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ANEXĂ
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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. Liberalizarea temporară a comerțului în completarea concesiilor 
comerciale aplicabile produselor ucrainene în temeiul Acordului de 
asociere UE-Ucraina ***I

Raport: Sandra Kalniete (A9-0146/2022)

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

Propunerea Comisiei 
și amendament

AN + 515, 32, 11

2. Conservarea, analizarea și stocarea în cadrul Eurojust a probelor 
referitoare la genocid, la crime împotriva umanității, la crime de război și 
la infracțiuni conexe ***I

Propunere de regulament (COM(2022)0187 - C9-0155/2022 - 2022/0130(COD))

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

1 comisia +Întregul text

2-11 ECR AN - 109, 329, 150

Propunerea Comisiei AN + 560, 17, 18

Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: amendamentele 2- 11

3. Regulamentul (UE) 2016/1628: prelungirea competenței de a adopta acte 
delegate ***I

Propunere de regulament (COM(2022)0113 - C9-0119/2022 - 2022/0080(COD))

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

Propunerea Comisiei AN + 555, 26, 21
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4. Acordul de asociere UE-Republica Moldova

Raport: Dragoş Tudorache (A9-0143/2022)

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

3 Renew +§ 2

§ text original AN ↓

După § 27 4 Renew +

1 Renew +După considerentul A

2 Renew +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 512, 43, 39

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: § 2

5. Raportul Comisiei din 2021 privind statul de drept

Raport: Terry Reintke (A9-0139/2022)

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

Propunere de 
rezoluție de înlocuire

1 ID AN - 120, 462, 14

div

1 +

§ 6 § text original

2 +

div

1 +

§ 38 § text original

2/VE + 323, 267, 9

div

1 +

§ 39 § text original

2 +

div

1 +

§ 40 § text original

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

div

1 +

§ 42 § text original

2 +

2 raportor +

div

1 ↓

§ 57

§ text original

2 ↓

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 429, 131, 34

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: amendamentul 1

Solicitări de vot pe părți
deputați:
§ 6
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „din Ungaria, Polonia și Slovenia”
A doua parte aceste cuvinte

§ 38
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cum ar fi utilizarea excesivă a forței de către 

autoritățile de aplicare a legii în timpul protestelor și la frontierele Uniunii”
A doua parte aceste cuvinte

§ 39
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv în domeniul politicilor de combatere 

a terorismului și de securitate,”
A doua parte aceste cuvinte

§ 40
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și”, „drepturilor” și „inclusiv cu privire la 

impunerea unor legi extrem de restrictive privind avortul,”
A doua parte aceste cuvinte

§ 42
Prima parte „ia act cu îngrijorare de numeroasele rapoarte privind încălcări semnificative și 

sistematice ale drepturilor fundamentale ale migranților și ale solicitanților de azil 
în întreaga Uniune și, în special, la frontierele sale externe; regretă că mai multe 
state membre au adoptat o legislație națională care limitează grav drepturile 
solicitanților de azil și, în unele cazuri, reprezintă chiar o amenințare la adresa 
principiului nereturnării și a dreptului la o cale de atac eficientă; regretă că, în 
pofida solicitărilor Parlamentului, Comisia nu a finalizat evaluarea compatibilității 
cu legislația Uniunii a numeroase măsuri legislative naționale în domeniul azilului 
și migrației;”

A doua parte „reiterează faptul că respectarea drepturilor fundamentale, cum ar fi dreptul la 
azil și dreptul la o cale de atac eficientă, face parte integrantă din buna 
funcționare a statului de drept;”
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§ 57
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „îndeamnă Comisia să lanseze procedura 

prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din regulament cel puțin în cazul Poloniei și 
Ungariei; reamintește că aplicabilitatea, scopul și domeniul de aplicare al 
regulamentului sunt clar definite și nu trebuie să fie susținute de explicații 
suplimentare; condamnă decizia Comisiei de a continua să elaboreze orientări 
chiar și după hotărârea CJUE care confirmă legalitatea și validitatea 
regulamentului;”

A doua parte aceste cuvinte

6. Raportul pe 2021 privind Macedonia de Nord

Raport: Ilhan Kyuchyuk (A9-0133/2022)

