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1. Dispoziții tranzitorii privind ambalajul și eticheta produselor medicinale 
veterinare ***I

Propunere de regulament (COM(2022)0076 - C9-0054/2022 - 2022/0053(COD))

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

Întregul text 2 PPE,
S&D,

Renew,
Verts/ALE,

ID

+

Articolul 2 1 The Left -

Propunerea Comisiei AN + 589, 5, 2

2. Cazul lui Osman Kavala în Turcia

Propuneri de rezoluție: B9-0227/2022, B9-0232/2022, B9-0233/2022, B9-0237/2022, B9-0238/2022, 
B9-0239/2022, B9-0246/2022

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

Propunere de rezoluție RC-B9-0227/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputați)

§ 13 § text original vs +

După § 15 1 ID AN - 79, 483, 27

Propunerea de rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0227/2022 The Left ↓

B9-0232/2022 S&D ↓

B9-0233/2022 ID ↓

B9-0237/2022 Renew 
Europe

↓

B9-0238/2022 Verts/ALE ↓

B9-0239/2022 PPE ↓

B9-0246/2022 ECR ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: amendamentul 1
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Solicitări de vot separat
ID: § 13

3. Relatările privind continuarea recoltării de organe în China

Propuneri de rezoluție: B9-0248/2022, B9-0249/2022, B9-0250/2022, B9-0251/2022, B9-0252/2022, 
B9-0253/2022, B9-0254/2022

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0250/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputați)

§ 1 2 ECR AN + 276, 275, 33

După § 11 3 ECR AN - 159, 407, 27

Considerentul H 1 ECR AN - 241, 320, 31

Propunerea de rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0248/2022 ID ↓

B9-0249/2022 The Left ↓

B9-0250/2022 Verts/ALE ↓

B9-0251/2022 S&D ↓

B9-0252/2022 Renew 
Europe

↓

B9-0253/2022 ECR ↓

B9-0254/2022 PPE ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: amendamentele 1, 2, 3

Diverse
Nicola Procaccini a susținut de asemenea propunerea de rezoluție B9-0253/2022.
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4. Reprimarea continuă a opoziției politice în Cambodgia

Propuneri de rezoluție: B9-0226/2022, B9-0230/2022, B9-0231/2022, B9-0234/2022, B9-0236/2022, 
B9-0247/2022

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0230/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputați)

După § 4 1 The Left -

După § 9 2 The Left -

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 526, 5, 63

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0226/2022 The Left ↓

B9-0230/2022 Verts/ALE ↓

B9-0231/2022 S&D ↓

B9-0234/2022 Renew 
Europe

↓

B9-0236/2022 ECR ↓

B9-0247/2022 PPE ↓

Diverse
Nicola Procaccini a susținut de asemenea propunerea de rezoluție B9-0236/2022.

5. Politica în domeniul concurenței - raportul anual pe 2021

Raport: Andreas Schwab (A9-0064/2022)

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

După § 17 2 Verts/ALE AN - 141, 321, 142

§ 30 3 Verts/ALE AN - 239, 250, 111

După § 50 1 S&D AN + 492, 101, 10

§ 51 4 Verts/ALE AN - 130, 428, 44

După § 83 5 Verts/ALE AN - 133, 416, 52

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 436, 70, 95
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Solicitări de vot prin apel nominal
S&D: amendamentul 1
Verts/ALE: amendamentele 2, 3, 4, 5

6. Amenințări la adresa stabilității, a securității și a democrației în Africa de 
Vest și Sahel 

Propuneri de rezoluție: B9-0255/2022, B9-0256/2022, B9-0257/2022, B9-0258/2022, B9-0259/2022, 
B9-0260/2022

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0257/2022
(PPE, S&D, Renew, ECR, deputați)

După § 3 3 The Left -

După § 4 4 The Left AN - 44, 535, 25

După § 5 5 The Left -

§ 7 6 The Left -

§ 11 7 The Left -

§ 13 15 Verts/ALE -

După § 14 8 The Left -

§ 20 9 The Left AN - 144, 440, 22

După § 21 10 The Left AN + 471, 53, 76

§ 25 16 Verts/ALE -

După § 28 11 The Left AN - 170, 398, 35

§ 34 § text original AN + 525, 50, 30

Considerentul C 12 Verts/ALE -

După considerentul C 1 The Left -

Considerentul K 2 The Left -

Considerentul AB 13 Verts/ALE -

Considerentul AH 14 Verts/ALE -

Propunerea de rezoluție (întregul text) +
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Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0255/2022 Verts/ALE ↓

