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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. Consolidarea mandatului Europol: introducerea de semnalări în SIS***I

Raport: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 50 comisia AN + 470, 118, 16

2. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil UE- Mauritania 
și protocolul său de punere în aplicare***

Recomandare: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0148/2022)

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

Proiect de decizie a 
Consiliului

AN + 557, 34, 31

3. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil UE- Mauritania 
și protocolul său de punere în aplicare (rezoluție)

Raport: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0154/2022)

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

Propunerea de 
rezoluție

AN + 532, 23, 74
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4. Revizuirea schemei UE de comercializare a cotelor de emisie***I

Raport: Peter Liese (A9-0162/2022)



P9_PV(2022)06-08(VOT)_RO.docx 5 PE 733.409

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

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Propunere de 
respingere a 

propunerii Comisiei

268 ID AN - 104, 509, 19

Proiect de act legislativ

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1, 3-
11, 14, 
20, 23-
24, 26-
27, 31-

37,  
41-44, 
47, 50-
51, 54, 
58-59, 
61-62, 
64, 71-
72, 75-
77, 82-
84, 93, 
95-97, 
106-
108, 
110, 
112-
113, 
119, 
123, 
126, 
128, 
132-
134, 
138-
142, 
146, 
152, 
157, 
159, 
161, 
163, 
165-
189, 
193, 
198, 
200, 
202-
205, 
210, 
213-
214

comisia +

div

1 +

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot separat

2 comisia

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

div

1 +

15 comisia

2 +

div

1 +

16 comisia

2 +

div

1/AN + 589, 26, 20

2/AN + 477, 147, 3

3/AN + 452, 162, 3

17 comisia

4/AN + 474, 144, 10

18 comisia vs +

19 comisia vs +

21 comisia vs +

28 comisia vs +

29 comisia vs +

30 comisia vs +

49 comisia vs/VE + 364, 273, 2

div

1 +

53 comisia

2 +

div

1/AN + 566, 64, 8

55 comisia

2/AN + 467, 135, 30

57 comisia vs +

60 comisia vs +

63 comisia vs +

79 comisia vs +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

80 comisia vs +

81 comisia vs +

89 comisia vs +

div

1/AN + 586, 43, 7

2/AN + 450, 157, 11

90 comisia

3/AN + 475, 153, 6

98 comisia vs -

102 comisia AN + 441, 189, 8

105 comisia AN + 555, 37, 39

109 comisia vs +

111 comisia vs +

div

1 +

114 comisia

2 +

div

1 +

116 comisia

2 +

125 comisia vs +

137 comisia vs +

143 comisia vs +

144 comisia vs +

div

1/VE + 476, 159, 2

148 comisia

2 +

150 comisia vs +

div151 comisia

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

2 +

153 comisia vs +

div

1 +

154 comisia

2 +

155 comisia vs +

156 comisia vs +

div

1 +

162 comisia

2/AN + 480, 158, 0

190 comisia vs +

191 comisia vs +

194 comisia vs +

195 comisia vs +

196 comisia vs +

199 comisia vs +

207 comisia vs +

208 comisia vs +

209 comisia AN + 441, 195, 5
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 1, Directiva 

2003/87/CE
Articolul 2 – alineatul 

1

364 ECR -

Articolul 1 paragraful 
1 punctul (2) – litera 

(a), Directiva 
2003/87/CE, Articolul 
3 alineatul (1) litera 

(b)

365 ECR -

Articolul 1 paragraful 
1 punctul (2) litera 

(b), Directiva 
2003/87/CE, Articolul 
3 alineatul (1) litera 

(d)

366 ECR -

299 deputați -Articolul 1 paragraful 
1 punctul 2 litera (d), 
Directiva 2003/87/CE, 
Articolul 3 alineatul 

(1) litera (v)

270 ID -

402 PPE, S&D +

85 comisia ↓

86=
303=

comisia
deputați

+

403 PPE, S&D +

87 comisia ↓

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 2 litera (d), 
Directiva 2003/87/CE, 
Articolul 3 alineatul 
(1), după litera (w)

302 deputați -

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 2 litera (d), 
Directiva 2003/87/CE, 
Articolul 3 alineatul 

(1) litera (x)

367S ECR -

368S ECR -Articolul 1 paragraful 
1 punctul 2 litera (d), 
Directiva 2003/87/CE, 
Articolul 3 alineatul 

(1) litera (y)

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

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 2 litera (d), 
Directiva 2003/87/CE, 
Articolul 3 alineatul 

(1) litera (z)

369S ECR -

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 4

Directiva 2003/87/CE
Înaintea articolului 3a

250 S&D -

271 ID AN - 127, 494, 14

91 comisia +

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 5

Directiva 2003/87/CE
Articolul 3g alineatul 

(1) 304 deputați ↓

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 5

Directiva 2003/87/CE
Articolul 3g, după 

alineatul (2)

272 ID AN - 179, 452, 3

92PC1 comisia AN + 442, 182, 14

273-
277

ID ↓

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 6

Directiva 2003/87/CE
Articolul 3ga alineatul 

(1)
305-
309
370-
373

deputați
ECR

↓

92PC2 comisia AN + 466, 141, 34Articolul 1 paragraful 
1 punctul 6

Directiva 2003/87/CE
Articolul 3ga alineatul 

(2)

310 deputați ↓

278=
311=

ID
deputați

AN - 177, 453, 10

261 PPE AN - 269, 334, 35

div

1/VE - 277, 352, 9

262 PPE

2 ↓

279=
312=

ID
deputați

AN - 181, 438, 12

265 PPE -

94 comisia +

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 6

Directiva 2003/87/CE
După articolul 3ga

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

280 ID ↓

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 6

Directiva 2003/87/CE
Articolul 3gd alineatul 

(2) litera (a)

314=
374=

deputați
ECR

-

404 PPE, S&D +Articolul 1 paragraful 
1 punctul 6

Directiva 2003/87/CE
După articolul 3ge

99 comisia ↓

div

1/VE + 417, 219, 5

251 S&D

2/VE + 355, 267, 9

div

1 ↓

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 7

Directiva 2003/87/CE
După articolul 3h

100 comisia

2/AN ↓

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 8

Directiva 2003/87/CE
Articolul 6 alineatul 

(2) litera e

315 deputați -

217 The Left AN - 113, 512, 14

101 comisia AN - 268, 362, 10

div

1/AN + 468, 147, 25

2/AN + 438, 177, 24

3/AN + 543, 59, 23

4/AN + 367, 236, 18

244 PPE, Renew

5/AN + 456, 168, 15

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 10

Directiva 2003/87/CE
Articolul 9 alineatul 

(3)

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

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 11, înaintea 

literei a
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 alineatul 

(1) paragraful 1

318 deputați -

219 The Left AN - 111, 515, 16Articolul 1 paragraful 
1 punctul 11, înaintea 

literei a (nouă)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 alineatul 

(1) paragraful 2

218 The Left AN - 116, 514, 12

375 ECR AN - 127, 469, 39

div

1 -

103pc1 comisia

2 -

245 PPE,
S&D,

Renew

AN + 575, 30, 36

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 11 litera (a)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 alineatul 

(1) paragraful 3a

317 deputați +

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 11 litera (a)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 alineatul 
(1), după paragraful 

3a

257=
103PC

2=

PPE, Renew
comisia

+

319 deputați -

div

1 +

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 11 litera (b) 
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 alineatul 

(3) paragraful 1 
partea introductivă

104 comisia

2/AN - 259, 378, 6

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 11 litera (b)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 alineatul 

(4)

320 deputați -

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 11, după 

litera (d)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 alineatul 

(5)

252 S&D +

376 ECR -Articolul 1 paragraful 
1 punctul 12 litera (a) 

subpunctul (i) 115 comisia div
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

1/AN + 484, 142, 16

2/AN + 410, 189, 22

3/AN + 319, 294, 21

Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 alineatul 

(1) paragraful 1 
paragrafele 2a și 2b

233=
281=

comisia
ID

↓

117 comisia AN - 222, 402, 14

253 S&D, Renew AN - 303, 314, 20

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 12 litera (b)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 alineatul 

(1) paragraful 2 234=
282=
378=

comisia
ID

ECR

AN + 327, 297, 18

236=
283=
380=

comisia
ID

ECR

AN + 338, 277, 22

div

1 +

2/VE + 324, 300, 15

235=
379=

comisia
ECR

3 +

div

1 +

247 S&D, Renew

2 -

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 12 litera (b)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10 alineatul 
(1), după paragrafele 

2a și 2b

263 PPE AN + 350, 270, 21

118 comisia +Articolul 1 paragraful 
1 punctul 12 litera (b)
Directiva 2003/87/CE

Articolul 10a 
paragraful 4

381 ECR -

264 PPE AN + 321, 303, 15

284 ID -

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 12 litera (c) 

subpunctul (i)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a alineatul 
(2) paragraful 3 litera 

(c)
382 ECR -

220 The Left -

120 comisia AN + 448, 183, 9

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 12 litera (c) 

subpunctul (ii)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a alineatul 
(2) paragraful 3 litera 

(d)
383 ECR AN - 168, 460, 14
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 12 litera (c) 

subpunctul (ii)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a alineatul 
(2) paragraful 3, după 

litera (d)

384 ECR -

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 12 litera (c) 

subpunctul (iii)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a alineatul 

(2) paragraful 4

385S ECR -

258 PPE, S&D, 
Renew

VE + 399, 233, 9Articolul 1 paragraful 
1 punctul 12, după 

litera (d)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a alineatul 

(5)

121 comisia vs ↓

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 12, după 

litera (d)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a alineatul 

(5a)

285 ID -

221S The Left AN - 143, 488, 8Articolul 1 paragraful 
1 punctul 12 litera (e)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a alineatul 

(6)

287 Verts/ALE AN - 211, 421, 7

div

1 +

122 comisia

2/AN - 288, 345, 6

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 12 litera (g)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a alineatul 

(8) paragraful 1

321 deputați ↓

124 comisia +

div

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 12 litera (g)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a alineatul 

(8) paragraful 3

237 comisia

6 ↓
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

222 The Left AN - 133, 505, 3

246 Renew -

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 12 litera (g)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a alineatul 
(8), după paragraful 3 322 deputați VE - 277, 344, 14

386 ECR -Articolul 1 paragraful 
1 punctul 12 litera (g)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a alineatul 

(8) paragraful 4

127 comisia +

129 comisia +

238-
239

comisia ↓

div

1 +

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 12 litera (g)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a alineatul 

(8) paragraful 6 și 
după paragraful 6 130 comisia

2 -

div

1 +

131 comisia

2/AN + 501, 119, 21

div

1 ↓

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 12 litera (g)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a alineatul 

(8) paragraful 7

240 comisia

2 ↓

Articolul 1 paragraful 
1, după punctul 12

Directiva 2003/87/CE
Articolul 10b

223
224S
225S

The Left AN - 128, 504, 9

div

1 +

2/AN + 363, 274, 2

135 comisia

3/AN + 497, 132, 11

div

1 ↓

323 deputați

2/AN ↓

div

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 14 litera (a)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10d alineatul 
(1), după paragraful 1

226/re
v

The Left

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

2 ↓

324 deputați -

div

1 +

136 comisia

2/AN - 279, 347, 9

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 14 litera (a)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10d alineatul 

(1) paragraful 2

387 ECR -

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 14 litera (b)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10d alineatul 

(2) punctul (2)

241 comisia -

388 ECR -Articolul 1 paragraful 
1 punctul 14, după 

litera (b)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10d alineatul 

(6)

145 comisia +

266 PPE VE - 260, 364, 19Articolul 1 paragraful 
1 punctul 15, după 

litera (a)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 12 alineatul 

(1)

147 comisia +

149PC
1

comisia +

div

1 +

259 PPE, Renew, 
S&D

2 -

334 deputați ↓

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 15 litera (c)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 12 alineatul 

(3), după paragraful 1

149PC
2

comisia ↓

267 PPE -Articolul 1 paragraful 
1, după punctul (19)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10b alineatul 

(2)

158 comisia +



P9_PV(2022)06-08(VOT)_RO.docx 17 PE 733.409

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

Articolul 1 paragraful 
1, după punctul (19)
Directiva 2003/87/CE

Articolul 27

390 ECR -

389 ECR AN - 157, 473, 14

160 comisia +

div

1/AN - 223, 408, 12

Articolul 1 paragraful 
1, după punctul 19

Directiva 2003/87/CE
Articolul 29

288 Verts/ALE

2/AN ↓

248 S&D AN + 323, 305, 14

325 deputați AN - 180, 440, 19

Articolul 1 paragraful 
1, după punctul (19)
Directiva 2003/87/CE

După articolul 29
326 deputați AN - 161, 456, 18

286S=
391S=

ID
ECR

AN - 197, 419, 19

327 deputați AN - 209, 406, 22

Articolul 1 paragraful 
1 punctul (21)

Directiva 2003/87/CE
Capitolul IVa

164 comisia +

Articolul 1 paragraful 
1 punctul (22)

Directiva 2003/87/CE
Anexele

392 ECR -

Articolul 2 paragraful 
1 punctul (1) litera (a)

Decizia (UE) 
2015/1814

Articolul 1 alineatul 
(4)

393 ECR -

227 The Left -

192 comisia +

328 deputați -

Articolul 2 paragraful 
1 punctul (1) litera (c)

Decizia (UE) 
2015/1814

Articolul 1 alineatul 
(5)

394 ECR -

395S ECR -Articolul 1 paragraful 
1 punctul (1) litera (c)