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

3 Verts/ALE AN + 368, 178, 50§ 2

§ text original AN ↓

div

1 +

§ 28 § text original

2 +

§ 39 § text original AN + 530, 16, 56

După § 75 2 PPE AN + 382, 190, 25

§ 79 § text original AN + 358, 219, 26

div

1/AN + 406, 180, 17

§ 80 § text original

2/AN + 358, 196, 37

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 508, 56, 35

Solicitări de vot prin apel nominal
S&D: §§ 79, 80
Verts/ALE: §§ 79, 80; amendamentele 1, 2, 3
ID: §§ 2, 39, 80 (prima parte)

Solicitări de vot separat
S&D: § 39
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Solicitări de vot pe părți
ID:
§ 80
Prima parte „condamnă orice încercare de înlocuire a monumentelor și/sau artefactelor 

istorice, inclusiv de distrugere a moștenirii culturale autentice și orice încercări de 
a rescrie istoria;”

A doua parte „subliniază că astfel de incidente ridică îngrijorări serioase, inclusiv în contextul 
nepunerii în aplicare a Tratatului de prietenie, bună vecinătate și cooperare din 
2017;”

S&D:
§ 28
Prima parte „încurajează măsurile continue de întărire suplimentară a încrederii 

intercomunitare și în funcționarea unei societăți multietnice și a democrației, 
reamintind, în același timp, importanța respectării drepturilor tuturor comunităților 
și a combaterii efective a tuturor cazurilor de discriminare;”

A doua parte „încurajează guvernul să asigure o protecție constituțională egală a drepturilor 
tuturor comunităților etnice, după caz, prin modificări legislative, precum și să 
protejeze și să promoveze patrimoniul cultural, limbile și tradițiile acestora printr-
un acces egal, nediscriminatoriu și care favorizează includerea la educație și la 
mass-media;”

Diverse
Amendamentul 1 a fost retras.

7. Raportul din 2021 privind Albania

Raport: Isabel Santos (A9-0131/2022)

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

§ 2 § text original AN + 389, 57, 151

§ 3 § text original AN + 409, 57, 129

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 519, 52, 28

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: §§ 2, 3

8. Urmărirea penală a membrilor opoziției și detenția liderilor sindicali în 
Belarus

Propuneri de rezoluție: B9-0269/2022, B9-0270/2022, B9-0274/2022, B9-0275/2022, B9-0276/2022, 
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B9-0277/2022

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

Propunerea comună de rezoluție RC-B9-0270/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputați)

După considerentul D 3 Renew +

După considerentul K 1 S&D +

Considerentul M 2 S&D +

Propunerea de rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0269/2022 The Left ↓

B9-0270/2022 PPE ↓

B9-0274/2022 Verts/ALE ↓

B9-0275/2022 Renew 
Europe

↓

B9-0276/2022 S&D ↓

B9-0277/2022 ECR ↓

Diverse
Sara Matthieu a susținut, de asemenea, propunerea de rezoluție B9-0274/2022.

9. Nivelul minim de impozitare a grupurilor multinaționale *

Raport: Aurore Lalucq (A9-0140/2022)

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

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-23, 
26-29, 
35-43

comisia +

Articolul 2 § 1 47 The Left AN - 118, 364, 113

Articolul 2 § 3 litera 
(a)

48 The Left AN - 129, 341, 122

49 The Left AN - 116, 354, 126Articolul 3 § 1 punctul 
12

56 Verts/ALE AN - 171, 318, 110
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Articolul 16 57S Verts/ALE,
The Left

AN - 117, 356, 126

50S The Left AN - 47, 358, 194Articolul 27

24 comisia +

51S The Left AN - 53, 345, 201Articolul 29

25 comisia +

Articolul 46 52S The Left AN - 116, 360, 120

58S Verts/ALE,
The Left

AN - 118, 346, 131Articolul 47

30-34 comisia +

După articolul 53 45 ECR -

Articolul 55 § 1 44 ECR -

Considerentul 3 53 Verts/ALE AN - 130, 328, 140

După considerentul 3 54 Verts/ALE AN - 109, 325, 162

După considerentul 9 46 The Left AN - 106, 328, 161

Considerentul 12 55 Verts/ALE AN - 162, 323, 111

Propunerea Comisiei AN + 503, 46, 48

Solicitări de vot prin apel nominal
The Left: amendamentele 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Verts/ALE: amendamentele 53, 54, 55, 56, 57, 58