B9-0256/2022 The Left ↓

B9-0257/2022 Renew 
Europe

↓

B9-0258/2022 S&D ↓

B9-0259/2022 PPE ↓

B9-0260/2022 ECR ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: § 34
The Left: amendamentele 4, 9, 10, 11

Diverse
Nicola Procaccini a susținut de asemenea propunerea de rezoluție B9-0260/2022.

7. Audieri în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE cu privire la 
Polonia și Ungaria

Propuneri de rezoluție: B9-0262/2022, B9-0263/2022, B9-0264/2022

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

Propunere de rezoluție B9-0263/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 2 ECR AN - 109, 460, 34

După § 1 3 ECR AN - 61, 463, 60

§ 9 4 ECR AN - 128, 455, 16

§ 10 5 ECR AN - 124, 457, 18

După § 10 6 ECR AN - 123, 427, 35

div

1 +

§ 11 § text original

2/AN + 441, 137, 23

div

1/AN + 377, 162, 62

§ 14 § text original

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

Considerentul D 1 ECR AN - 134, 459, 11

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 426, 133, 37

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0262/2022 ECR ↓

B9-0264/2022 ID ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
S&D: vot final B9-0263/2022
ECR: amendamentele 1, 2, 3, 4, 5, 6; §§ 11 (a doua parte), 14 (prima parte)

Solicitări de vot separat
PPE: § 14

Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 11
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ale Poloniei și”
A doua parte aceste cuvinte

§ 14
Prima parte „ia act cu îngrijorare de faptul că Comisia nu a inițiat astfel de proceduri în ceea 

ce privește Polonia și solicită o evaluare și acțiuni suplimentare din partea 
Comisiei în temeiul regulamentului;”

A doua parte „regretă, în plus, că Comisia aplică cea mai strictă interpretare a regulamentului 
atunci când evaluează încălcările principiilor statului de drept într-un stat 
membru, excluzând efectiv un risc grav care afectează gestiunea financiară a 
Uniunii și interesele sale financiare, drept condiție în care ar trebui activat 
mecanismul de condiționalitate; reiterează faptul că regulamentul stabilește în 
mod clar că punerea în pericol a independenței sistemului judiciar constituie o 
încălcare a principiilor statului de drept;”

8. Situația actuală a cooperării UE-Moldova

Propuneri de rezoluție: B9-0240/2022, B9-0241/2022, B9-0242/2022, B9-0243/2022, B9-0244/2022, 
B9-0245/2022

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0240/2022 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputați)

div

1/AN + 571, 4, 30

§ 6 § text original

2/AN + 472, 112, 14
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 8 2 ECR AN - 89, 269, 242

div

1 +

§ 9 § text original

2 +

§ 11 § text original AN + 496, 41, 65

div

1 +

§ 12 § text original

2 +

1 Verts/ALE +

div

1 ↓

§ 19

§ text original

2 ↓

div

1 +

§ 25 § text original

2 +

Propunerea de rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0240/2022 The Left ↓

B9-0241/2022 Verts/ALE ↓

B9-0242/2022 Renew 
Europe

↓

B9-0243/2022 PPE ↓

B9-0244/2022 S&D ↓

B9-0245/2022 ECR ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: amendamentul 2
The Left: §§ 6, 11
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Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
§ 19
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „își reafirmă, în acest context, îndemnul de a 

se crea o veritabilă uniune a gazelor;”
A doua parte aceste cuvinte

The Left:
§ 6
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sprijin pentru gestionarea frontierelor prin 

intermediul Frontex și al EUBAM”
A doua parte aceste cuvinte

§ 9
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „până în prezent” și „în garantarea siguranței 

și stabilității frontierei estice a UE”
A doua parte aceste cuvinte

§ 12
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și al căror scop este realizarea deplină a 