Decizia (UE) 
2015/1814

Articolul 1 alineatul 
(5a)

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

Articolul 1 paragraful 
1 punctul (1), după 

litera (c)
Decizia (UE) 
2015/1814

Articolul 1 alineatul 
(6)

229 The Left -

Articolul 1 paragraful 
1 punctul (1) litera (c)

Decizia (UE) 
2015/1814

Articolul 1 alineatul 
(7)

396 ECR -

Articolul 1 paragraful 
1 punctul (2)
Decizia (UE) 
2015/1814
Articolul 1a

397S ECR -

197 comisia +Articolul 3, înaintea 
paragrafului 1

Regulamentul (UE) 
2015/757

Articolul 2 alineatul 
(1)

329 deputați ↓

Articolul 3 paragraful 
1 punctul (1), după 

subpunctul (i)
Regulamentul (UE) 

2015/757
Articolul 3 alineatul 

(1) litera (b)

330 deputați -

Articolul 3 paragraful 
1, după punctul (1)
Regulamentul (UE) 

2015/757
Articolul 3 alineatul 

(1) litera (b)

405 PPE, S&D +

333 deputați -Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2015/757

Articolul 3 alineatul 
(1) punctul (3)

201 comisia +

După articolul 3 289 Verts/ALE AN - 130, 489, 23

331 deputați -Articolul 4, după § 1

206 comisia +

211 comisia vs +Anexa I paragraful 1 
litera (c) punctul (vii) 

tabel 255/re deputați div
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

1/AN + 425, 211, 7

2/AN + 365, 263, 5

3/AN - 306, 320, 6

4/AN - 286, 346, 9

5/AN - 248, 356, 31

v

6/AN + 436, 190, 3

Directiva 2003/87/CE
Anexa I tabel

332=
401=

deputați
ECR

↓

398S ECR -Anexa I punctul 2
Directiva 2003/87/CE
Anexele III, IIIa și IIIb 212 comisia +

Anexa I punctul (3) 
litera (c)

Directiva 2003/87/CE
Anexa IV partea C

399S ECR -

Anexa I punctul (4)
Directiva 2003/87/CE

Anexa V partea C

400S ECR -

div

1 +

2/VE - 283, 330, 26

După considerentul 4 260 PPE

3/VE - 277, 357, 5

215 The Left -Considerentul 7

12 comisia +

După considerentul 7 216 The Left -

335 ECR -Considerentul 8

13 comisia +

22 comisia vs +Considerentul 15

290 deputați -

După considerentul 
16

291 deputați -

25 comisia +Considerentul 17

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

292 deputați -

293 deputați -

După considerentul 
17

294 deputați -

După considerentul 
23

254 deputați -

242 PPE, Renew AN - 238, 384, 21

div

1 +

Considerentul 26

38 comisia

2 +

243 PPE, Renew AN - 224, 388, 25

295 deputați AN - 150, 461, 28

Considerentul 27

39 comisia VE + 329, 301, 8

337 ECR AN - 110, 477, 51

256 PPE, S&D, 
Renew

+

div

1 ↓

2 ↓

40 comisia

3 ↓

Considerentul 28

296 deputați ↓

338S ECR VE - 164, 460, 16

div

1/AN + 409, 226, 8

2/AN + 446, 186, 9

45 comisia

3/AN + 415, 214, 3

Considerentul 29

230=
269=

comisia
ID

VE + 333, 291, 13

div

1/AN + 322, 302, 19

Considerentul 30 231=
339=

comisia
ECR

2/AN + 322, 300, 18
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

3/AN + 323, 305, 11

249 S&D, Renew AN ↓

46 comisia ↓

div

1 +

48 comisia

2 +

Considerentul 31

340 ECR AN ↓

div

1 +

52 comisia

2/AN - 291, 340, 9

297 deputați ↓

Considerentul 33

232 comisia ↓

298 deputați -

56 comisia AN + 478, 152, 14

Considerentul 38

341 ECR -

Considerentul 43 342S ECR AN - 170, 455, 11

343S ECR -Considerentul 44

65 comisia +

Considerentul 45 344S ECR -

345S ECR -Considerentul 46

66 comisia +

346S ECR -Considerentul 47

67 comisia +

347S ECR -Considerentul 48

68 comisia +

Considerentul 49 348S ECR -

349S ECR -Considerentul 50

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

Considerentul 51 350S ECR -

351S ECR -Considerentul 52

70 comisia +

Considerentul 53 352S ECR -

353S ECR -Considerentul 54

73 comisia +

354S ECR -Considerentul 55

74 comisia +

Considerentul 56 355S ECR -

Considerentul 57 356S ECR -

Considerentul 58 357S ECR -

Considerentul 59 358S ECR -

Considerentul 60 359S ECR -

360 ECR -Considerentul 62

78 comisia +

Considerentul 63 361S ECR -

Considerentul 65 362 ECR -

Considerentul 66 363S ECR -

Propunerea Comisiei AN - 265, 340, 34

Solicitări de vot prin apel nominal
S&D: amendamentele 231, 234, 243, 244, 253, 255, 263, 295, 316, 325, 326, 380, 389
Verts/ALE: amendamentele 101, 117, 231, 234, 244, 248, 261, 264, 287, 288, 289, 389
ID: amendamentele 90, 92, 100 (a doua parte), 102, 120, 209, 268, 271, 272, 278, 

279, 286, 327
The Left amendamentele 17, 45 (prima, a doua și a treia parte), 55 (prima și a doua parte), 

105, 115, 218, 221, 222, 223, 224, 225, 242, 243, 244, 249, 253
PPE: amendamentele 101, 117, 217, 218, 219, 221, 234, 244, 253, 286, 287, 316, 327
ECR: amendamentele 52 (a doua parte), 56, 101, 104 (a doua parte), 115 (a doua și a 

treia parte), 122 (a doua parte), 131 (a doua parte), 135 (a doua și a treia parte), 
136 (a doua parte), 162 (a doua parte), 244, 245, 323 (a doua parte), 337, 340, 
342, 375, 383, 389, 391
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Solicitări de vot separat
Verts/ALE: amendamentele 147, 158, 206
ID: amendamentele 16, 19, 46, 56, 117, 136
The Left amendamentele 18, 49, 63, 79, 121, 147, 153, 155, 158, 160
PPE: amendamentele 98, 102, 209
ECR amendamentele 19, 21, 22, 28, 29, 30, 45, 57, 60, 79, 80, 81, 89, 92, 94, 109, 

111, 120, 121, 125, 137, 143, 144, 145, 150, 156, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 
197, 199, 201, 206, 207, 208, 211

Solicitări de vot pe părți
S&D:
amendamentul 259
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în afara regiunii ultraperiferice respective,”
A doua parte aceste cuvinte

Verts/ALE:
amendamentul 148
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „În cazul în care evaluarea este negativă,”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 226/rev
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „în primul rând”
A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 231
Prima parte „Mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM), instituit în 

temeiul Regulamentului (UE) […/..] al Parlamentului European și al Consiliului51, 
intenționează să ofere treptat o alternativă la alocarea cu titlu gratuit în vederea 
abordării riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, fără a submina 
competitivitatea Uniunii. În măsura în care sectoarele și subsectoarele fac obiectul 
măsurii respective, acestea nu ar trebui să beneficieze de alocări cu titlu gratuit. 
Cu toate acestea, este necesară o eliminare treptată a certificatelor cu titlu gratuit 
pentru a permite producătorilor, importatorilor și comercianților să se adapteze la 
noul regim. Reducerea alocării gratuite ar trebui să fie pusă în aplicare prin 
aplicarea unui factor la alocarea gratuită pentru sectoarele CBAM, în timp ce 
CBAM este introdus treptat. Acest procentaj (factorul CBAM) ar trebui să fie egal 
cu 100 % în perioada de tranziție dintre intrarea în vigoare a [Regulamentului 
CBAM] și sfârșitul anului 2027 și să fie condiționat de aplicarea unei faze 
operaționale în temeiul articolului 36 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul 
(UE) .../... [Regulamentul CBAM] și ar trebui să fie redus cu 10 puncte procentuale 
în fiecare an din 2028 până în 2030 și redus ulterior cu 17,5 puncte procentuale în 
fiecare an pentru a ajunge la 0 % și, astfel, pentru a elimina alocarea cu titlu 
gratuit până în 2034.”

A doua parte „Pentru a proteja competitivitatea exporturilor Uniunii, perioada de tranziție către 
eliminarea alocării cu titlu gratuit nu ar trebui să se aplice ponderii producției 
interne destinate exportului către țări terțe care nu dispun de sisteme de 
comercializare a certificatelor de emisii sau de regimuri.”

A treia parte „Până la sfârșitul perioadei de tranziție prevăzute în Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul CBAM], Comisia ar trebui să evalueze impactul potențial al 
factorului CBAM asupra importurilor și să prezinte o propunere pentru orice acte 
legislative și măsuri adecvate și conforme cu normele OMC care asigură egalitate 
între costurile CO2 și diferitele sisteme de stabilire a prețurilor din țările terțe 
respective. Actele delegate relevante privind alocarea cu titlu gratuit ar trebui 
adaptate în consecință pentru sectoarele și subsectoarele vizate de CBAM. 
Alocarea cu titlu gratuit care nu mai este furnizată sectoarelor CBAM pe baza 
acestui calcul (cererea CBAM) trebuie scoasă la licitație, veniturile obținute 
urmând să revină Fondului pentru inovare, astfel încât să sprijine inovarea în 
domeniul tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon, al captării și utilizării 
dioxidului de carbon („CUC”), al captării și stocării geologice a dioxidului de 
carbon („CSC”), al energiei din surse regenerabile și al stocării energiei, într-un 
mod care să contribuie la atenuarea schimbărilor climatice. Ar trebui să se acorde 
o atenție deosebită proiectelor din sectoarele CBAM. Pentru a respecta proporția 
din alocarea cu titlu gratuit disponibilă pentru sectoarele care nu sunt vizate de 
CBAM, suma finală care urmează să fie dedusă din alocarea cu titlu gratuit și care 
urmează să fie licitată ar trebui calculată pe baza proporției pe care o reprezintă 
cererea CBAM în raport cu nevoile de alocare cu titlu gratuit ale tuturor 
sectoarelor care beneficiază de alocări cu titlu gratuit.”

amendamentul 235
Prima parte „Până la sfârșitul lui 2029, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului 

o evaluare de impact amănunțită astfel cum este definită în Regulamentul 
(UE) .../... [Regulamentul CBAM, articolul 30 alineatul (2a) nou] privind eficacitatea 
CBAM în combaterea riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pe piața 
Uniunii.”

A doua parte „Atunci când evaluarea demonstrează că CBAM nu oferă protecție suficientă 
împotriva relocării emisiilor de dioxid de carbon, factorul CBAM ar trebui adaptat 
temporar până la adoptarea unor măsuri corective care să asigure o protecție 
împotriva relocării emisiilor de dioxid de carbon echivalentă cu cea a sistemului de 
alocări cu titlu gratuit pe care îl înlocuiește.”

A treia parte „După caz, Comisia transmite, împreună cu evaluarea, o propunere legislativă.”
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amendamentul 237
Prima parte „Fondul pentru inovare vizează sectoarele enumerate în anexele I și III, inclusiv 

captarea și utilizarea carbonului în condiții de siguranță pentru mediu («CUC») 
care contribuie substanțial la diminuarea schimbărilor climatice, precum și 
produsele și procesele care le înlocuiesc pe cele generatoare de emisii puternice 
de dioxid de carbon produse în sectoarele enumerate în anexa I și contribuie la 
stimularea elaborării și a funcționării proiectelor care au ca scop captarea” și 
cuvintele „în condiții de siguranță pentru mediu («CUC»)”

A doua parte „transportul”
A treia parte „și stocarea geologică a CO2, («CSC» inclusiv «BECSC», «DACSC»)” cu excepția 

cuvintelor „a CO2”
A patra parte „a CO2” și „precum și a tehnologiilor inovatoare din domeniul energiei din surse 

regenerabile și al stocării energiei. Fondul pentru inovare sprijină, de asemenea, 
tehnologii și infrastructuri inovatoare revoluționare pentru decarbonizarea 
sectorului maritim și a sectorului aviatic, inclusiv proiecte care se ocupă de 
impactul total al aviației asupra climei, și pentru producția de combustibili și 
tehnologii cu emisii scăzute și cu zero emisii de carbon în aviație, transportul 
feroviar și transportul rutier, căutând în același timp sinergii cu programul Orizont 
Europa, în special cu parteneriate europene și, după caz, cu alte programe ale 
Uniunii. Trebuie să se acorde o atenție specială proiectelor din sectoarele vizate 
de [Regulamentul CBAM], în special din sectoarele exportatoare, în vederea 
sprijinirii inovării în domeniul tehnologiilor cu emisii reduse și emisii zero de dioxid 
de carbon, al CUC, al CSC,”

A cincea parte „al transportului de CO2,”
A șasea parte: „al energiei din surse regenerabile și al stocării energiei, într-un mod care să 

contribuie la atenuarea schimbărilor climatice.” Fondul pentru inovare sprijină și 
introducerea și aplicarea la scară largă a unor tehnologii inovatoare cu condiția să 
aibă un potențial de reducere semnificativ și să contribuie la decarbonizarea 
economiei și la economisirea de energie și de resurse.”

amendamentul 240
Prima parte „Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul23 

pentru a completa prezenta directivă în privința normelor legate de funcționarea 
Fondului pentru inovare, inclusiv procedura și criteriile de selecție, participarea 
IMM-urilor, sectoarele eligibile și cerințele tehnologice pentru diferitele tipuri de 
sprijin. Pentru a asigura o tranziție echitabilă și justă, criteriile de selecție țin 
seama de garanțiile de mediu și sociale, ca instrument de integrare progresivă a 
dezvoltării sustenabile pentru atingerea obiectivelor pentru 2030 ale Uniunii în 
materie de energie și climă și a obiectivului de neutralitate climatică pentru 
2050.”