10. Crearea Spațiului european al educației până în 2025 – microcertificate, 
conturi individuale de învățare și învățarea în serviciul sustenabilității 
mediului

Propunere de rezoluție: B9-0266/2022

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

Propunerea de rezoluție B9-0266/2022
(comisia CULT)

§ 9 § text original AN + 519, 59, 21

div§ 10 § text original

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

2 +

§ 17 § text original AN + 457, 82, 61

Propunerea de rezoluție (întregul text) +

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: §§ 9, 17

Solicitări de vot pe părți
ID:
§ 10
Prima parte „reamintește autorităților publice rolul lor esențial în asigurarea echilibrului în 

ceea ce privește formarea competențelor oferite adulților”
A doua parte „și subliniază, în special, că competențele de bază, transversale, psihosociale și 

non-tehnice sunt la fel de importante pentru tranziția verde și cea digitală ca și 
competențele tehnice;”

11. Lupta împotriva impunității pentru crimele de război din Ucraina

Propuneri de rezoluție: B9-0272/2022, B9-0281/2022, B9-0282/2022, B9-0283/2022, B9-0284/2022, 
B9-0285/2022

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

Propunerea comună de rezoluție RC-B9-0281/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputați)

După § 1 3 The Left AN - 118, 443, 25

§ 4 11 PPE +

După § 10 4 The Left AN - 270, 295, 31

După § 17 5 The Left AN - 101, 443, 48

§ 19 6 The Left AN + 431, 81, 75

§ 22 7 The Left -

div

1 +

2 -

3 +

§ 25 § text original

4/VE - 252, 290, 48

divDupă § 25 8 The Left

1/AN - 175, 407, 14
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN ↓

9 The Left AN - 95, 402, 99După § 27

10 The Left AN - 169, 362, 60

1 The Left AN - 69, 459, 57După considerentul F

2 The Left AN - 61, 452, 52

Propunerea de rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0272/2022 The Left ↓

B9-0281/2022 PPE ↓

B9-0282/2022 Renew 
Europe

↓

B9-0283/2022 Verts/ALE ↓

B9-0284/2022 S&D ↓

B9-0285/2022 ECR ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
The Left: amendamentele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
amendamentul 8
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv pentru numărul mare de crime de 

război comise în țări precum Siria, Myanmar/Birmania, Irak, Afganistan, Palestina 
și Yemen”

A doua parte aceste cuvinte

ECR, PPE:
§ 25
Prima parte „salută adoptarea de către Rada Supremă a proiectului de lege nr. #7304, care 

autorizează CPI să activeze în Ucraina și invită autoritățile ucrainene să sprijine 
eforturile de pedepsire a crimelor internaționale grave prin ratificarea de urgență 
a Statutului de la Roma al CPI, și să fie de acord ca Ucraina să devină în mod 
oficial membră a CPI; „invită autoritățile ucrainene să alinieze legislația și 
procedurile naționale ale Ucrainei la dreptul internațional, consolidând astfel 
mecanismele juridice interne de combatere a impunității pentru infracțiuni, să 
armonizeze legislația internă, în special Codul penal, cu dreptul penal 
internațional și cu dreptul internațional umanitar, și să adopte un cadru clar și 
practic de cooperare cu CPI și cu alte organisme care anchetează infracțiunile 
comise în Ucraina,”

A doua parte „inclusiv prin semnarea proiectului de lege nr. 2689 privind modificarea anumitor 
acte legislative privind aplicarea dreptului penal internațional și a dreptului 
umanitar internațional, adoptat de Rada ucraineană în mai 2021;”

A treia parte „reamintește că este necesar ca toate părțile implicate într-un conflict să respecte 
cu strictețe dreptul internațional umanitar;”

A patra parte „invită Ucraina să asigure o anchetă eficace cu privire la presupusele abuzuri 
comise de luptătorii ucraineni împotriva prizonierilor de război ruși;”
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12. Consecințele sociale și economice pe care le are asupra UE războiul 
declanșat de Rusia în Ucraina – consolidarea capacității de acțiune a UE