AA/DCFTA;”
A doua parte aceste cuvinte

§ 25
Prima parte „reafirmă că susține o soluționare cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului 

transnistrean, bazată pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii 
Moldova, în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, care ar 
trebui să includă un statut special pentru Transnistria în cadrul unui stat 
moldovenesc viabil și să nu afecteze aspirațiile europene ale țării;”

A doua parte „reamintește beneficiile și oportunitățile economice de care se bucură 
întreprinderile și populația de pe ambele maluri ale râului Nistru în urma aplicării 
DCFTA pe întreg teritoriul Republicii Moldova;”

Diverse
Maria Grapini, Carmen Avram, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Victor Negrescu și Dan Nica au 
susținut de asemenea propunerea de rezoluție comună RC-B9-0240/2022.
Nicola Procaccini a susținut de asemenea propunerea de rezoluție B9-0245/2022.

9. Impactul războiului împotriva Ucrainei asupra femeilor

Propunere de rezoluție: B9-0219/2022

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

Propunerea de rezoluție B9-0219/2022
(Comisia FEMM)

§ 2 § text original vs +

div

1 +

§ 4 § text original

2 +

div§ 6 § text original

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

2 +

3 +

div

1 +

§ 7 § text original

2 +

15 PPE,
S&D,

Renew

+După § 8

16 PPE,
S&D,

Renew

+

div

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

11 +

12 +

§ 9 § text original

13/AN + 419, 132, 37

7 ECR AN - 153, 295, 121După § 9

8 ECR AN - 128, 434, 14

§ 10 3 The Left VE + 322, 149, 107

4 The Left VE + 257, 166, 147

div

După § 10

5 The Left

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

2 +

După § 11 10 ID AN - 142, 339, 102

§ 13 6 The Left +

După § 13 11 ID AN - 175, 368, 40

div

1 +

§ 18 § text original

2 +

div

1 +

2/AN + 506, 65, 16

3/AN + 439, 127, 19

§ 19 § text original

4 +

div

1 +

2 +

3 +

4/AN + 458, 104, 20

§ 20 § text original

5/AN + 421, 121, 39

div

1/AN + 385, 133, 67

§ 22 § text original

2/AN + 501, 58, 22

div

1 +

§ 23 § text original

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

§ 24 § text original AN + 447, 119, 16

Considerentul C 13 PPE,
S&D,

Renew

+

12 Verts/ALE,
S&D

AN + 440, 57, 79

div

1 ↓

Considerentul J

§ text original

2/AN ↓

Considerentul M 14 PPE,
S&D,

Renew

+

div

1 +

2 +

3 +

Considerentul S § text original

4 +

div

1 +

2 +

3 +

4 +

Considerentul T § text original

5/AN + 394, 111, 71

1 The Left +Considerentul U

§ text original vs ↓

2 The Left +Considerentul V

9 ID AN ↓

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 462, 19, 89
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Solicitări de vot prin apel nominal
S&D: propunerea de rezoluție (textul în ansamblu)
ID: amendamentele 9, 10, 11
Verts/ALE: amendamentul 12
ECR: considerentul J (a doua parte), considerentul T (a cincea parte); §§ 9 (a 

treisprezecea parte), 19 (a doua parte), 20 (a patra și a cincea parte), 22, 24; 
Amendamentele 7, 8

Solicitări de vot separat
ID: § 2
PPE: considerentele T, U
ECR: § 23

Solicitări de vot pe părți
ID:
§ 4
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „identitate de gen”
A doua parte aceste cuvinte

§ 23
Prima parte „subliniază dificultățile specifice cu care se confruntă familiile LGBTIQ+ la trecerea 

frontierelor; subliniază că copiii cuplurilor de același sex riscă să fie separați de 
unul sau de ambii părinți;”

A doua parte „invită statele membre să țină seama de parteneriatele de facto și de familii 
aplicarea Directivei privind protecția temporară;”

PPE:
§ 7
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sexuală și reproductivă”
A doua parte aceste cuvinte

§ 22
Prima parte „subliniază activitatea extraordinară desfășurată de ONG-uri și de grupurile de 

activiști pentru a ajuta femeile să aibă acces la SRHR și faptul că membrii lor își 
pun în joc propria libertate, cum ar fi Justyna Wydrzyńska, care a fost acuzată în 
temeiul legii draconice împotriva avortului din Polonia că a furnizat pilule pentru 
avort unei alte femei;”