A doua parte „În cazul sprijinului prin contracte pentru diferență în materie de carbon (CCfD), 
aceste acte delegate permit licitații neutre din punct de vedere tehnologic și 
competitive din punctul de vedere al prețurilor.”

amendamentul 260
Prima parte „Având în vedere că tranziția către o economie sustenabilă trebuie să fie 

combinată cu menținerea competitivității Europei și cu crearea de locuri de 
muncă, pentru succesul Pactului verde european este esențial ca piața unică să 
nu fie supraîncărcată cu costuri suplimentare pentru ca întreprinderile să se 
adapteze la un nou cadru normativ.”

A doua parte „Așadar, Comisia ar trebui să invoce un moratoriu normativ și să furnizeze o 
analiză pe fiecare sector a efectului cumulativ al creșterii prețurilor la energie și 
materii prime, al noii legislații și al impactului războiului din Ucraina.”

A treia parte „Această analiză trebuie utilizată pentru a ușura imediat sarcina întreprinderilor 
prin amânarea actelor care ar putea duce la creșterea inutilă a costurilor pentru 
întreprinderi, deoarece acestea se confruntă deja cu dificultăți. În etapa 
pregătitoare a fiecărui act legislativ ar trebui inclusă respectarea automată a 
principiului numărului constant (one-in-one-out).”
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amendamentul 262
Prima parte „Până la 31 decembrie 2030, navele utilizate la importul de hidrogen și navele 

utilizate la importul de gaz natural lichefiat (GNL) primesc certificate alocate cu 
titlu gratuit care corespund unui procent de 100 %. Până la 1 ianuarie 2029, 
Comisia realizează o evaluare pentru a stabili dacă este necesar să se amâne 
pentru perioada de după 2030 renunțarea treptată la alocarea cu titlu gratuit de 
certificate pentru navele utilizate la importul de hidrogen și pentru navele utilizate 
la importul de GNL.”

A doua parte „Evaluarea respectivă se bazează pe o abordare care ia în considerare utilizarea 
celor mai bune tehnici disponibile (BAT) și pe o evaluare a securității aprovizionării 
și a accesibilității ca preț a achizițiilor de hidrogen și de gaze.”

amendamentul 288
Prima parte „Începând cu... [anul următor intrării în vigoare a prezentei Directiva], nu se vor 

mai vinde certificate la un preț mai mic decât pragul minim. Niciun stat membru 
nu permite predarea sau licitarea certificatelor către deținătorul cotei respective 
dacă nu este atins prețul minim al carbonului. Pragul prețului minim este de 60 
EUR/tonă echivalent CO2 în anul următor intrării în vigoare a prezentei Directiva”

A doua parte „și crește anual cu factorul de reducere liniară menționat la articolul 9 al treilea 
paragraf.”

ID:
amendamentul 103
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: "2%"
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 114
Prima parte întregul text, cu excepția eliminării cuvintelor „cu excepția” „și a energiei electrice 

produse din gaze reziduale”
A doua parte eliminarea cuvintelor „cu excepția” „și a energiei electrice produse din gaze 

reziduale”

The Left
amendamentul 45
Prima parte „De asemenea, ar trebui să se ofere stimulente suplimentare pentru reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor tehnici eficiente din punctul 
de vedere al costurilor. În acest scop, ar trebui introdus un sistem bonus-malus 
pentru determinarea cotei de alocare cu titlu gratuit.”

A doua parte „Pentru instalațiile ale căror emisii de gaze cu efect de seră sunt peste valorile de 
referință relevante, cantitatea alocărilor cu titlu gratuit de certificate de emisii 
începând cu 2026 ar trebui să varieze în funcție de punerea în aplicare a unui plan 
de decarbonizare elaborat în mod gratuit.”

A treia parte „În schimb, instalațiile ale căror emisii de gaze cu efect de seră sunt sub valorile 
de referință relevante ar trebui să primească un stimulent sub forma unei alocări 
suplimentare cu titlu gratuit.”

amendamentul 55
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cum ar fi CSC și CUC” și „cum ar fi 

tehnologiile de captare a dioxidului de carbon.”
A doua parte aceste cuvinte

PPE:
amendamentul 251
Prima parte Întregul text, cu excepția alineatului (1a)
A doua parte alineatul (1a)

ECR:
amendamentul 2
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „de 1,5 °C a”
A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 15
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și eliminare” (două ocurențe în text)
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 16
Prima parte „Sistemul EU ETS ar trebui să evite pe cât posibil scutirile nejustificate și măsurile 

cu efect de denaturare. Pe termen lung, toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
realizarea neutralității climatice în cadrul Uniunii până în 2050, iar toate emisiile 
de CO2 ar trebui să fie acoperite de instrumentele de politică adecvate ale Uniunii. 
Includerea instalațiilor de incinerare a deșeurilor municipale în sistemul EU ETS ar 
contribui la economia circulară prin încurajarea reciclării, a reutilizării și a reparării 
produselor, contribuind totodată la decarbonizarea la nivelul întregii economii. 
Deoarece activitățile de reciclare și regenerare intră deja sub incidența sistemului 
EU ETS, includerea de instalații de incinerare a deșeurilor de la nivelul 
administrație locale ar consolida stimulentele pentru gestionarea sustenabilă a 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia deșeurilor. Aceasta ar completa alte 
elemente ale legislației Uniunii în domeniul deșeurilor. În plus, integrarea 
incinerării deșeurilor în sistemul EU ETS ar crea condiții de concurență echitabile 
între regiunile care au inclus incinerarea deșeurilor municipale în domeniul de 
aplicare, reducând riscul de concurență fiscală între regiuni.”

A doua parte „Cu toate acestea, pentru a evita devierea deșeurilor de la instalațiile locale de 
incinerare a deșeurilor către depozitele de deșeuri din Uniune, care generează 
emisii de metan, și exporturile de deșeuri către țări terțe, cu un posibil impact 
periculos asupra mediului, includerea instalațiilor de incinerare a deșeurilor de la 
nivelul administrației locale în domeniul de aplicare al Directivei 2003/87/CE 
începând cu 1 ianuarie 2026 ar trebui să fie precedată de o evaluare a impactului 
care să fie efectuată până la 31 decembrie 2024 și care, dacă este cazul, ar trebui 
să fie însoțită de o propunere legislativă pentru a preveni o astfel de deviere a 
deșeurilor și astfel de exporturi de deșeuri.”

amendamentul 38
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „la 1,5 °C”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 40
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să adopte planuri ex ante cu privire la 

modul în care intenționează să utilizeze veniturile din EU ETS în conformitate cu 
obiectivele lor respective în materie de climă și energie și ar trebui” și „de 2 %”

A doua parte „să adopte planuri ex ante cu privire la modul în care intenționează să utilizeze 
veniturile din EU ETS în conformitate cu obiectivele lor respective în materie de 
climă și energie și ar trebui”

A treia parte „de 2 %”

amendamentul 48
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „8”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 53
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Prin urmare, cel puțin 12 % din certificatele 

puse la dispoziția Fondului de investiții în domeniul climei ar trebui să fie utilizate 
pentru dezvoltarea și utilizarea în continuare a surselor regenerabile de energie 
durabile în Uniune, în conformitate cu principiul „eficiența energetică pe primul 
loc.”

A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 90
Prima parte „Articolele 3b-3f se aplică alocării și eliberării de certificate pentru activitățile de 

aviație menționate în anexa I. Articolele 3b-3geb se aplică alocării și eliberării de 
certificate pentru activitățile de transport maritim enumerate în anexa I, care sunt 
desfășurate de nave cu un tonaj brut de minimum 5 000 de tone.”

A doua parte „De la 1 ianuarie 2027, articolele 3g-3geb se aplică alocării și eliberării de 
certificate pentru activitățile de transport maritim enumerate în anexa I, efectuate 
de nave cu un tonaj brut de minimum 400 de tone. Până la data respectivă, 
Comisia efectuează o evaluare a condițiilor de concurență echitabile pentru toate 
navele și a posibilității de a se evita eventualele efecte negative nedorite asupra 
emisiilor de gaze cu efect de seră care pot rezulta din eventuala înlocuire a 
navelor cu un tonaj brut de minimum 5 000 de tone cu mai multe nave cu un tonaj 
brut sub acest prag, dacă nu este redus pragul. Dacă este cazul, Comisia 
anexează la evaluarea respectivă o propunere legislativă privind modificarea 
prezentei Directiva.”

A treia parte „Până la 31 decembrie 2024, Comisia, sprijinită de Consiliul științific consultativ 
european privind schimbările climatice menționat la articolul 3 din Regulamentul 
(UE) 2021/1119, evaluează impactul asupra climei globale al emisiilor de alte gaze 
cu efect de seră decât cele de CO2, CH4 și N2O și al particulelor cu potențial de 
încălzire globală emise de navele care sosesc, se află sau pleacă din porturile 
aflate sub jurisdicția unui stat membru, și prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind rezultatele evaluării. Raportul respectiv este însoțit, 
după caz, de o propunere legislativă care să conțină modalități de tratare a 
acestor emisii și particule.”

amendamentul 103
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „2 %” și „În plus, 0,5 % din cantitatea totală 

de certificate pentru perioada ... [anul următor intrării în vigoare a prezentei 
Directiva de modificare]-2030 se pun la dispoziție pentru Fondul de investiții în 
domeniul climei instituit în temeiul articolului 10a alineatul (8).”

A doua parte „2 %”
A treia parte „În plus, 0,5 % din cantitatea totală de certificate pentru perioada ... [anul următor 

intrării în vigoare a prezentei Directiva de modificare]-2030 se pun la dispoziție 
pentru Fondul de investiții în domeniul climei instituit în temeiul articolului 10a 
alineatul (8).”

amendamentul 116
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care să asigure că alocarea gratuită pentru 

producerea unui produs este independentă de materia primă sau de tipul de 
proces de producție, în cazul în care procesele de producție au același scop, să 
țină seama de potențialul de utilizare circulară a materialelor sau să evite ca 
instalațiile cu procese parțial sau complet decarbonizate care produc produse cu 
caracteristici similare sau egale cu cele ale instalațiilor convenționale din criteriile 
de referință să fie excluse sau să nu poată participa la sistemul de criterii de 
referință.”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 130
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special pentru o cantitate de certificate 

egală cu cantitatea transferată către Fondul de investiții în domeniul climei în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1) al cincilea paragraf [transfer 
complementar în cadrul MF],”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 131
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „La punerea în aplicare a Fondului de 

investiții în domeniul climei, Comisia ia toate măsurile adecvate în conformitate cu 
Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 pentru a asigura protecția fondurilor în 
legătură cu măsurile și investițiile sprijinite de Fondul de investiții în domeniul 
climei în cazul nerespectării statului de drept în statele membre.”

A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 135
Prima parte „Sprijinul din Fondul pentru modernizare se acordă numai statelor membre care 

au adoptat obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru realizarea 
neutralității climatice până cel târziu în 2050, precum și măsuri pentru eliminarea 
treptată a tuturor combustibililor fosili într-un interval de timp compatibil cu 
obiectivele stabilite în Regulamentul (UE) 2021/1119”, cu excepția cuvintelor 
„obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru realizarea neutralității 
climatice până cel târziu în 2050, precum și”

A doua parte aceste cuvinte
A treia parte „În plus, nu se acordă sprijin în cadrul Fondului pentru modernizare pentru a 

sprijini investițiile propuse de un stat membru beneficiar cu privire la care 
procedura prevăzută la articolul 6 din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 
este în curs de desfășurare sau cu privire la care Consiliul a adoptat o decizie de 
punere în aplicare privind măsuri adecvate în temeiul articolului respectiv.”

amendamentul 151
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și eliminare, astfel cum se menționează la 

primul paragraf al prezentului alineat.”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 154
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv eliminarea și incinerarea 

deșeurilor,”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 162
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și a bugetului orientativ al Uniunii privind 

gazele cu efect de seră pentru perioada 2030-2050, astfel cum se menționează la 
articolul 4 alineatul (4) din regulamentul respectiv.”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 247
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care face parte din cele 10 % cele mai 

eficiente instalații, astfel cum se prevede în prezentul articol,”
A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 323
Prima parte „Pentru perioada 2021-2030, se instituie un fond pentru a sprijini investițiile 

propuse de statele membre beneficiare, inclusiv finanțarea proiectelor de mică 
anvergură, pentru modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței 
energetice («Fondul pentru modernizare»). Fondul pentru modernizare este 
finanțat prin scoaterea certificatelor la licitație, astfel cum este prevăzut la 
articolul 10, pentru statele membre beneficiare prevăzute de acesta. Sprijinul din 
Fondul pentru modernizare se acordă statelor membre care au adoptat politici 
climatice compatibile cu obiectivul colectiv de neutralitate climatică până cel 
târziu în 2050, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului 
European și al Consiliului.”

