerilor și a religiei pentru a 
impune politici și legi discriminatorii, inclusiv legi penale, sau restricții care 
contravin și subminează drepturile persoanelor LGBTIQ și ale femeilor și fetelor și 
limitează accesul la servicii de bază, cum ar fi educația și sănătatea,”

A doua parte „ inclusiv drepturile sexuale și reproductive, incriminează avortul în toate 
situațiile”

A treia parte „incriminează adulterul sau facilitează practicile religioase care încalcă drepturile 
omului; solicită abrogarea politicilor, legilor și restricțiilor de acest tip, care sunt 
adesea transpuse în legislația națională ca restricții laice;”

§ 23
Prima parte „condamnă cultele religioase ale căror activități vizează populația din diasporă 

provenită din țările în curs de dezvoltare, care utilizează anumite sisteme pentru a 
profita financiar de vulnerabilitățile comunităților de migranți din Europa și pentru 
a promova viziuni părtinitoare la nivel mondial,”

A doua parte „integrând adesea homofobia, transfobia și misoginia;”
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considerentul H
Prima parte „întrucât persistă violența bazată pe gen și discriminarea de gen întemeiate pe 

justificări religioase; întrucât femeile și persoanele LGBTIQ+ se confruntă în 
continuare cu discriminare și violență provocate în numele religiei, atât din partea 
unor actori statali, cât și nestatali;”

A doua parte „întrucât sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SSRD), inclusiv 
avortul, sunt interzise în numele religiei, atât de către actori statali, cât și 
nestatali;”

10. O strategie a UE pentru promovarea educației copiilor în lume

Raport: David Lega (A9-0058/2022)

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

§ 24 § text original vs +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 568, 21, 43

Solicitări de vot separat
deputați: § 24

11. Obținerea independenței economice a femeilor prin antreprenoriat și 
activități independente

Raport: Pernille Weiss (A9-0096/2022)

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

div

1 +

2 +

§ 1 § text original

3/VE - 263, 327, 48

div

1 +

§ 19 § text original

2 +

div

1 +

Considerentul E § text original

2 +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 542, 43, 52
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Solicitări de vot pe părți
deputați:
§ 1
Prima parte „subliniază că antreprenoriatul în rândul femeilor contribuie la creșterea 

independenței lor economice, iar autonomizarea femeilor este o precondiție 
esențială pentru a edifica societăți caracterizate prin egalitatea de gen și ar trebui 
încurajată și promovată la nivelul întregii UE; ia act de faptul că independența 
economică a femeilor le permite să participe în mod egal la piața forței de muncă, 
le oferă control asupra resurselor de producție și le crește participarea la procesul 
de luare a deciziilor economice la toate nivelurile, precum și capacitatea și 
autodeterminarea și economică, esențiale pentru realizarea drepturilor femeilor și 
a egalității de gen; subliniază că toate femeile care vor să desfășoare activități 
antreprenoriale ar trebui să fie încurajate să facă acest pas, deoarece înființarea 
unei afaceri creează locuri de muncă și venituri și, prin urmare, valoare adăugată 
pentru întreprinderi și pentru întreaga societate; invită Comisia să-și intensifice 
eforturile în vederea creșterii gradului de încadrare în muncă a femeilor în Europa 
și să faciliteze accesul acestora pe piața muncii, oferind, inclusiv, mai multe 
stimulente pentru promovarea antreprenoriatului în rândul femeilor;”

A doua parte „salută propunerea de directivă a Comisiei privind transparența plăților”
A treia parte „dar subliniază că domeniul său de aplicare ar trebui extins pentru a include toți 

lucrătorii”

§ 19
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv la pensii și concedii pentru toți 

lucrătorii independenți”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul E
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „a accesului restricționat la sănătatea 

sexuală și reproductivă și la drepturile aferente”
A doua parte aceste cuvinte

12. Inteligența artificială în era digitală

Raport: Axel Voss (A9-0088/2022)

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

§ 48 § text original vs +

div

1 +

§ 50 § text original

2 +

După § 51 5 ID AN - 76, 546, 10

§ 52 § text original AN + 567, 49, 18

§ 55 6 ID -

div

1/AN + 601, 11, 17

§ 72 § text original

2/AN + 534, 67, 20
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 614, 6, 19