A doua parte „invită Comisia să protejeze și să sprijine aceste femei apărătoare ale drepturilor 
omului împotriva oricărei persecuții cu care s-ar putea confrunta;”
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amendamentul 5
Prima parte „subliniază impactul grav al maternității de substituție asupra femeilor, a 

drepturilor și a sănătății acestora, consecințele negative pentru egalitatea de gen 
și provocările care decurg din implicațiile transfrontaliere ale acestei practici, așa 
cum s-a întâmplat în cazul femeilor și copiilor afectați de războiul împotriva 
Ucrainei;”

A doua parte „solicită Uniunii și statelor sale membre să investigheze dimensiunile acestei 
industrii, contextul socioeconomic și situația femeilor însărcinate, precum și 
consecințele asupra sănătății fizice și mintale a acestora și asupra bunăstării 
sugarilor; solicită introducerea unor măsuri cu caracter obligatoriu pentru a trata 
maternitatea de substituție, care să protejeze drepturile femeilor și ale nou-
născuților;”

ECR:
§ 18
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „intersecțională”
A doua parte aceste cuvinte

PPE, ECR:
§ 6
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „de sănătate sexuală și reproductivă și la 

servicii legate de drepturile aferente, în special contracepția de urgență, profilaxia 
postexpunere și avortul, inclusiv pentru supraviețuitorii violurilor”

A doua parte „de sănătate sexuală și reproductivă și la servicii legate de drepturile aferente, în 
special contracepția de urgență, profilaxia postexpunere și avortul, inclusiv pentru 
supraviețuitorii violurilor” cu excepția cuvintelor „avortul”

A treia parte „și avortul”

§ 9
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „la servicii de sănătate sexuală și 

reproductivă pe durata conflictelor și a strămutării, inclusiv posibilitatea de”, „la 
servicii de planificare familială, la avort legal și în condiții de siguranță sau la 
gestionarea clinică a violurilor”, „în conformitate cu Pachetul minim de servicii 
inițiale al ONU”, „în materie de sănătate sexuală și reproductivă pentru care 
factorul timp este important, cum ar fi contracepția de urgență, îngrijirile pentru 
avort legale și în condiții de siguranță și”, „și drepturile”, „solicitând includerea 
produselor de sănătate sexuală și reproductivă în mecanismul de protecție civilă 
al Uniunii”, „inclusiv contraceptive și truse pentru sănătatea sexuală și 
reproductivă”, și „în special atunci când acest lucru este necesar pentru a depăși 
restricțiile naționale în materie de SRHR”

A doua parte „la servicii de sănătate sexuală și reproductivă pe durata conflictelor și a 
strămutării, inclusiv posibilitatea de” cu excepția cuvântului: „servicii”

A treia parte „servicii”
A patra parte „la servicii de planificare familială, la avort legal și în condiții de siguranță sau la 

gestionarea clinică a violurilor” cu excepția cuvintelor: „la avort legal și în condiții 
de siguranță”

A cincea parte „la avort legal și în condiții de siguranță”
A șasea parte: „în conformitate cu Pachetul minim de servicii inițiale al ONU”
A șaptea parte „în materie de sănătate sexuală și reproductivă pentru care factorul timp este 

important, cum ar fi contracepția de urgență, îngrijirile pentru avort legale și în 
condiții de siguranță și”, cu excepția cuvintelor: „contracepția de urgență, 
îngrijirile pentru avort legale și în condiții de siguranță”

A opta parte „contracepția de urgență, îngrijirile pentru avort legale și în condiții de siguranță”
A noua parte: „și drepturile aferente”
A zecea parte: „solicitând includerea produselor de sănătate sexuală și reproductivă în 

mecanismul de protecție civilă al Uniunii”
A unsprezecea 
parte

„inclusiv contraceptive și”

A douăsprezecea 
parte

„truse pentru sănătatea sexuală și reproductivă”