A doua parte „În plus, nu se acordă sprijin în cadrul Fondului pentru modernizare pentru a 
sprijini investițiile propuse de un stat membru beneficiar cu privire la care 
procedura prevăzută la articolul 6 din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 
este în curs de desfășurare sau cu privire la care Consiliul a adoptat o decizie de 
punere în aplicare privind măsuri adecvate în temeiul articolului respectiv.”

The Left, ECR:
amendamentul 17
Prima parte „Toate emisiile de gaze cu efect de seră captate și transferate în vederea utilizării 

prin procese de captare și utilizare a dioxidului de carbon („CUC”) care nu sunt 
legate chimic permanent într-un produs astfel încât să nu pătrundă în atmosferă 
în condiții normale de utilizare și eliminare ar trebui să fie luate în considerare. În 
absența acoperirii prin mecanisme de stabilire a prețului carbonului a tuturor 
etapelor procesului, în special a emisiilor generate de instalațiile de incinerare a 
deșeurilor, recurgerea la calcule în punctul de eliberare în atmosferă ar duce la 
contabilizarea insuficientă a emisiilor.” cu excepția cuvintelor „și eliminare” și „în 
special a emisiilor generate de instalațiile de incinerare a deșeurilor”

A doua parte „și eliminare”
A treia parte „în special a emisiilor generate de instalațiile de incinerare a deșeurilor”
A patra parte „Pentru a reglementa captarea carbonului într-un mod care să reducă emisiile 

nete, să se asigure că toate emisiile sunt luate în considerare și că se evită dubla 
contabilizare, generând în același timp stimulente economice, Comisia ar trebui să 
evalueze modul de contabilizare a emisiilor de gaze cu efect de seră care sunt 
considerate a fi fost captate și utilizate pentru a fi fixate chimic într-un produs pe 
baza unei evaluări a ciclului de viață al produsului, de exemplu dacă acestea sunt 
utilizate pentru fabricarea unui produs sau dacă o astfel de reducere proporțională 
contribuie la politici naționale inovatoare aprobate de autoritatea competentă din 
statul membru în cauză pentru a asigura și a stimula cooperarea între sectoare, și 
ar trebui, dacă este nevoie, să prezinte o propunere legislativă care să conțină o 
metodologie transparentă, comparabilă și fiabilă.”

amendamentul 52
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: Fondul de investiții în domeniul climă nu ar 

trebui să sprijine activități legate de energia nucleară.
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 103 PC1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „2 %”
A doua parte „2 %”
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amendamentul 115
Prima parte „În cazul instalațiilor care fac obiectul obligației de efectuare a unui audit 

energetic sau de a pune în aplicare un sistem certificat de gestionare a energiei în 
temeiul articolului 8 alineatul (4) din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului (*) [trimiterea la articol urmează să fie actualizată cu 
directiva revizuită], alocarea cu titlu gratuit se acordă integral numai dacă 
recomandările din raportul de audit sau ale sistemului certificat de gestionare a 
energiei sunt puse în aplicare, în măsura în care perioada de recuperare pentru 
investițiile relevante nu depășește opt ani și costurile investițiilor respective sunt 
proporționale. În caz contrar, cantitatea de alocare cu titlu gratuit se reduce în 
concordanță cu al nouălea și al zecelea paragraf ale prezentului alineat. Volumul 
alocărilor cu titlu gratuit nu se reduce în cazul în care un operator demonstrează 
că a pus în aplicare alte măsuri care conduc la reduceri ale emisiilor de gaze cu 
efect de seră echivalente cu cele recomandate în raportul de audit pentru 
instalația în cauză. Măsurile menționate la primul paragraf de la prezentul alineat 
se ajustează în consecință.”

A doua parte „Pe lângă cerințele prevăzute la al treilea paragraf al prezentului alineat, până la 1 
iulie 2025, operatorii din sectoarele sau subsectoarele admisibile pentru alocarea 
cu titlu gratuit a certificatelor în temeiul articolelor 10a și 10b stabilesc un plan de 
decarbonizare pentru fiecare dintre instalațiile lor pentru activitățile care fac 
obiectul prezentei Directiva. Planul respectiv este în concordanță cu obiectivul de 
neutralitate climatică stabilit la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2021/1119 și cu orice foaie de parcurs sectorială pertinentă pregătită în 
concordanță cu articolul 10 din regulamentul respectiv și stabilește: ... În cazul în 
care nu au fost îndeplinite nici cerințele de la al treilea paragraf, nici cele de la al 
patrulea paragraf, procentele prevăzute la al nouălea paragraf literele (a), (b) și 
(c) se dublează.”

A treia parte „Se acordă o alocare suplimentară cu titlu gratuit de 10 % din valoarea de 
referință aplicabilă instalațiilor ale căror niveluri de emisii de gaze cu efect de seră 
sunt sub media celor mai eficiente 10 % dintre instalațiile dintr-un sector sau 
subsector din Uniune pentru criteriile de referință relevante pentru produse, cu 
condiția să fie disponibile certificate în conformitate cu al 12-lea paragraf. În 
scopul alocării suplimentare cu titlu gratuit menționate la al 11-lea paragraf, se 
utilizează toate certificatele care nu sunt alocate din cauza unei reduceri a alocării 
cu titlu gratuit în conformitate cu al nouălea și al zecelea paragraf.”

Renew, PPE, ECR:
amendamentul 52
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Fondul de investiții în domeniul climă nu ar 

trebui să sprijine activități legate de energia nucleară.”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 104
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu excepția activităților și tehnologiilor 

legate de energia nucleară”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 122
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Fondul de investiții în domeniul climă nu 

sprijină activitățile legate de energia nucleară.”
A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 136
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „legate de energia nucleară sau activităților”
A doua parte aceste cuvinte

ID, PPE:
amendamentul 100
Prima parte Întregul text, cu excepția alineatului (1a)
A doua parte alineatul (1a)

S&D, Verts/ALE:
amendamentul 244
Prima parte „În [anul următor intrării în vigoare a prezentului amendament], cantitatea de 

certificate la nivelul Uniunii se reduce cu 70 de milioane de certificate. În 2026, 
cantitatea de certificate la nivelul Uniunii se diminuează cu 50 de milioane de 
certificate.”, cu excepția cuvintelor „70 de milioane de certificate. În 2026, 
cantitatea de certificate la nivelul Uniunii se diminuează cu 50”

A doua parte „70 de milioane de certificate. În 2026, cantitatea de certificate la nivelul Uniunii 
se diminuează cu 50”

A treia parte „În [anul următor intrării în vigoare a prezentului amendament],”
A patra parte „cantitatea de certificate la nivelul Uniunii se majorează cu [numărul de certificate 

corespunzător domeniului de aplicare al EU ETS pentru activitățile de transport 
maritim, astfel cum se prevede la articolul 3g] milioane de certificate pentru 
transportul maritim.”

A cincea parte „Începând cu 2024, factorul linear este de 4,4 % până la sfârșitul anului 2025. 
Începând cu 2026, factorul linear este de 4,5 %. Comisia publică cantitatea de 
certificate la nivelul Uniunii în termen de trei luni de la [a se introduce data intrării 
în vigoare a modificării].”

amendamentul 255/rev
Prima parte întregul text, cu excepția literelor (a), (b), (c) (d) și (e)
A doua parte litera (a)
A treia parte litera (b)
A patra parte litera (c)
A cincea parte litera (d)
A șasea parte: litera (e)

Diverse
Amendamentele 300, 301 și 377 au fost retrase.
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5. Fondul pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice***I

Raport: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

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

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Propunere de 
respingere a 

propunerii Comisiei

165 ID AN - 91, 512, 27

Proiect de act legislativ

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-13
16-27
29-39
42-53

56
58-62
64-82
84-98
103-
124
126, 
127,
129
133-
136
138-
139
141,
144-
145
147-
155

comisia +

div

1/AN + 483, 142, 13

14 comisia

2/AN + 471, 91, 71

div

1/AN + 580, 45, 14

15 comisia

2/AN + 326, 236, 67

div

1/AN + 576, 48, 13

2/AN + 421, 177, 21

28 comisia

3/AN + 332, 267, 34

div

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

40 comisia

1/AN + 466, 162, 9
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 503, 98, 23

3/AN + 370, 232, 4

41 comisia vs +

54 comisia AN + 538, 84, 19

div

1 +

55 comisia

2 +

div

1 +

57 comisia

2 +

div

1 +

63 comisia

2 +

div

1 +

83 comisia

2 +

div

1/AN + 488, 135, 13

99 comisia

2/AN + 455, 148, 22

100 comisia AN + 458, 130, 49

div

1/AN + 480, 64, 86

101 comisia

2/AN + 460, 72, 101

div

1/AN + 548, 83, 10

102 comisia

2/AN + 461, 99, 74

div125 comisia

1/AN + 598, 31, 12
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 483, 142, 9

128 comisia AN + 401, 211, 24

div

1 +

2 +

130 comisia

3 +

131 comisia AN + 499, 131, 10

132 comisia AN + 490, 127, 5

div

1 +

137 comisia

2 +

140 comisia AN + 515, 107, 14

div

1 +

142 comisia

2 +

143 comisia AN + 498, 114, 29

146 comisia vs +

166, 
167, 
168

PPE AN - 312, 318, 11Eligibilitatea IMM-
urilor

170 S&D AN ↓

Excluderea măsurilor 
excluse din Fondul 
pentru o tranziție 

justă

161, 
162

Verts/ALE AN - 283, 348, 10

Articolul 5, după 
alineatul (3)

163 Verts/ALE AN - 292, 345, 1

După articolul 23 164 Verts/ALE AN - 259, 359, 24

158S The Left AN - 40, 484, 114Anexa I

156 comisia +

159S The Left AN - 35, 491, 112Anexa II

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

După considerentul 
11

160 Verts/ALE AN - 279, 288, 69

După considerentul 
15

169 The Left AN - 273, 345, 23

Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: amendamentele 28 (prima, a doua și a treia parte), 54, 128, 131, 132, 140, 143
ID: amendamentul 165
PPE: amendamentele 14, 40, 99, 100, 128, 165, 166
Verts/ALE: amendamentele 160, 161-162, 163, 164, 166,167, 168,170
The Left: amendamentele 14 (prima și a doua parte), 15 (prima și a doua parte), 28, 125 

(prima și a doua parte), 99, 100, 101, 102, 158, 159, 169

Solicitări de vot separat
S&D: amendamentele 41, 128, 146

Solicitări de vot pe părți
ECR:
amendamentul 55
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „eliminarea treptată a autoturismelor cu 

motoare cu ardere internă”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 63
Prima parte „finanțarea unor măsuri și investiții care vizează intensificarea utilizării mobilității 

și a transporturilor, inclusiv prin direcționarea măsurilor și a investițiilor”
A doua parte „către un transfer modal de la mobilitatea privată la cea publică, partajată și 

activă, în conformitate cu articolul 6.”

amendamentul 130
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „respectă valorile fundamentale consacrate 

la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv statul de drept.” și 
„în ceea ce privește protecția bugetului Uniunii în caz de încălcări ale principiilor 
statului de drept”

A doua parte „respectă valorile fundamentale consacrate la articolul 2 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, inclusiv statul de drept.”

A treia parte „în ceea ce privește protecția bugetului Uniunii în caz de încălcări ale principiilor 
statului de drept”
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amendamentul 142
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „realizările în materie de reducere a emisiilor 

și”
A doua parte aceste cuvinte

S&D:
amendamentul 40
Prima parte „Pachetul financiar al fondului este stabilit pe baza unei evaluări a sumei estimate 

generate prin alocarea către bugetul Uniunii a 25 % din veniturile preconizate 
legate de transportul rutier comercial, de clădirile comerciale și de alți 
combustibili care fac obiectul capitolului IVa [Directiva ETS] în prima perioadă. 
Această sumă ar trebui completată cu veniturile provenite din cele 150 de 
milioane de certificate scoase la licitație în conformitate cu articolul 30d 
alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE. Presupunând un preț al carbonului de 
35 EUR pe tonă, ar fi disponibilă o sumă suplimentară de 5,25 miliarde EUR pe 
parcursul perioadei de trei ani. Împreună cu pachetul financiar, această sumă s-ar 
ridica la 16,39 miliarde EUR pentru perioada respectivă. Ar fi necesară o 
propunere a Comisiei pentru a stabili cuantumul Fondului pentru atenuarea 
impactului social al acțiunilor climatice pentru a doua perioadă 2028-2032, având 
în vedere negocierile privind următorul CFM și orice includere a sectoarelor 
clădirilor private și transportului rutier privat în domeniul de aplicare al Directivei 
2003/87/CE până la 1 ianuarie 2029, în conformitate cu articolul [XX] din Directiva 
2003/87/CE. În consecință, fondul ar putea ajunge la 72 de miliarde EUR pentru 
întreaga perioadă [data intrării în vigoare]-2032. În temeiul Deciziei (UE, Euratom) 
2020/205341 a Consiliului, statele membre ar trebui să pună aceste venituri la 
dispoziția bugetului Uniunii ca resurse.”