§ 73 § text original

2/AN + 481, 112, 33

§ 74 7 ID -

După § 78 1 The Left -

După § 83 2 The Left AN - 158, 376, 100

8 ID AN - 128, 487, 15

div

1 +

§ 92

§ text original

2 +

div

1 +

§ 129 § text original

2 +

div

1/AN + 593, 15, 25

§ 139 § text original

2/AN + 514, 69, 38

div

1/AN + 587, 20, 31

2/AN + 482, 91, 45

§ 140 § text original

3/AN + 537, 58, 31

div

1 +

§ 146 § text original

2 +

§ 147 9 ID -

§ 163 § text original vs +

div

1/AN + 581, 16, 42

§ 176 § text original

2/AN + 474, 67, 75
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

3/AN + 503, 69, 49

§ 189 § text original vs +

div

1 +

§ 205 § text original

2 +

div

1 +

§ 215 § text original

2 +

§ 218 § text original vs +

§ 221 § text original vs +

§ 227 § text original vs +

§ 232 10 ID -

div

1/AN + 630, 1, 2

§ 240 § text original

2/AN + 545, 42, 27

§ 245 § text original AN + 577, 24, 23

§ 248 § text original vs +

div

1/AN + 555, 39, 16

§ 259 § text original

2/AN + 503, 70, 48

div

1/AN + 598, 12, 18

§ 265 § text original

2/AN + 544, 40, 39

div

1/AN + 553, 30, 49

§ 266 § text original

2/AN + 533, 46, 41

div§ 268 § text original

1/AN + 603, 6, 31
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 554, 53, 28

3/AN + 543, 28, 61

După § 271 3 The Left AN - 212, 262, 162

§ 273 § text original AN + 451, 45, 123

div

1 +

§ 277 § text original

2 +

11 ID -§ 288

§ text original AN + 554, 50, 27

§ 290 § text original vs +

§ 291 § text original AN + 559, 50, 24

§ 293 § text original AN + 519, 59, 30

După § 292 4 The Left AN - 88, 452, 88

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 495, 34, 102

Solicitări de vot prin apel nominal
The Left:  §§ 52, 245, 273, 288, 291, 293; amendamentele 2, 3, 4
ID: amendamentele 5, 8

Solicitări de vot separat
ECR: §§ 189, 227, 248, 290
The Left: §§ 48, 163, 218, 221

Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 92
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și a discursului de incitare la ură, chiar dacă 

testele au arătat până în prezent că are slabe capacități de a înțelege conținut 
contextualizat;”

A doua parte aceste cuvinte
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§ 146
Prima parte „subliniază că din cauza caracteristicilor sistemelor de IA, cum ar fi complexitatea, 

conectivitatea, opacitatea, vulnerabilitatea, capacitatea de a fi modificate prin 
actualizări, capacitatea de autoînvățare și autonomia potențială, precum și 
multitudinea de actori implicați în dezvoltarea, implementarea și utilizarea lor, 
există probleme semnificative în ceea ce privește eficacitatea dispozițiilor cadrului 
de asigurarea răspunderii de la nivelul Uniunii și de la nivel național; consideră în 
consecință că, deși nu este nevoie de o revizuire completă a regimurilor de 
răspundere funcționale, sunt necesare ajustări speciale și coordonate ale 
regimurilor de răspundere europene și naționale pentru a evita situația în care 
persoanele care suferă prejudicii sau a căror proprietate este afectată nu sunt 
despăgubite; precizează că, deși sistemele de IA cu grad ridicat de risc ar trebui 
să intre sub incidența unor legi stricte în materie de răspundere, combinate cu o 
asigurare obligatorie, orice alte activități, dispozitive sau procese conduse de 
sisteme de IA care cauzează prejudicii sau daune ar trebui să facă în continuare 
obiectul răspunderii bazate pe culpă;”

A doua parte „consideră că persoana afectată ar trebui, cu toate acestea, să beneficieze de pe 
urma unei prezumții de vinovăție din partea operatorului, în afară de cazul în care 
acesta și-a respectat obligația de diligență;”

§ 205
Prima parte „invită statele membre să integreze alfabetizarea și competențele digitale ca o 

componentă a educației de bază și a învățării pe tot parcursul vieții; solicită un 
sistem ultraperformant de educație în domeniul IA, care să stimuleze alfabetizarea 
digitală, competențele și reziliența digitală dintr-o fază timpurie, începând cu 
învățământul primar; evidențiază că dezvoltarea unor programe școlare eficace 
pentru educația digitală necesită voință politică, resurse suficiente și cercetare 
științifică; invită Comisia să promoveze introducerea unor cursuri de IA și de 
informatică în toate școlile, universitățile și instituțiile de învățământ europene; 
evidențiază că dezvoltarea unor astfel de competențe este necesară în educația 
adulților în aceeași măsură ca în învățământul primar sau secundar;”