A treisprezecea 
parte

„în special atunci când acest lucru este necesar pentru a depăși restricțiile 
naționale în materie de SRHR”
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§ 20
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „SRHR și”, „în special în țările care impun 

restricții în materie de” și „SRHR”
A doua parte „SRHR” cu excepția celui de-al doilea „R” (drepturile aferente)
A treia parte al doilea „R” (drepturile aferente)
A patra parte „în special în țările care impun restricții în materie de SRHR” cu excepția: celui de-

al doilea „R” (drepturile aferente)
A cincea parte al doilea „R” (drepturile aferente)
Considerentul S
Prima parte „întrucât, în prezent, se estimează că 80 000 de femei așteaptă să nască în 

Ucraina; întrucât situația dificilă de pe teren are drept consecință absența unui 
acces adecvat la sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile aferente pentru 
femeile care se află încă în țară” cu excepția cuvintelor: „și la drepturile aferente”

A doua parte „și la drepturile aferente”
A treia parte „întrucât accesul la sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente 

devine, de asemenea, din ce în ce mai dificil pentru refugiații care sosesc în UE;” 
cu excepția cuvintelor: „și drepturile aferente”

A patra parte „și drepturile aferente”

ID, ECR:
§ 19
Prima parte „salută finanțarea acordată de UE refugiaților care fug din Ucraina, inclusiv prin 

programul Asistență de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-
EU), Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și Acțiunea de coeziune pentru 
refugiații din Europa (CARE), care ar permite țărilor și regiunilor din UE să ofere 
sprijin de urgență persoanelor care fug din calea invaziei Ucrainei de către Rusia; 
solicită ca aceste fonduri să țină seama de dimensiunea de gen;”

A doua parte „insistă asupra faptului că Parlamentul ar trebui să supravegheze modul în care 
sunt cheltuite fondurile,”

A treia parte „în special în țările în care statul de drept continuă să fie încălcat, cum ar fi 
Polonia și Ungaria;”

A patra parte „reiterează faptul că integrarea perspectivei de gen și integrarea dimensiunii de 
gen în buget este un principiu de bază al UE;”

considerentul J
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special în Polonia și Ungaria, unde au fost 

luate măsuri împotriva persoanelor LGBTIQ+”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul T
Prima parte „întrucât femeile au nevoie de acces”
A doua parte „la întreaga gamă de servicii de sănătate sexuală și reproductivă, cum ar fi 

contracepția,”
A treia parte „contracepția de urgență, avortul legal și în condiții de siguranță,”
A patra parte „îngrijirea prenatală și asistența calificată în timpul nașterii;”
A cincea parte „întrucât accesul la contracepția de urgență este îngreunat în mod considerabil de 

barierele din Polonia și Ungaria, din cauza cerințelor legate de prescripția 
medicală; întrucât, în cazul Poloniei, României și Slovaciei, există bariere 
economice în calea accesului la aceste servicii fundamentale în materie de 
sănătate sexuală și reproductivă și drepturile aferente, deoarece acestea nu sunt 
acoperite de sistemele publice de asigurări de sănătate sau de sisteme de 
subvenționare, ceea ce duce la obstacole considerabile în materie de costuri, dat 
fiind că refugiații trebuie să le plătească integral din buzunar sau să solicite ajutor 
din partea organizațiilor locale ale societății civile pentru ca să le fie acoperite 
costurile; întrucât în Polonia este în vigoare o interdicție aproape totală a 
avortului;”
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10. Impactul războiului ilegal de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei 
asupra sectoarelor transporturilor și turismului din UE

Propunere de rezoluție: B9-0223/2022

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

Propunerea de rezoluție B9-0223/2022
(comisia TRAN)

După § 3 6 Verts/ALE AN + 525, 13, 14

§ 6 4 The Left AN + 537, 9, 9

7 Verts/ALE AN + 325, 224, 16După § 10

8 Verts/ALE AN - 224, 309, 27

§ 13 9 Verts/ALE -

§ 14 18 ECR -

§ 15 10 Verts/ALE -

După § 15 19 ECR -

După § 24 20 ECR VE - 147, 348, 52

§ 26 11 Verts/ALE +

După § 27 21 ECR +

div

1 +

După § 28 22 ECR

2 +

§ 32 12 Verts/ALE +

După § 33 23 ECR +

După § 34 1 PPE +

13 Verts/ALE -§ 36

§ text original vs +

div

1 -

14 Verts/ALE

2 -

§ 37

§ text original vs +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 40 15 Verts/ALE -