A doua parte „Statele membre trebuie să fie cele care finanțează o cotă-parte semnificativă din 
costurile totale ale planurilor lor, corespunzătoare unui procent de minimum 60 % 
în cazul sprijinului temporar direct pentru venit și de minimum 50 % în cazul 
măsurilor structurale și al investițiilor specifice. Prin derogare, ar trebui să existe 
posibilitatea limitării la 40 % a cotei-părți din cofinanțarea națională pentru măsuri 
structurale și investiții specifice în cazul statelor membre care sunt eligibile pentru 
finanțare suplimentară prin Fondul pentru modernizare. În acest scop, precum și 
pentru investiții și măsuri de accelerare a tranziției necesare și de atenuare a 
impactului acesteia pentru cetățenii afectați în mod negativ, statele membre ar 
trebui să utilizeze mai întâi veniturile preconizate din comercializarea certificatelor 
de emisii pentru clădiri și transportul rutier în temeiul Directivei 2003/87/CE. 
Finanțarea fondului nu ar trebui să fie în detrimentul altor programe și politici ale 
Uniunii.”, cu excepția cuvântului: „temporar”

A treia parte aceste cuvinte

amendamentul 57
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „impactul asupra prețurilor al includerii 

emisiilor de gaze cu efect de seră ale clădirilor și a transportului rutier în domeniul 
de aplicare al Directivei 2003/87/CE, ca parte a”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 99
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „articolul 30d alineatul (3) din”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 101
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „prevăzută la articolul 4b din”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 102
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „capitolul IVa din”
A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 137
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „temporar”
A doua parte aceste cuvinte

The Left
amendamentul 14
Prima parte „Prin urmare, o parte din veniturile generate de includerea transportului rutier și a 

clădirilor în domeniul de aplicare al Directivei 2003/87/CE ar trebui să fie utilizate 
ca o resursă proprie pentru a finanța bugetul Uniunii ca venit general, în 
conformitate cu Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 (denumit în 
continuare „Acordul interinstituțional”) care are caracter juridic obligatoriu și 
prevede o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii, echipând 
astfel bugetul Uniunii cu mijloacele necesare pentru a contribui la combaterea 
impactului social al acestei includeri, astfel încât tranziția să fie justă și favorabilă 
incluziunii, fără a lăsa pe nimeni în urmă. În temeiul Acordului interinstituțional, se 
preconizează să se introducă un pachet de noi resurse proprii până la 1 ianuarie 
2023. Resursele proprii verzi sunt un mijloc de a alinia bugetul Uniunii la 
prioritățile de politică ale Uniunii, aducând astfel o valoare adăugată a Uniunii, și 
ar trebui folosite pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor de integrare a 
aspectelor legate de climă,”

A doua parte „la rambursarea datoriilor din cadrul NextGenerationEU și la reziliența bugetului 
Uniunii ca instrument pentru investiții și garanții.”

amendamentul 15
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și întreprinderile mici”
A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 125
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv al stabilirii prețului carbonului”
A doua parte aceste cuvinte

S&D, The Left:
amendamentul 28
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Un astfel de sprijin direct pentru venit ar 

trebui să fie limitat la până la 40 % din costul total estimat al fiecărui plan pentru 
perioada 2024-2027 și ar trebui stabilit pentru perioada 2028-2032 în 
conformitate cu o evaluare efectuată de Comisie pentru fiecare țară în parte cu 
privire la eficiența, valoarea adăugată, relevanța continuă și nivelul necesar al 
sprijinului direct pentru venit, având în vedere progresele și efectul punerii în 
aplicare a investițiilor și măsurilor structurale, în vederea eliminării treptate a 
acestui sprijin până la sfârșitul anului 2032.”

A doua parte „Un astfel de sprijin direct pentru venit ar trebui să fie limitat la până la 40 % din 
costul total estimat al fiecărui plan pentru perioada 2024-2027 și ar trebui stabilit 
pentru perioada 2028-2032 în conformitate cu o evaluare efectuată de Comisie 
pentru fiecare țară în parte cu privire la eficiența, valoarea adăugată, relevanța 
continuă și nivelul necesar al sprijinului direct pentru venit, având în vedere 
progresele și efectul punerii în aplicare a investițiilor și măsurilor structurale, în 
vederea eliminării treptate a acestui sprijin până la sfârșitul anului 2032.” cu 
excepția cuvintelor „limitat la până la 40 % din costul total estimat al fiecărui plan 
pentru perioada 2024-2027 și ar trebui”

A treia parte „limitat la până la 40 % din costul total estimat al fiecărui plan pentru perioada 
2024-2027 și ar trebui”

ECR, S&D:
amendamentul 83:
Prima parte „Statele membre pot include costurile măsurilor care oferă sprijin temporar direct 

pentru venit, inclusiv reducerea taxelor și a impozitelor pentru energia electrică în 
calitate de măsură tranzitorie, gospodăriilor vulnerabile și utilizatorilor de 
transport vulnerabili afectați de sărăcia energetică sau de sărăcia în materie de 
mobilitate pentru a absorbi creșterea prețurilor combustibililor pentru transportul 
rutier și pentru încălzire. Acest sprijin constituie un ajutor intermediar pentru 
gospodăriile vulnerabile, care se va reduce în timp, sub rezerva punerii în aplicare 
a unor măsuri structurale sau a unor investiții cu impact pe termen lung menite să 
îi scoată efectiv pe beneficiarii respectivi din sărăcia energetică și din cea în 
materie de mobilitate.”

A doua parte „Acest sprijin se limitează la maximum 40 % din costul total estimat al fiecărui 
plan pentru perioada 2024-2027 și este stabilit pentru perioada 2028-2032, în 
conformitate cu evaluarea Comisiei efectuată potrivit articolului 24 alineatul (3), în 
vederea eliminării treptate a acestui sprijin până la sfârșitul anului 2032.”

Diverse
Mohammed Chahim și-a retras sprijinul pentru amendamentul 170.
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6. Revizuirea schemei UE de comercializare a emisiilor pentru aviație***I

Raport: Sunčana Glavak (A9-0155/2022)

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

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Propunere de 
respingere a 

propunerii Comisiei

75 ID AN - 86, 516, 20

Proiect de act legislativ

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-9
12
14
16
18

21-29
31-32

43
49

53-57
60, 61

comisia AN + 480, 74, 70

10 comisia vs +

13 comisia vs +

div

1 +

15 comisia

2 +

17 comisia vs +

19 comisia vs +

33 comisia vs +

34 comisia vs/VE + 376, 249, 4

35 comisia vs +

39 comisia AN + 320, 248, 67

40 comisia AN + 320, 240, 71

41 comisia AN + 324, 228, 71

42 comisia AN + 326, 231, 67

div

1 +

Amendamente ale 
comisiei competente 
în fond - vot separat

44 comisia

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

3 +

4 +

5 +

45 comisia vs +

47 comisia vs +

48 comisia vs +

div

1 +

2 +

50 comisia

3 +

52 comisia vs +

58 comisia vs +

59 comisia vs +

62 comisia vs/VE + 385, 241, 4

88 deputați AN - 205, 423, 13

91 deputați AN - 207, 418, 12

93 deputați AN - 203, 427, 10

94 deputați AN - 170, 458, 10

div

1/AN + 543, 29, 64

2/AN + 491, 104, 30

20 comisia

3/AN + 445, 104, 84

div

1/AN + 506, 71, 63

36 comisia

2/AN + 436, 166, 27

div

1/AN + 545, 31, 64

Combustibilii durabili 
din aviație

37 comisia

2/AN + 434, 126, 60
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

76 ID ↓

Articolul 1 paragraful 
1, înainte de punctul 

(1)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 1 paragraful 

1, după litera (u)

85 ECR -

89 deputați -

30 comisia VE - 193, 444, 4

63=
79=

PPE
PPE, S&D, 

Renew

+

92 deputați AN - 251, 378, 9

38 comisia -

Articolul 1 paragraful 
1 punctul (1) litera (b)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3c alineatul 
(7) (și considerentul 
care îi corespunde)

65=
80=

PPE
PPE, S&D, 

Renew

+

77=
78=

deputați AN - 146, 412, 76Articolul 1 paragraful 
1 punctul 2 litera (c)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 3d alineatul 

(2)
86 ECR -

87 ECR -Articolul 1 paragraful 
1, după punctul (4)

Directiva 2003/87/CE
Articolul 10a alineatul 
(8), după paragraful 2

46 comisia +

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 6 litera (a) 
Directiva 2003/87/CE
Articolul 12 alineatul 
(6) paragraful 1 litera 

(b)

68 The Left -

Articolul 1 paragraful 
1 punctul 6 litera (a)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 12 alineatul 

(6) paragraful 2 
punctul (iv)

69S The Left -

div

1/AN + 500, 134, 4

2/AN + 427, 181, 6

Articolul 1 paragraful 
1, după punctul 6

Directiva 2003/87/CE
Articolul 14 alineatul 

(2), după paragraful 2

11 comisia

3/AN + 428, 186, 6
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 465, 156, 2

2/AN + 434, 190, 6

51 comisia

3/AN + 436, 174, 20

90 deputați AN ↓

div

1/AN ↓

95 deputați

2/AN ↓

70 The Left AN - 257, 340, 45

71 The Left AN - 261, 347, 36

Articolul 1 paragraful 
1, după punctul 9

Directiva 2003/87/CE
Articolul 30, după 

alineatul (4) 72 The Left AN + 321, 278, 34

73 The Left -Articolul 1 paragraful 
1, după punctul 10

Directiva 2003/87/CE
Anexa I

74S The Left -

După considerentul 9 66 The Left -

După considerentul 
20

82 ECR VE - 305, 306, 26

După considerentul 
26

83 ECR VE - 271, 354, 18

64 PPE AN - 290, 335, 13

67 The Left -

După considerentul 
27

84 ECR -

Propunerea Comisiei AN + 479, 130, 32

Solicitări de vot prin apel nominal
PPE: amendamentele 39, 40, 41, 42, 64
ID: amendamentul 75
The Left: amendamentele 70, 71, 72
S&D: amendamentele comisiei competente - vot în bloc; amendamentele 11, 20, 36, 

37, 51, 88, 90, 91, 93, 94, 95
Verts/ALE: amendamentele 77, 78, 91, 92, 93, 95

Solicitări de vot separat
PPE: amendamentele 15, 19, 62
ECR: amendamentele 10, 13, 19, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 52, 58, 59
S&D: amendamentul 34
deputați: amendamentele 17, 45, 47, 48
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Solicitări de vot pe părți
ECR:
amendamentul 11
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „prin extinderea domeniului de aplicare al EU 

ETS pentru a include astfel de emisii. Până la adoptarea unei propuneri legislative 
de extindere a domeniului de aplicare al prezentei Directiva la alte emisii decât 
cele de CO2, factorul emisiilor de CO2 pentru emisiile generate de activitățile de 
aviație se înmulțește, începând cu 31 decembrie 2027, cu 1,8, pentru a se ține 
seama de celelalte emisii ale aviației decât cele de CO2, cu 1,9 începând cu 31 
decembrie 2028 și cu 2,0 începând cu 31 decembrie 2029. Coeficientul de 
multiplicare nu trebuie să fie mai mare de 2,0.”

A doua parte „prin extinderea domeniului de aplicare al EU ETS pentru a include astfel de 
emisii.”

A treia parte „Până la adoptarea unei propuneri legislative de extindere a domeniului de 
aplicare al prezentei Directiva la alte emisii decât cele de CO2, factorul emisiilor 
de CO2 pentru emisiile generate de activitățile de aviație se înmulțește, începând 
cu 31 decembrie 2027, cu 1,8, pentru a se ține seama de celelalte emisii ale 
aviației decât cele de CO2, cu 1,9 începând cu 31 decembrie 2028 și cu 2,0 
începând cu 31 decembrie 2029. Coeficientul de multiplicare nu trebuie să fie mai 
mare de 2,0.”

amendamentul 15:
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și anume zborurile pe distanțe mai mici de 1 

000 de kilometri.”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 36:
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „O proporție de 70 % din certificatele 

respective se alocă în mod specific pentru o mai mare utilizare a combustibililor 
de aviație sintetici, acordându-se prioritate combustibililor din surse regenerabile 
de origine nebiologică (RFNBO).”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 44:
Prima parte întregul text, cu excepția eliminării cuvintelor: „Statele membre determină 

utilizarea”, cu excepția cuvintelor „75 % se utilizează”, a cuvintelor „15 % din 
veniturile obținute de la zborurile de plecare menționate la articolul 3ea se 
utilizează” și a cuvintelor „veniturile rămase sunt utilizate”

A doua parte eliminarea acestor termeni: „Statele membre determină utilizarea”
A treia parte „75 % se utilizează”
A patra parte „15 % din veniturile obținute de la zborurile de plecare menționate la articolul 3ea 

se utilizează” și a cuvintelor „veniturile rămase sunt utilizate”
A cincea parte „veniturile rămase sunt utilizate”

amendamentul 50:
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „delegate” și „și efectele altor emisii ale 

aviației decât cele de CO2”
A doua parte „delegate”
A treia parte „și efectele altor emisii ale aviației decât cele de CO2”
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amendamentul 51:
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „prin extinderea domeniului de aplicare al EU 

ETS pentru a acoperi și alte emisii decât cele de CO2 generate de aviație” și fără 
cuvintele „În așteptarea extinderii domeniului de aplicare al prezentei directive 
pentru a include și celelalte emisii decât cele de CO2 generate de operatorii de 
aeronave menționați la al doilea paragraf, începând cu 31 decembrie 2027 
factorul de emisie de CO2 pentru emisiile provenite din activitățile de aviație se 
înmulțește cu 1,8, de la 31 decembrie 2028 cu 1,9, iar de la 31 decembrie 2029 
cu 2,0, pentru a contabiliza și celelalte emisii decât cele de CO2 din sectorul 
aviației”

A doua parte „prin extinderea domeniului de aplicare al EU ETS pentru a acoperi și alte emisii 
decât cele de CO2 generate de aviație” 