Propuneri de rezoluție: B9-0267/2022, B9-0271/2022, B9-0273/2022, B9-0278/2022, B9-0279/2022, 
B9-0280/2022

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0267/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, deputați)

§ 1 § text original AN + 575, 8, 9

1 The Left AN - 48, 461, 91

div

1 +

§ 4

§ text original

2 +

§ 7 2 The Left AN - 118, 408, 74

div

1 +

2 +

§ 8 § text original

3 +

După § 10 3 The Left -

div

1 +

2 +

§ 11 § text original

3 +

4 The Left AN - 133, 438, 25

div

1/AN - 265, 312, 19

După § 11

5 The Left

2/AN ↓

div

1/VE + 382, 158, 49

§ 13 § text original

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

§ 14 § text original AN + 542, 15, 24

div

1 +

§ 15 § text original

2 +

div

1 +

§ 18 § text original

2 +

div

1 +

§ 21 § text original

2 +

div

1 +

§ 24 § text original

2/VE + 349, 221, 20

div

1 +

§ 26 § text original

2/VE + 337, 233, 23

div

1 +

§ 30 litera (b) § text original

2 +

div

1 +

§ 30 litera (d) § text original

2 +

div

1 +

§ 31 § text original

2 +

§ 33 § text original vs +

div§ 34 § text original

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

2 +

3 +

div

1 +

§ 35 § text original

2 +

După § 39 6 The Left AN - 143, 434, 17

div

1 +

2 +

§ 41 § text original

3 +

div

1 +

§ 42 § text original

2 +

div

1 +

2 +

3/VE + 332, 248, 9

§ 44 § text original

4/VE + 300, 266, 15

div

1 +

2 +

§ 45 § text original

3 +

div

1/AN - 162, 369, 61

7 The Left

2/AN - 108, 364, 112

div

1 +

§ 46

§ text original

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

§ 49 § text original vs +

După § 50 8 The Left AN - 156, 323, 107

div

1 +

Considerentul Q § text original

2 +

Considerentul V § text original vs +

Propunerea de rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0267/2022 Renew 
Europe

↓

B9-0271/2022 PPE ↓

B9-0273/2022 The Left ↓

B9-0278/2022 S&D ↓

B9-0279/2022 ECR ↓

B9-0280/2022 Verts/ALE ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: §§ 1, 14
The Left: amendamentele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Solicitări de vot separat
Renew: §§ 24, 44
The Left: § 33
PPE: §§ 13, 49, considerentul V

Solicitări de vot pe părți
Renew:
§ 34
Prima parte „subliniază că, în răspunsul european la criza provocată de pandemia de COVID-

19, cetățenii europeni au înțeles că UE îi protejează și le oferă perspective, în 
special prin crearea programului SURE și a instrumentului NextGenerationEU 
(NGEU);”

A doua parte „subliniază că nici fondul NextGenerationEU, nici componenta sa de redresare și 
reziliență sau flexibilitatea oferită de actualul cadru financiar multianual 2021-
2027 nu sunt suficiente pentru a acoperi întrutotul nevoile financiare generate de 
războiul din Ucraina;”

A treia parte „reamintește că aceste instrumente nu au fost nici concepute, nici dimensionate 
pentru a rezolva noile probleme generate de agresiunea și invazia Rusiei și a 
menține simultan nivelul de investiții în programele și politicile UE, inclusiv în 
priorități importante precum tranziția justă, verde și digitală;”
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§ 35
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să prezinte o propunere legislativă pentru 

o revizuire cuprinzătoare a acestuia cât mai curând posibil și nu mai târziu de 
primul trimestru al anului 2023;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 41
Prima parte „ia act de comunicarea Comisiei referitoare la orientări în materie de politică 

bugetară pentru 2023 și apelul său de a menține o poziție bugetară de susținere, 
pentru a putea reacționa la evoluțiile situației economice; așteaptă din partea 
Comisiei să prezinte un set de măsuri de politică bugetară ca răspuns la șocurile 
economice și la creșterea nivelurilor de sărăcie;”

A doua parte „așteaptă, de asemenea, în acest context, ca clauza derogatorie generală să 
rămână activată atât timp cât este justificat;”