div

1/AN - 223, 314, 12

3 The Left

2/AN - 112, 396, 37

div

1 -

§ 42

16 Verts/ALE

2/AN - 242, 262, 41

§ 43 2=
17=

The Left
Verts/ALE

AN - 159, 358, 25

div

1 +

§ 44 § text original

2 +

div

1 +

§ 49 § text original

2 +

5 Verts/ALE VE - 104, 339, 25Considerentul D

§ text original vs +

Propunerea de rezoluție (întregul text) +

Solicitări de vot prin apel nominal
The Left: amendamentele 2, 3, 4
Verts/ALE: amendamentele 6, 7, 8, 16 (a doua parte), 17

Solicitări de vot separat
The Left: §§ 36, 37; considerentul D
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Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 49
Prima parte „subliniază că pandemia de COVID-19 și actuala criză cauzată de războiul din 

Ucraina au demonstrat necesitatea urgentă de a înființa o «Agenție a UE pentru 
turism»;”

A doua parte „consideră că coordonarea este un imperativ pentru redresarea industriei 
turismului din UE ca soluție pe termen scurt și că ar trebui înființat rapid un 
departament special pentru turism în cadrul uneia dintre agențiile existente, care 
ar trebui să fie responsabil de crearea unei noi «mărci turistice a UE», care să 
promoveze Europa ca destinație sigură, sustenabilă și inteligentă pentru toți; 
solicită o campanie comună la nivelul UE pentru a promova Europa ca destinație, 
în vederea atragerii de turiști către destinații care depind în cea mai mare măsură 
de turiștii ruși și ucraineni;”

Verts/ALE:
amendamentul 3
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special în ceea ce privește plafonarea 

prețurilor la combustibili”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 14
Prima parte „își reiterează regretul profund cu privire la decizia Consiliului European de a 

reduce drastic pachetul financiar final pentru programul Mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE II) 2021-2027, atunci când a adoptat cifrele din 
cadrul financiar multianual 2021-2027, ceea ce înseamnă, de asemenea, că există 
mai puțină finanțare pentru linia bugetară pentru mobilitate militară nou creată și 
regretă că această greșeală subminează în prezent, în mod potențial, securitatea 
noastră europeană comună, precum și capacitatea de a asigura infrastructura de 
transport de care este atâta nevoie;”

A doua parte „invită Comisia să ia în considerare o creștere a finanțării pentru mobilitatea 
militară în cazul în care o evaluare și o evaluare cuprinzătoare consideră că acest 
lucru este necesar și în conformitate cu nevoile statelor membre și fără a reduce 
finanțarea UE în alte domenii; subliniază că este important să se asigure că 
aspectele legate de mobilitatea militară sunt evaluate și abordate în detaliu atât 
în ceea ce privește infrastructura, cât și finanțarea, în vederea asigurării unei 
cooperări transfrontaliere și a unei mobilități optime în cadrul Uniunii; invită 
Comisia să propună un sprijin specific pentru proiectele majore de infrastructură 
care conectează mai bine toate statele membre și să sporească conexiunile 
infrastructurii de transport cu Balcanii de Vest, Republica Moldova, Georgia și 
Ucraina; solicită, în special, consolidarea tuturor infrastructurilor majore cu dublă 
utilizare care conduc la frontiera estică a Uniunii;”

amendamentul 16
Prima parte „salută măsurile extraordinare adoptate și evaluate de mai multe state membre 

care vizează atenuarea creșterii prețurilor combustibililor, și invită Comisia să 
prezinte criterii comune și coordonate la nivelul UE și să faciliteze adoptarea 
acestor măsuri de către autoritățile naționale;”

A doua parte „consideră că profiturile enorme realizate de companiile energetice în ultimele 
luni ar trebui să facă obiectul unui impozit pe profitul excedentar, care ar putea 
contribui la atenuarea impactului creșterii prețurilor combustibililor”

amendamentul 22
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „liberalizarea”
A doua parte aceste cuvinte

§ 44
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv prin intermediul terminalelor 

portuare ale UE pentru GNL ca combustibil de tranziție”
A doua parte aceste cuvinte
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