A treia parte „În așteptarea extinderii domeniului de aplicare al prezentei directive pentru a 
include și celelalte emisii decât cele de CO2 generate de operatorii de aeronave 
menționați la al doilea paragraf, începând cu 31 decembrie 2027 factorul de 
emisie de CO2 pentru emisiile provenite din activitățile de aviație se înmulțește cu 
1,8, de la 31 decembrie 2028 cu 1,9, iar de la 31 decembrie 2029 cu 2,0, pentru a 
contabiliza și celelalte emisii decât cele de CO2 din sectorul aviației”

The Left:
amendamentul 37:
Prima parte „Cantitatea totală de certificate menționată la alineatul (5a) se alocă în același 

mod ca un contract pe diferență, care acoperă diferența de preț rămasă dintre 
kerosenul fosil și combustibilii de aviație sustenabili pentru o mai mare utilizare a 
combustibililor de aviație sustenabili, acordându-se prioritate combustibililor din 
surse regenerabile de origine nebiologică, în mod nediscriminatoriu, conform 
informațiilor transmise Agenției Europene de Siguranță a Aviației în temeiul 
articolului 7, al articolului 8 și al articolului 9 din Regulamentul ... [Regulamentul 
ReFuelEU]*.       Fiecare operator de aeronave poate solicita să i se aloce 
certificate pentru zborurile vizate de EU ETS în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 
2024 și 31 decembrie 2029, pe baza unei mai mari utilizări a combustibililor 
menționați la alineatul (5a).       Cantitatea de certificate este proporțională cu 
reducerea totală a emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu 
tratamentul aplicat combustibililor respectivi în temeiul Directivei (UE) 2018/2001 
și al actelor delegate menționate la articolul 14 alineatul (1) din prezenta 
directivă.       Comisia asigură clasificarea emisiilor provenite de la combustibilii 
din surse regenerabile de origine nebiologică, care utilizează hidrogen din surse 
regenerabile, drept emisii zero în cazul operatorilor de aeronave care utilizează 
acești combustibili, până la adoptarea actului delegat menționat la articolul 14 
alineatul (1).       Comisia publică anual detalii privind diferența de cost dintre 
kerosen și combustibilii de aviație derivați din surse regenerabile. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23 pentru a 
completa prezenta directivă în ceea ce privește modalitățile detaliate de alocare a 
certificatelor de aviație pentru o mai mare utilizare a combustibililor de aviație 
sustenabili prin acoperirea diferenței de preț pentru reducerea emisiilor cu o tonă 
de CO2 în urma utilizării acestor combustibili în locul kerosenului.       Începând cu 
31 decembrie 2028, Comisia efectuează în fiecare an o evaluare cu privire la 
aplicarea prezentului alineat și transmite rezultatele acesteia în timp util 
Parlamentului European și Consiliului.”

A doua parte „Pe baza acestei evaluări și în urma unei evaluări a impactului, Comisia poate 
prezenta, dacă este cazul, o propunere legislativă privind alocarea unui număr 
limitat de certificate, într-o perioadă de timp limitată, până la 31 decembrie 2034, 
pentru operatorii de aeronave care utilizează o cantitate mai mare de combustibili 
de aviație sustenabili, conform articolului 3c alineatul (5a).”

Verts/ALE:
amendamentul 95:
Prima parte „(9b) La articolul 30 se adaugă următorul alineat: 4a. Până la 1 ianuarie 2025, 

Comisia:
(a) publică o analiză actualizată a impactului aviației asupra climei din cauza altor 
emisii decât cele de CO2, ținând seama de cele mai recente lucrări științifice, și 
decide, dacă este cazul, să prezinte o serie de propuneri legislative pentru a trata 
și a reduce intensitatea altor tipuri de emisii decât cele de CO2;”

A doua parte „(b) prezintă, dacă este cazul, o propunere legislativă în temeiul prezentei 
directive privind o măsură de ajustare a emisiilor de dioxid de carbon care să 
trateze problema relocării emisiilor de dioxid de carbon.”
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ECR, The Left:
amendamentul 20
Prima parte „Directiva privind EU ETS ar trebui să contribuie la stimularea decarbonizării 

transportului aerian. Tranziția de la utilizarea combustibililor fosili la utilizarea 
combustibililor de aviație sustenabili, în special a combustibililor sintetici pentru 
aviație, ar putea contribui la realizarea decarbonizării. Cu toate acestea, având în 
vedere nivelul ridicat al concurenței dintre operatorii de aeronave, stadiul 
incipient al dezvoltării pieței UE a combustibililor de aviație sustenabili și diferența 
importantă de preț dintre kerosenul fosil și combustibilii de aviație sustenabili, 
această tranziție ar trebui să fie sprijinită prin stimularea pionierilor în acest 
domeniu. Prin urmare, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2024 și 31 decembrie 
2029, certificatele ar trebui să fie alocate în același mod ca un contract pe 
diferență, acoperind diferența de preț rămasă între kerosenul fosil și combustibilii 
de aviație sustenabili pentru operatorii individuali de aeronave, proporțional cu 
cantitatea de combustibili de aviație sustenabili utilizată și raportată în temeiul 
Regulamentului xxxx/xxxx [Regulamentul ReFuelEU]1a, pentru a stimula pionierii 
și pentru a sprijini crearea unei piețe a UE a combustibililor de aviație sustenabili. 
De la 1 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2029 ar trebui rezervate 
20 de milioane de certificate, iar alte 20 de milioane de certificate ar trebui 
rezervate atunci când zborurile cu plecare din SEE către țări terțe vor face parte 
din EU ETS pentru aceeași perioadă de timp. Aceste certificate ar trebui să provină 
din rezerva totală de certificate disponibile și să fie utilizate numai pentru 
zborurile vizate de EU ETS și fără discriminare. Comisia ar trebui să asigure 
alocarea unei proporții de 70 % din certificatele respective în mod specific pentru 
utilizarea combustibililor de aviație sintetici, acordând prioritate combustibililor 
din surse regenerabile de origine nebiologică (RFNBO). Comisia ar trebui să țină 
seama în mod corespunzător de emisiile de CO2 provenite de la combustibilii fosili 
și să clasifice combustibilii RFNBO ca generând zero emisii pentru operatorii de 
aeronave care îi. cu excepția cuvintelor „de 70 %”

A doua parte „de 70 %”
A treia parte „În urma unei analize și a unei evaluări a impactului, Comisia poate decide să 

prezinte o propunere legislativă de alocare a unei cantități plafonate și limitate în 
timp de certificate, care nu ar trebui să depășească data de 31 decembrie 2034.”

Diverse
Amendamentul 81 a fost declarat inadmisibil, în conformitate cu articolul 40 alineatul (5) din 
Regulamentul de procedură.
Juan Fernando López Aguilar a susținut, de asemenea, amendamentele 89 și 92.
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7. Notificare în temeiul schemei de compensare și de reducere a emisiilor de 
carbon pentru aviația internațională (CORSIA)***I

Raport: Sunčana Glavak (A9-0145/2022)

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

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Propunere de 
respingere a 

propunerii Comisiei

7 ID AN - 44, 549, 22

Proiect de act legislativ

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-6 comisia +

Propunerea Comisiei AN + 547, 44, 45

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: amendamentul 7

8. Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către 
statele membre (Regulamentul privind partajarea eforturilor)***I

Raport: Jessica Polfjärd (A9-0163/2022)

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

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Propunere de 
respingere a 

propunerii Comisiei

52 ID AN - 103, 463, 0

Proiect de act legislativ

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-7, 9-
10, 12, 
14, 15, 
17, 21

comisia AN + 470, 65, 57

8 comisia vs +

13 comisia vs +

18 comisia vs +

19 comisia vs +

20 comisia AN + 322, 275, 5

Amendamente ale 
comisiei competente 
în fond - vot separat

22 comisia vs +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

24 comisia vs +

div

1/AN + 428, 165, 10

2/AN + 312, 281, 3

3/AN + 311, 279, 12

26 comisia

4/AN + 318, 231, 48

div

1/AN + 541, 60, 3

28 comisia

2/AN + 471, 125, 2

div

1/AN + 547, 54, 5

2/AN + 453, 143, 5

3/AN + 447, 146, 2

29 comisia

4/AN + 440, 151, 0

div

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

37 comisia

11 +

38 comisia vs +

42 comisia AN + 318, 276, 10
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

43 comisia vs +

44 The Left AN - 134, 465, 4

div

1/AN + 519, 67, 26

Articolul 1 § 1 punctul 
1

25 comisia

2/AN + 435, 150, 7

68 ECR VE - 250, 334, 26Articolul 1 § 1, după 
punctul 2

69 ECR -

Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/842

Articolul 4 al doilea 
paragraf litera (a),

70 ECR AN - 111, 486, 13

71S ECR AN - 119, 486, 4

div

1/AN + 499, 86, 24

2/AN + 430, 168, 7

27PC1 comisia

3/AN + 431, 115, 63

Articolul 1 alineatul 
(1) punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/842 

articolul 4 al doilea 
paragraf litera (b)

57PC deputați AN ↓

27PC2
S=

57PCS
=

comisia
deputați

AN + 452, 152, 8Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/842

Articolul 4 al doilea 
paragraf litera (c) 72 ECR AN ↓
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/842

Articolul 4 al doilea 
paragraf, după litera 

(c),

73 ECR -

Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/842

Articolul 4, după al 
doilea paragraf

74 ECR -

Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/842

Articolul 4 al treilea 
paragraf alineatul (1)

75=
27PC3

=

ECR
comisia

+

Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/842

Articolul 4 al treilea 
paragraf alineatul (2)

76 ECR AN - 128, 482, 5

77S ECR AN - 122, 486, 5Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/842

Articolul 4 al treilea 
paragraf alineatul (3)

27PC4
=

57PC=

comisia
deputați

AN + 467, 138, 12

27PC5
S=

57PCS
=

comisia
deputați

AN + 466, 136, 9Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/842

Articolul 4 al treilea 
paragraf alineatul (4) 78 ECR AN ↓

Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/842

Articolul 4 al treilea 
paragraf, după 

alineatul (4)

57PC deputați AN - 72, 468, 73

79 ECR -Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/842

Articolul 4, după al 
patrulea paragraf 

80 ECR AN - 255, 327, 29
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1/AN + 505, 106, 3

2/AN + 446, 166, 4

30 comisia

3/AN + 437, 142, 34

Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/842

Articolul 5 primul și al 
doilea paragraf

58PC deputați AN ↓

31 comisia AN + 425, 181, 8

div

1/AN + 510, 97, 8

2/AN + 431, 164, 3

3/AN + 439, 165, 2

32 comisia

4/AN + 433, 168, 2

33 comisia AN + 449, 165, 6

Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/842

Articolul 5 al treilea și 
al patrulea paragraf

34 comisia AN + 449, 158, 4

58PC deputați AN - 81, 520, 17Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/842

Articolul 5 al șaselea 
paragraf 

35 comisia +

45S The Left AN - 119, 487, 10Articolul 1 alineatul 1 
punctul 4

Regulamentul (UE) 
2018/842
Articolul 6 

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

Articolul 1 alineatul 1 
punctul 5

Regulamentul (UE) 
2018/842
Articolul 7

46S The Left AN - 130, 477, 9

Articolul 1 alineatul 1, 
după punctul 5

Regulamentul (UE) 
2018/842

După articolul 7 

81 ECR -

Articolul 1 alineatul 1, 
după punctul 6

Regulamentul (UE) 
2018/842

Articolul 11 

47S The Left AN - 117, 486, 11

39 comisia AN + 442, 171, 3

59 deputați AN ↓

Articolul 1 alineatul 1 
punctul 7

Regulamentul (UE) 
2018/842

Articolul 11a 82 ECR ↓

Articolul 1 alineatul 1 
punctul 7

Regulamentul (UE) 
2018/842

După articolul 11a

83 ECR -

48 The Left -Articolul 1 alineatul 1, 
după punctul 7

Regulamentul (UE) 
2018/842

Articolul 15

40 comisia +

49 The Left -

41 comisia AN + 344, 262, 5

Articolul 1 alineatul 1, 
după punctul 7

Regulamentul (UE) 
2018/842

Articolul 15 60 deputați AN ↓

Articolul 1 § 1, după 
punctul 7

84 ECR -

Anexă
Regulamentul (UE) 

2018/842
Anexa I

50 The Left -

11 comisia AN + 343, 264, 5După considerentul 9

54 deputați AN ↓

62 ECR -După considerentul 
12

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

51 PPE AN - 285, 324, 6

64 ECR -

După considerentul 
13

65 ECR -

Considerentul 14 55S=
16S=

deputaţi
comisia

+

După considerentul 
17

66 ECR VE - 245, 335, 25

23 comisia VE + 343, 262, 4

56 deputați ↓

După considerentul 
18

67 ECR -

Propunerea Comisiei AN + 437, 142, 40

Solicitări de vot prin apel nominal
PPE: amendamentele 26, 51
ID: amendamentul 52
S&D: Amendamente ale comisiei competente în fond - vot în bloc

amendamentele 11 , 20, 25, 27PC1, 27PC2, 27PC4, 27PC5, 28, 30, 31-34, 39, 41, 
42, 54, 57PC, 58PC, 59, 60, 70, 71D, 72, 76, 77S, 78

Verts/ALE: amendamentele 26, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 60, 80

Solicitări de vot separat
deputați: amendamentele 30, 31, 32, 33, 34, 39
PPE: amendamentele 20, 42
ECR: amendamentele 8, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 

40, 41, 42, 43

Solicitări de vot pe părți
ECR:
amendamentul 25
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și deschide calea pentru stabilirea 

obiectivelor Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră după 2030”
A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 26
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Numai”, „Dacă ponderea biocombustibililor 

și a biolichidelor, precum și ponderea combustibililor din biomasă consumați în 
transporturi, care sunt produși din culturi alimentare și furajere, este mai mare 
decât ponderea maximă stabilită la articolul 26 din Directiva (UE) 2018/2001, nu 
se mai consideră că acești combustibili și lichide au emisii zero în sensul 
prezentului regulament.” și „Până în ianuarie 2024, dacă este cazul, Comisia 
prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere legislativă pentru a 
modifica normele privind determinarea emisiilor de gaze cu efect de seră și 
cerințele de raportare prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/1999 în conformitate 
cu prezentul articol.”