A doua parte „invită Comisia și statele membre să ia o inițiativă de politică cuprinzătoare și 
coerentă privind competențele și educația în domeniul IA la nivelul UE, precum și 
o inițiativă legislativă privind IA la locul de muncă;”

§ 215
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sustenabilă și responsabilă din punct de 

vedere social”
A doua parte aceste cuvinte

§ 277
Prima parte „propune introducerea unor cerințe orizontale în materie de securitate cibernetică 

bazate pe legislația actuală”
A doua parte „și, după caz, pe noi acte legislative orizontale, pentru a preveni fragmentarea și a 

asigura o abordare coerentă în materie de securitate cibernetică în toate grupurile 
de produse; observă că produsele de IA de pe piața unică digitală care poartă 
marcajul CE ar putea însemna în viitor atât un nivel ridicat de siguranță fizică, cât 
și un nivel de reziliență cibernetică adecvat din punctul de vedere al riscurilor și 
indica conformitatea cu legislația UE în domeniu;”

The Left:
§ 50
Prima parte „observă că guvernul chinez a semnat acorduri privind standardele și acorduri de 

cooperare cu alte 52 de țări prin intermediul inițiativei sale „O centură, un drum”; 
avertizează că, întrucât mai multe dintre standardele pe care le promovează, 
inclusiv privind tehnologiile de IA, mai ales cele legate de supravegherea 
guvernamentală și de libertățile individuale, nu sunt în conformitate cu drepturile 
omului și cu valorile UE,”

A doua parte „activismul Chinei în materie de standarde reprezintă o provocare pentru UE;”
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§ 129
Prima parte „subliniază că «problema de ritm» face necesar un accent special asupra aplicării 

ex post eficace de către instanțe și agențiile de reglementare, precum și asupra 
abordărilor ex ante pentru a face față provocărilor juridice generate de 
tehnologiile emergente;”

A doua parte „sprijină, în consecință, utilizarea spațiilor de testare a reglementărilor, care ar 
putea oferi dezvoltatorilor de IA șansa unică de a experimenta rapid, cu agilitate și 
controlat în afara aplicării stricte a normelor de reglementare, dar sub 
supravegherea autorităților competente; remarcă faptul că aceste spații de 
testare în materie de reglementare ar putea fi spații experimentale în care să se 
testeze sistemele de IA și noile modele de afaceri în condiții reale, într-un mediu 
controlat, înainte ca acestea să intre pe piață;”

§ 139
Prima parte „precizează că este posibil ca obligațiile semnificative de transparență sau de 

explicabilitate pentru sistemele de IA, deși utile în numeroase cazuri, să nu poată 
fi puse în aplicare în toate situațiile;”

A doua parte „observă că drepturile de proprietate intelectuală și secretele comerciale trebuie 
protejate împotriva practicilor ilegale precum spionajul industrial;”

§ 240
Prima parte „subliniază că adoptarea IA în unitățile de furnizare a serviciilor de asistență 

medicală ar trebui promovată ca instrument de asistență și reducere a sarcinii 
profesioniștilor din domeniul sănătății, permițându-le să se concentreze asupra 
sarcinilor lor clinice și nu ca înlocuitor al profesioniștilor din domeniul sănătății sau 
ca actor independent în cadrul sistemelor de sănătate; subliniază necesitatea de a 
asigura un nivel de calitate, siguranță și securitate egal cu cel al procesului de 
aprobare reglementară a medicamentelor, vaccinurilor și dispozitivelor medicale;”

A doua parte „solicită o metodă asemănătoare unui studiu clinic pentru a testa caracterul 
adecvat și a monitoriza implementarea IA în unitățile medicale; constată că ar fi 
benefic să se analizeze care sunt serviciile de asistență medicală care pot fi 
automatizate în mod etic și responsabil;”