A treia parte „consideră că revenirea la norme bugetare constrângătoare în circumstanțele 
actuale ar afecta grav economia UE și capacitatea statelor membre de a face față 
crizei actuale;”

§ 45
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „obligatorii din punct de vedere juridic” și 

„inclusiv a unei taxe pe tranzacțiile financiare”
A doua parte „obligatorii din punct de vedere juridic”
A treia parte „inclusiv a unei taxe pe tranzacțiile financiare”

ECR:
§ 4
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „regenerabile”
A doua parte aceste cuvinte

§ 11
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „regenerabile” și „solicită eliminarea 

treptată rapidă a subvențiilor pentru combustibili fosili;”
A doua parte „regenerabile”
A treia parte „solicită eliminarea treptată rapidă a subvențiilor pentru combustibili fosili;”

§ 21
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care respectă principiile statului de drept”
A doua parte aceste cuvinte

§ 30 litera (d)
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „regenerabile”
A doua parte aceste cuvinte

Verts/ALE:
amendamentul 5
Prima parte „amintește că prețurile la energie sunt foarte mari de la începutul toamnei anului 

2021, lucru ce i-a afectat pe lucrători chiar și înainte de începutul conflictului; 
recunoaște măsurile extraordinare adoptate de unele state membre care 
urmăresc atenuarea creșterii prețurilor combustibililor; subliniază însă că aceste 
măsuri sunt, în majoritatea cazurilor, insuficiente pentru a reduce cu adevărat 
costul creșterii prețurilor la energie pentru gospodării; invită deci Comisia să 
prezinte criterii ambițioase, coordonate și clare privind măsurile suplimentare de 
protecție a lucrătorilor și a gospodăriilor,”

A doua parte „în special în ceea ce privește plafonarea prețurilor la energie la nivelul dinainte 
de criză, dar și a prețurilor bunurilor de primă necesitate;”
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amendamentul 7
Prima parte „ia act de faptul că marile companii private, mai ales din sectorul energiei și al 

comerțului cu amănuntul de alimente au obținut profituri foarte mari pe durata 
acestei crize; subliniază că, astfel cum a evidențiat Consiliul European și după 
cum au recomandat alte instituții internaționale precum OCDE și FMI, impozitarea 
temporară sau intervențiile de reglementare asupra profiturilor excepționale ar 
putea constitui o sursă de finanțare publică națională; invită Comisia și statele 
membre să coordoneze elaborarea unor sisteme ambițioase de impozitare a 
profiturilor excepționale, pentru a nu permite marilor corporații să profite de pe 
urma războiului și să finanțeze acele măsuri publice necesare și alte măsuri de 
reglementare, pentru a le utiliza pentru a atenua consecințele sociale și 
economice pentru UE ale războiului din Ucraina”

A doua parte „invită statele membre să reglementeze prețurile și marjele de profit în sectoarele 
în care există dovezi că structurile de tip cartel măresc speculativ prețurile, mai cu 
seamă în sectorul combustibililor;”

The Left:
§ 8
Prima parte „invită Consiliul să extindă lista persoanelor vizate direct de sancțiunile UE, 

inclusiv a oligarhilor ruși,”
A doua parte ”ținând cont de lista celor 6 000 de persoane prezentate de fundația lui Alexei 

Navalnîi;”
A treia parte „solicită extinderea listei entităților mass-media afiliate Rusiei care își desfășoară 

activitatea în UE și sunt sancționate de aceasta, în special la „agenția de știri” 
InfoRos, care este afiliată GRU;”

§ 13
Prima parte „invită Comisia și statele membre să condiționeze investițiile publice și sprijinul 

financiar, inclusiv sprijinul financiar public acordat întreprinderilor în cadrul 
flexibilizării normelor privind ajutoarele de stat, de cerințele relevante legate de 
obiectivele de politică publică, în special de cerințele sociale, de mediu și 
financiare, care ar trebui îndeplinite de beneficiari atât timp cât primesc sprijin 
public, asigurând în același timp o concurență loială și deschisă, condiții de 
concurență echitabile între întreprinderile noastre”

A doua parte „și respectarea principiilor fundamentale pe care se bazează piața noastră unică;”