A doua parte „numai”
A treia parte „Dacă ponderea biocombustibililor și a biolichidelor, precum și ponderea 

combustibililor din biomasă consumați în transporturi, care sunt produși din culturi 
alimentare și furajere, este mai mare decât ponderea maximă stabilită la 
articolul 26 din Directiva (UE) 2018/2001, nu se mai consideră că acești 
combustibili și lichide au emisii zero în sensul prezentului regulament.”

A patra parte „Până în ianuarie 2024, dacă este cazul, Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului o propunere legislativă pentru a modifica normele privind 
determinarea emisiilor de gaze cu efect de seră și cerințele de raportare 
prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/1999 în conformitate cu prezentul articol.”

amendamentul 27
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în 2030” (al doilea paragraf, litera (b) și al 

treilea paragraf alineatul (3)), „Traiectoria liniară a unui stat membru începe fie la 
cinci doisprezecimi din intervalul care separă 2019 de 2020, fie în 2020, oricare 
dintre cele două ar avea drept rezultat o alocare mai redusă pentru statul 
membru în cauză;” se elimină al doilea paragraf litera (c) și al treilea paragraf 
ultimul alineat

A doua parte „în 2030” (al doilea paragraf, litera (b) și al treilea paragraf alineatul (3))
A treia parte „Traiectoria liniară a unui stat membru începe fie la cinci doisprezecimi din 

intervalul care separă 2019 de 2020, fie în 2020, oricare dintre cele două ar avea 
drept rezultat o alocare mai redusă pentru statul membru în cauză;”

A patra parte se elimină al doilea paragraf litera (c)
A cincea parte se elimină al treilea paragraf ultimul alineat
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amendamentul 29
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Până în iulie 2023, Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului, dacă este cazul, o propunere legislativă 
care stabilește unul sau mai multe obiective de reducere a emisiilor la nivelul 
Uniunii, altele decât cele de CO2, conform articolului 2 alineatul (1) din prezentul 
regulament până în 2030.  Obiectivul sau obiectivele sunt aliniate la reducerile de 
emisii estimate necesare pentru îndeplinirea obiectivului stabilit la articolul 1 din 
prezentul regulament și a obiectivului stabilit la articolul 2 din Regulamentul (UE) 
2021/1119 și sunt propuse în urma unei consultări strânse cu Consiliul științific 
consultativ privind schimbările climatice.”, „În cazul în care Comisia prezintă o 
propunere legislativă în temeiul alineatului (1) și estimează că reducerile emisiilor, 
altele decât cele de CO2, nu vor atinge obiectivul sau obiectivele menționate la 
alineatul respectiv, Comisia recomandă măsuri suplimentare de atenuare, iar 
statele membre iau măsurile corespunzătoare.” și „care pot include în acest scop 
obiective sau măsuri sectoriale specifice sau ambele.”

A doua parte „Până în iulie 2023, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, dacă 
este cazul, o propunere legislativă care stabilește unul sau mai multe obiective de 
reducere a emisiilor la nivelul Uniunii, altele decât cele de CO2, conform articolului 
2 alineatul (1) din prezentul regulament până în 2030. Obiectivul sau obiectivele 
sunt aliniate la reducerile de emisii estimate necesare pentru îndeplinirea 
obiectivului stabilit la articolul 1 din prezentul regulament și a obiectivului stabilit 
la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2021/1119 și sunt propuse în urma unei 
consultări strânse cu Consiliul științific consultativ privind schimbările climatice.”

A treia parte „În cazul în care Comisia prezintă o propunere legislativă în temeiul alineatului (1) 
și estimează că reducerile emisiilor, altele decât cele de CO2, nu vor atinge 
obiectivul sau obiectivele menționate la alineatul respectiv, Comisia recomandă 
măsuri suplimentare de atenuare, iar statele membre iau măsurile 
corespunzătoare.”

A patra parte „care pot include în acest scop obiective sau măsuri sectoriale specifice sau 
ambele.”

amendamentul 30
Prima parte întregul text, cu excepţia cifrei „5” și cu eliminarea celui de-al doilea paragraf
A doua parte „5”
A treia parte eliminarea celui de-al doilea paragraf

amendamentul 32
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „2024”, „10” și „2025”
A doua parte „2024”
A treia parte „10”
A patra parte „2025”
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amendamentul 37
Prima parte Întregul text, cu excepția primului paragraf litera (-a); a primului paragraf litera (-

aa);  a primului paragraf litera (-ba); a primului paragraf litera (-bb); a termenilor 
„Dacă își depășește alocarea anuală de emisii în doi sau mai mulți ani consecutivi, 
un stat membru își revizuiește planul național integrat privind energia și clima și 
strategia națională pe termen lung în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999. 
Statul membru finalizează revizuirea în termen de 6 luni.” a termenilor „Comisia 
emite recomandări ce identifică modul în care trebuie revizuite planul național 
integrat privind energia și clima ori strategia pe termen lung, sau ambele. Statul 
membru notifică Comisiei planurile revizuite, împreună cu o declarație ce explică 
modul în care revizuirile propuse remediază depășirea alocărilor sale anuale de 
emisii și, dacă este cazul, cum a răspuns recomandărilor Comisiei. Dacă planul 
național integrat privind energia și clima sau strategia națională pe termen lung 
rămâne în mare parte nemodificat(ă), statul membru publică o explicație în care 
își prezintă justificarea.”, a termenilor „emite” și „revizuiește” de la al treilea 
paragraf, „Dacă statul membru în cauză nu dă curs recomandării sau unei părți 
substanțiale a acesteia, statul membru respectiv prezintă Comisiei o justificare.”, 
paragraful 3a și 3b.

A doua parte primul paragraf litera (-a)
A treia parte primul paragraf litera (-aa)
A patra parte primul paragraf litera (-ba)
A cincea parte primul paragraf litera (-bb)
A șasea parte: „Dacă își depășește alocarea anuală de emisii în doi sau mai mulți ani consecutivi, 

un stat membru își revizuiește planul național integrat privind energia și clima și 
strategia națională pe termen lung în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999. 
Statul membru finalizează revizuirea în termen de 6 luni. ”

A șaptea parte „Comisia emite recomandări ce identifică modul în care trebuie revizuite planul 
național integrat privind energia și clima ori strategia pe termen lung, sau ambele.  
Statul membru notifică Comisiei planurile revizuite, împreună cu o declarație ce 
explică modul în care revizuirile propuse remediază depășirea alocărilor sale 
anuale de emisii și, dacă este cazul, cum a răspuns recomandărilor Comisiei. 
„Dacă statul membru în cauză nu dă curs recomandării sau unei părți substanțiale 
a acesteia, statul membru respectiv prezintă Comisiei o justificare.”

A opta parte „emite” și „revizuiește”
A noua parte: „Dacă statul membru în cauză nu dă curs recomandării sau unei părți substanțiale 

a acesteia, statul membru respectiv prezintă Comisiei o justificare.”
A zecea parte: paragraful 3a
A unsprezecea 
parte

paragraful 3b

ECR:
amendamentul 27 PC 27( articolul 4 § 2 litera (b))
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în 2030” și „Traiectoria liniară a unui stat 

membru începe fie la cinci doisprezecimi din intervalul care separă 2019 de 2020, 
fie în 2020, oricare dintre cele două ar avea drept rezultat o alocare mai redusă 
pentru statul membru în cauză”

A doua parte „în 2030”
A treia parte „Traiectoria liniară a unui stat membru începe fie la cinci doisprezecimi din 

intervalul care separă 2019 de 2020, fie în 2020, oricare dintre cele două ar avea 
drept rezultat o alocare mai redusă pentru statul membru în cauză”

Diverse
Amendamentul 61 a fost declarat inadmisibil.
Amendamentul 53 a fost retras.
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9. Exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură 
(LULUCF)***I

Raport: Ville Niinistö (A9-0161/2022)

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

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Propunere de 
respingere a 

propunerii Comisiei

87 ID AN - 88, 519, 3

Proiect de act legislativ

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1, 3, 5, 
7,

10-11, 
16, 19, 
21, 22, 
26, 29, 
31-33, 
44, 48, 
49, 59, 
62, 66, 

78

comisia AN + 531, 72, 3

4 comisia vs +

6 comisia vs +

div

1 +

8 comisia

2 +

9 comisia vs +

12 comisia vs +

div

1 +

13 comisia

2/VE + 328, 280, 2

15 comisia vs +

div

1/AN + 565, 38, 4

2/AN + 314, 283, 6

3/AN - 276, 315, 15

Amendamente ale 
comisiei competente 
în fond - vot separat

17 comisia

4/AN + 524, 86, 3
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1 +

18 comisia

2 +

div

1 +

2 +

20 comisia

3 +

div

1 +

23 comisia

2 +

div

1/AN + 586, 25, 3

2/AN + 300, 247, 58

24 comisia

3/AN + 453, 146, 10

div

1 +

25 comisia

2 +

27 comisia AN + 585, 18, 5

div

1 +

30 comisia

2 +

div

1 +

34 comisia

2 +

35 comisia vs +

36 comisia AN + 484, 130, 4

37 comisia vs +

38 comisia vs +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

39 comisia vs +

div

1 +

40 comisia

2 +

div

1 +

41 comisia

2 +

42 comisia vs +

div

1 +

2 +

43 comisia

3 +

45 comisia AN - 279, 324, 16

46 comisia AN - 267, 331, 16

47 comisia vs +

52 comisia AN - 270, 334, 13

div

1 +

2 +

53 comisia

3 +

div

1/AN + 531, 42, 34

2/AN + 294, 285, 17

3/AN + 441, 133, 13

4/AN + 418, 165, 21

5/AN - 277, 311, 20

54 comisia

6/AN + 463, 134, 18

55 comisia div



P9_PV(2022)06-08(VOT)_RO.docx 60 PE 733.409

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

1/AN + 533, 17, 61

2/AN + 295, 264, 15

3/AN + 452, 100, 58

4/AN + 453, 144, 11

5/AN + 323, 229, 57

6/AN + 320, 286, 0

56 comisia AN - 156, 444, 12

div

1/AN + 550, 58, 0

2/AN + 484, 113, 3

3/AN + 336, 260, 5

4/AN + 492, 57, 59

5/AN + 358, 241, 16

6/AN + 511, 53, 47

7/AN + 491, 66, 52

8/AN + 542, 61, 2

9/AN + 575, 31, 4

10/AN + 515, 93, 5

57 comisia

11/AN + 500, 97, 6

58 comisia vs +

div

1 +

60 comisia

2 +

61 comisia vs +

64 comisia AN + 505, 42, 70

div

1 +

65 comisia

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

3 +

4 +

67 comisia vs +

68 comisia AN + 453, 119, 26

69 comisia vs/VE + 325, 282, 2

70 comisia vs +

div

1 +

74 comisia

2 +

75 comisia AN + 339, 254, 19

76 comisia vs +

div

1 +

2 +

3 +

77 comisia

4 +

79 comisia vs +

80 comisia vs +

div

1/AN + 502, 108, 3

2/AN + 476, 94, 24

82 comisia

3/AN + 481, 94, 22

2 comisia +Titlu

99 ECR ↓

85 The Left -

90 ID AN - 121, 480, 0

div

Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/841

Articolul 4 al doilea 
paragraf alineatul (1) 97PC1 Renew 

Europe
1/AN + 338, 262, 3
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN - 282, 314, 9

3/AN - 287, 321, 4

div

1/AN ↓

2/AN ↓

3/AN ↓

50PC1 comisia

4/AN ↓

103 ECR AN - 276, 323, 9

104 ECR AN - 280, 309, 7Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/841

Articolul 4 al doilea 
paragraf, după 

alineatul (1)

105 ECR AN - 121, 332, 158

Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/841

Articolul 4 al doilea 
paragraf alineatul (2)

97PC2
=

50PC2
=

Renew
comisia

AN + 471, 140, 4

106 ECR -Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/841

Articolul 4 al doilea 
paragraf, după 

alineatul (2)

107 ECR -

91S ID -

div

1/AN + 559, 44, 9

2/AN + 479, 113, 10

3/AN + 327, 278, 6

4/AN - 293, 304, 12

5/AN + 467, 133, 8

6/AN + 467, 132, 7

Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/841

Articolul 4 al treilea 
paragraf 

51 comisia

7/AN + 437, 90, 7
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Articolul 1 alineatul 1 
punctul 3

Regulamentul (UE) 
2018/841

Articolul 4, după al 
treilea paragraf

108 ECR AN + 464, 147, 7

92S ID -

95 deputați AN - 270, 334, 12

div

1/AN + 573, 31, 4

63 comisia

2/AN + 382, 204, 10

Articolul 1 alineatul 1 
punctul 7 litera (b)
Regulamentul (UE) 