§ 265
Prima parte „subliniază că UE ar trebui să creeze și să conducă prin puterea exemplului o 

alianță tehnologică internațională solidă bazată pe valori fundamentale, 
colaborând cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune cu scopul de a stabili 
standarde de reglementare comune, a beneficia de cele mai bune practici în 
domeniile IA, drepturilor la viață privată, fluxurilor de date sau normelor în 
materie de concurență și a elimina vulnerabilitățile strategice, bazându-se pe 
punctele forte a fiecăruia și punând în comun resurse în domenii în care acest 
lucru este reciproc avantajos; subliniază că UE ar trebui, de asemenea, să sprijine 
în mod activ cooperarea internațională consolidată privind IA etică, de încredere și 
centrată pe factorul uman în forurile multilaterale și bilaterale relevante, de 
exemplu în cadrul sistemului ONU, al OCDE, al Consiliului Europei, al Organizației 
Mondiale a Comerțului, al Forumului Economic Mondial și al G20;”

A doua parte „salută, în special, instituirea CCT UE-SUA, care consideră cooperarea privind 
standardele IA ca fiind o prioritate-cheie și susține că, având în vedere potențialul 
său strategic, CCT trebuie consolidat printr-o dimensiune interparlamentară, cu 
implicarea Parlamentului European și a Congresului SUA;”

§ 266
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pe baza actualului CCT,”
A doua parte aceste cuvinte
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§ 268
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu scopul de a lupta mai bine împotriva 

obstacolelor din calea comerțului digital” și „să ofere guvernelor capacitatea de a 
contracara protecționismul digital”

A doua parte „cu scopul de a lupta mai bine împotriva obstacolelor din calea comerțului digital”
A treia parte „să ofere guvernelor capacitatea de a contracara protecționismul digital”

Verts/ALE:
§ 72
Prima parte „consideră că legislația UE privind proprietatea intelectuală necesită armonizare și 

aplicare clară și transparentă, precum și un cadru echilibrat, aplicabil și previzibil”
A doua parte „care să permită întreprinderilor europene, în special IMM-urilor și întreprinderilor 

nou-înființate, să asigure protecția proprietății intelectuale;”

§ 73
Prima parte „este preocupat de faptul că utilizarea protecției proprietății intelectuale de către 

IMM-uri rămâne scăzută, deoarece adesea IMM-urile nu recurg la protecția 
proprietății intelectuale, deoarece nu sunt pe deplin conștiente de drepturile lor și 
nici nu dispun de resurse suficiente pentru a le apăra; subliniază importanța 
informațiilor și a statisticilor privind protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală în rândul IMM-urilor care își desfășoară activitatea în sectoare cu grad 
ridicat de cunoștințe și salută eforturile, inclusiv simplificarea procedurilor de 
înregistrare și reducerea taxelor administrative, pentru a oferi IMM-urilor și 
întreprinderilor nou-înființate o mai bună cunoaștere și pentru a facilita accesul 
acestora la protecția proprietății intelectuale; observă că, pentru a ajuta 
întreprinderile din UE să își protejeze drepturile de proprietate intelectuală în 
domeniul IA, ar trebui consolidată poziția UE de organism de standardizare la nivel 
mondial;”

A doua parte „subliniază că atractivitatea și competitivitatea pe plan internațional depind de 
soliditatea și reziliența pieței unice, inclusiv în ceea ce privește protecția și 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală;”

§ 176
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care necesită introducerea tehnologiei 5G în 

toate zonele urbane până în 2030” și „îndeamnă statele membre să continue să 
pună în aplicare setul de instrumente 5G”

A doua parte „care necesită introducerea tehnologiei 5G în toate zonele urbane până în 2030”
A treia parte „îndeamnă statele membre să continue să pună în aplicare setul de instrumente 

5G;”

§ 259
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „drepturilor de proprietate intelectuală și”
A doua parte aceste cuvinte

ECR, Verts/ALE:
§ 140
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „trebuie să continue să stimuleze și să 

protejeze inovatorii din domeniul IA prin acordarea de brevete ca recompensă 
pentru dezvoltarea și publicarea creațiilor lor; consideră că legile existente”, cu 
excepția cuvintelor „legile” și „precum și utilizarea achizițiilor publice pentru a 
impune unde este cazul software-ul cu sursă deschisă pentru soluțiile IA;”

A doua parte „trebuie să continue să stimuleze și să protejeze inovatorii din domeniul IA prin 
acordarea de brevete ca recompensă pentru dezvoltarea și publicarea creațiilor 
lor; consideră că legile existente”, cu excepția cuvântului „legile”

A treia parte „precum și utilizarea achizițiilor publice pentru a impune unde este cazul 
software-ul cu sursă deschisă pentru soluțiile IA;”