§ 15
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „conservând în același timp integritatea 

pieței unice”
A doua parte aceste cuvinte

PPE:
§ 18
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită statele membre să asigure femeilor 

ucrainene strămutate temporar accesul universal la asistență medicală sexuală și 
reproductivă de calitate, fără discriminare, constrângeri sau abuzuri, și să le 
garanteze deopotrivă accesul la justiție și să prevină încălcările drepturilor omului 
la adresa lor;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 24
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și un mecanism de asistență socială 

cu un sprijin public sporit pentru instrumentele existente destinate categoriilor 
celor mai sărace din societate;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 26
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și a subliniat că nu toate statele membre și-

au stabilit nivelul de sărăcie deasupra pragului de sărăcie;”
A doua parte aceste cuvinte
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§ 30 litera (b)
Prima parte „majorarea ajutoarelor pentru întreprinderile din astfel de sectoare prin asigurarea 

unei aplicări flexibile a normelor privind ajutoarele de stat, asigurând în același 
timp o concurență loială,”

A doua parte „sub rezerva cerințelor obligatorii relevante în materie de durabilitate integrate în 
modelele de afaceri ale întreprinderilor, cum ar fi interzicerea concedierilor 
colective, creșterea eficienței energetice, utilizarea crescută a energiei din surse 
regenerabile și obiectivele de reducere a materialelor virgine;”

§ 31
Prima parte „subliniază concluziile recente ale Consiliului, prin care statele membre și Comisia 

sunt invitate să utilizeze în continuare în mod optim setul de instrumente, inclusiv 
noul cadru temporar privind ajutoarele de stat pentru situații de criză;”

A doua parte „subliniază, în acest sens, lipsa unor condiții sociale sau de sustenabilitate în 
cadrul privind ajutoarele de stat prezentat de Comisie; roagă insistent instituțiile 
UE și statele membre să vegheze ca sprijinul financiar public pentru a combate 
efectele economice ale pandemiei și ale războiului să fie acordat firmelor cu 
condiția de a folosi fondurile în beneficiul angajaților și de a se abține de la 
acordarea de prime către conducere, de la eludarea fiscală, de la plata 
dividendelor sau de la răscumpărarea acțiunilor, atât timp cât primesc un astfel 
de sprijin;”

§ 42
Prima parte „profită de ocazie, în contextul problemelor geopolitice mondiale actuale cum ar fi 

pandemia de COVID-19 și invadarea Ucrainei de către Rusia, pentru a regândi 
guvernanța economică a UE în așa fel încât aceasta să își sporească rezistența la 
șocuri și crize,”

A doua parte „precum și să își consolideze dimensiunea socială și energetică; invită Comisia să 
revadă reacția globală în materie de politică economică la criza actuală, pentru a 
trata în mod eficace inegalitățile economice și sociale într-o perioadă în care 
nevoile de investiții sunt enorme;”

§ 44
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „unui nou fond european dedicat (un fond 

strategic pentru autonomia Europei) pentru a finanța”, „evitând în același timp 
efectele de blocare asupra combustibililor fosili” și „solicită ca întregul fond să se 
bazeze pe lecțiile învățate din NGEU;”

A doua parte „unui nou fond european dedicat (un fond strategic pentru autonomia Europei) 
pentru a finanța”

A treia parte „evitând în același timp efectele de blocare asupra combustibililor fosili”
A patra parte „solicită ca întregul fond să se bazeze pe lecțiile învățate din NGEU;”

§ 46
Prima parte „subliniază că, astfel cum a evidențiat Consiliul European, impozitarea temporară 

sau intervențiile de reglementare asupra profiturilor excepționale ar putea 
constitui o sursă de finanțare publică națională;”

A doua parte „invită Comisia și statele membre să coordoneze elaborarea unor sisteme de 
impozitare a profiturilor excepționale sau alte măsuri de reglementare, pentru a le 
utiliza pentru a atenua consecințele sociale și economice pentru UE ale războiului 
din Ucraina;”

considerentul Q
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „întrucât ea a mai estimat că măsurile fiscale 

temporare privind profiturile excepționale ar putea fi transferate către veniturile 
publice, pentru a compensa parțial creșterea facturilor la energie;”

A doua parte aceste cuvinte