2018/841
Articolul 9 al doilea 

paragraf

109 ECR -

94=

98=

Verts/ALE
The Left

S&D
Renew

AN + 498, 116, 3

div

1/AN ↓

2/AN ↓

3/AN ↓

4/AN ↓

5/AN ↓

6/AN ↓

7/AN ↓

8/AN ↓

9/AN ↓

Articolul 1 § 1 punctul 
13

71 comisia

10/AN ↓

110S ECR AN - 169, 437, 6

div

1/AN + 502, 109, 2

2/AN + 308, 272, 2

72 comisia

3/AN + 460, 136, 4

Articolul 1 alineatul 1 
punctul 14

Regulamentul (UE) 
2018/841

Articolul 13c

111 ECR AN - 130, 327, 150
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

73 comisia AN + 325, 210, 81

83 PPE AN ↓

Articolul 1 alineatul 1, 
după punctul 14

Regulamentul (UE) 
2018/841

După articolul 13d 96 S&D AN - 264, 296, 53

86 The Left -

93 ECR AN - 81, 350, 177

Anexa II

81 comisia AN + 324, 258, 29

14 comisia +Considerentul 4

88 ID ↓

După considerentul 4 84 PPE AN - 270, 338, 3

div

1/AN - 103, 334, 172
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Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentele 45, 46, 50PC, 55, 56, 63, 64, 73, 83, 90, 94, 95, 97
ID: amendamentele 27, 50PC, 51 (partea a 4-a), 55, 87, 89, 90
S&D: Amendamente ale comisiei competente în fond - vot în bloc

amendamentele 17, 24, 28, 36, 45, 46, 50PC, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 68, 71, 72, 
75, 81, 82, 84, 90, 93, 94=98, 95, 96, 97PC, 110S, 111

ECR: amendamentele 17 (părțile a 3-a și a 4-a), 50PC1 (partea a 4-a), 51 (partea a 4-a), 
54 (părțile a 5-a și a 6-a), 63, 71, 101, 103, 104, 105, 108, 111

PPE: amendamentele 17 (părțile a 3-a și a 4-a), 45, 46, 50PC (partea a 4-a), 51 (partea 
a 4-a), 52, 54 (părțile a 2-a și a 5-a), 84, 95

Solicitări de vot separat
Verts/ALE: amendamentele 15, 56, 60
ID: amendamentele 8, 69
ECR: amendamentele 4, 6, 9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 52, 58, 61, 64, 67, 

68, 69, 70, 73, 75, 76, 79, 80
PPE: amendamentul 73
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Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
amendamentul 18
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în continuare a poziției proprietarilor 

europeni de păduri în gestionarea sustenabilă a pădurilor și” 
A doua parte aceste cuvinte

ECR:
amendamentul 8
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „de principiul de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” și de garanțiile minime în sensul articolelor 17 și 18 din 
Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, și să se 
țină seama”

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 13
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să adopte un obiectiv în materie de 

reducere și măsuri obligatorii de însoțire a acestuia, pentru a” și „rapid”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 20
Prima parte „Carbonul organic din sol și rezervoarele de carbon reprezentate de lemnul mort, 

din care o mare parte alimentează prin urmare rezervoarele de carbon din sol, 
sunt deosebit de relevante pentru mai multe categorii de raportare, atât pentru 
politicile climatice, cât și pentru protecția biodiversității. Există dovezi empirice 
care arată că lemnul mort, sub forma deșeurilor brute de lemn, se comportă ca un 
absorbant de carbon analog produselor lemnoase recoltate. De asemenea, acesta 
contribuie la crearea absorbantului terestru de carbon al solului forestier, 
prevenind mineralizarea în CO2, și ambele mecanisme ar trebui luate în 
considerare în mod adecvat în raportare. Cercetările confirmă, de asemenea, 
modelele globale raportate pentru aplicabilitatea carbonului organic din sol pe 
verticală în solurile forestiere din pădurile europene,”

A doua parte „unde aproximativ 55-65 % se stochează în cei 30 cm din partea de sus a solului, 
iar restul de 40 % se stochează la o adâncime mai mare, măsurată până la 1 m, în 
special în cazul solurilor organice.”

A treia parte „Regulamentul ar trebui modificat în acest sens.”

amendamentul 23
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Prioritatea ar trebui să fie stoparea emisiilor 

fosile. ” „
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 25
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ar trebui să constituie o prioritate”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 28
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „acordând prioritate abordărilor ecosistemice 

și practicilor favorabile biodiversității, cum ar fi practicile forestiere apropiate de 
natură, împădurirea, refacerea stocurilor de carbon forestier, extinderea acoperirii 
agroforestiere, sechestrarea carbonului în sol și refacerea zonelor umede,” 

A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 30
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să își revizuiască planurile naționale privind 

energia și clima și strategiile pe termen lung pentru a se asigura că”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 34
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ar trebui evitată transformarea terenurilor 

naturale și agricole în zone construite. Prin urmare,”
A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 40
Prima parte „În Europa, inventarele forestiere naționale sunt utilizate pentru a furniza 

informații pentru evaluările serviciilor ecosistemice forestiere.  Sistemul de 
monitorizare a inventarelor forestiere diferă de la țară la țară, întrucât fiecare țară 
are propriul sistem de inventariere forestieră, cu propria sa metodologie.” 

A doua parte „Comisia și statele membre ar trebui să armonizeze indicatorii, definiția și 
diferitele sisteme de inventariere și să stabilească un sistem de monitorizare 
forestieră consecvent în întreaga Uniune.”

amendamentul 41
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să aplice metodologia de nivel 3 începând 

cu 2026,”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 43
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „domeniului de aplicare al prezentului 

regulament pentru a include emisiile de gaze cu efect de seră și absorbțiile din” și 
„și va aplica acestor emisii și absorbții obiective specifice” 

A doua parte „domeniului de aplicare al prezentului regulament pentru a include emisiile de 
gaze cu efect de seră și absorbțiile din” 

A treia parte „și va aplica acestor emisii și absorbții obiective specifice”

amendamentul 53
Prima parte „Instituțiile relevante ale Uniunii și statele membre iau măsurile necesare la 

nivelul Uniunii și, respectiv, la nivel național pentru a îmbunătăți în continuare 
absorbțiile nete de gaze cu efect de seră în sectorul LULUCF începând din 2031, 
astfel încât să contribuie la aplicarea articolului 5 alineatul (1) din Acordul de la 
Paris și să asigure o contribuție sustenabilă și previzibilă pe termen lung a 
absorbanților naturali la obiectivul Uniunii privind neutralitatea climatică până cel 
târziu în 2050 și la obiectivul de a realiza ulterior emisii negative, astfel cum se 
prevede în Regulamentul (UE) 2021/1119.”

A doua parte „Până la 1 ianuarie 2025, Comisia, ținând seama de avizul Consiliului științific 
consultativ european privind schimbările climatice și de bugetul Uniunii pentru 
gazele cu efect de seră prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/1119 și pe baza 
planurilor naționale integrate privind energia și clima transmise de statele 
membre până la 30 iunie 2024 în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, prezintă o propunere de modificare a prezentului 
regulament”

A treia parte „cu scopul de a stabili obiective ale Uniunii și ale statelor membre pentru 
absorbțiile nete de gaze cu efect de seră în exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor și silvicultură cel puțin pentru 2035, 2040, 2045 și 2050”

amendamentul 55
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „de principiul de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” și”, „de garanțiile minime în sensul articolelor 17 și 18 din 
Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului1a, ținând 
seama, în același timp”, „Comisia emite orientări pentru a stabili norme și 
metodologii comune în vederea atingerii obiectivului prevăzut la prezentul 
alineat.” și „Comisia este, de asemenea, împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 16 pentru a completa prezentul regulament, stabilind 
criterii minime pentru a include monitorizarea biodiversității în sistemele de 
monitorizare a terenurilor.” 

A doua parte „de principiul „a nu provoca prejudicii semnificative” și”
A treia parte „de garanțiile minime în sensul articolelor 17 și 18 din Regulamentul (UE) 

2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului1a, ținând seama, în același 
timp” cu excepția cuvintelor „17 și”

A patra parte „17 și”
A cincea parte „Comisia emite orientări pentru a stabili norme și metodologii comune în vederea 

atingerii obiectivului prevăzut la prezentul alineat.”
A șasea parte „Comisia este, de asemenea, împuternicită să adopte acte delegate în 

conformitate cu articolul 16 pentru a completa prezentul regulament, stabilind 
criterii minime pentru a include monitorizarea biodiversității în sistemele de 
monitorizare a terenurilor.”
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amendamentul 57
Prima parte §1 cu excepția cuvintelor: „emite, după caz, recomandări adresate statelor 

membre cu privire la modul în care planurile lor strategice PAC trebuie modificate 
în temeiul articolului 120 din Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului 
European și al Consiliului pentru a” și „acordând prioritate promovării abordărilor 
ecosistemice la nivelul pădurilor, terenurilor agricole și agrosilviculturii. Aceste 
recomandări”

A doua parte „emite, după caz, recomandări adresate statelor membre cu privire la modul în 
care planurile lor strategice PAC trebuie modificate în temeiul articolului 120 din 
Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului pentru 
a” 

A treia parte „acordând prioritate promovării abordărilor ecosistemice la nivelul pădurilor, 
terenurilor agricole și agrosilviculturii. Aceste recomandări”

A patra parte §2 cu excepția cuvintelor: „se acordă prioritate promovării abordărilor 
ecosistemice la nivelul pădurilor și terenurilor agricole” și „sunt selectate pe baza 
unor criterii comune obiective, bazate pe știință și transparente și recompensează 
practici ale căror beneficii climatice și de mediu sunt dovedite științific și care” 

A cincea parte „se acordă prioritate promovării abordărilor ecosistemice la nivelul pădurilor și 
terenurilor agricole”

A șasea parte: „sunt selectate pe baza unor criterii comune obiective, bazate pe știință și 
transparente și recompensează practici ale căror beneficii climatice și de mediu 
sunt dovedite științific și care” 

A șaptea parte §3
A opta parte §4
A noua parte: §5 cu excepția cuvintelor: „și, ulterior, o dată la doi ani,” și „, inclusiv asupra 

egalității de gen și a condițiilor de muncă, atât la nivel național, cât și la nivel 
regional,”

A zecea parte: „și, ulterior, o dată la doi ani,”
A unsprezecea 
parte

„inclusiv asupra egalității de gen și a condițiilor de muncă, atât la nivel național, 
cât și la nivel regional,”

amendamentul 60
Prima parte „Cel târziu în termen de un an de la [data intrării în vigoare a prezentului 

regulament de modificare], Comisia adoptă un act delegat de stabilire a unei 
valori recalibrate a stocului de carbon pentru categoriile principale de păduri 
primare și seculare ale Uniunii din categoria de terenuri forestiere gestionate pe 
baza datelor măsurate.”

A doua parte „Comisia utilizează seturile de date furnizate de proiectele de cercetare finalizate 
sau derulate în prezent pentru tipurile de păduri primare și seculare relevante și 
utilizează alte instrumente ale Uniunii pentru a finanța proiectele pentru tipuri de 
păduri cu lacune în materie de date.  Dacă este relevantă, poate fi creată în acest 
scop o cerere de propuneri specializată, în cadrul misiunilor UE din Orizont Europa 
legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.”

amendamentul 63
Prima parte întregul text, cu excepția eliminării cuvintelor: „de stocare a carbonului, inclusiv”
A doua parte aceste cuvinte
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amendamentul 65
Prima parte „În cazul în care Comisia constată că un stat membru nu și-a îndeplinit obiectivul 

anual stabilit la articolul 4 alineatul (3) timp de doi ani consecutivi, aceasta 
adresează recomandări statului membru respectiv, indicând măsurile 
suplimentare necesare în sectorul LULUCF pentru a remedia respectiva situație.   
Comisia face publice aceste recomandări. De asemenea, Comisia poate oferi 
sprijin tehnic suplimentar statului membru respectiv.” cu excepția cuvintelor: 
„adresează recomandări statului membru respectiv, indicând măsurile 
suplimentare necesare în sectorul LULUCF pentru a remedia respectiva situație. 
Comisia face publice aceste recomandări. De asemenea, Comisia poate”

A doua parte „adresează recomandări statului membru respectiv, indicând măsurile 
suplimentare necesare în sectorul LULUCF pentru a remedia respectiva situație. 
Comisia face publice aceste recomandări. De asemenea, Comisia poate”

A treia parte „Dacă se emit recomandări în conformitate cu primul paragraf, statul membru în 
cauză își modifică, în termen de șase luni de la primirea recomandărilor, planul 
național privind energia și clima și strategia pe termen lung menționate la 
articolele 3 și 15 din Regulamentul (UE) 2018/1999 pentru a adopta măsuri 
suplimentare adecvate, ținând seama”

A patra parte „Dacă statul membru în cauză nu dă curs recomandărilor Comisiei, aceasta 
analizează adoptarea măsurilor necesare în conformitate cu tratatele.”
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amendamentul 71
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „impactul perturbărilor naturale”, „condiția 

de la litera (-a) sau (-aa), după caz, și toate”, „(-a) statul membru a furnizat 
Comisiei dovezi suficiente că rezultatul pozitiv este direct legat de impactul 
perturbărilor naturale, calculat pe baza anexei VI;  Comisia pune la dispoziția 
publicului dovezile prezentate de statele membre”, „și poate respinge dovezile 
prezentate de statul membru dacă, după verificarea informațiilor primite de la 
acesta, consideră că nu sunt justificate corespunzător sau sunt disproporționate;  
sau”, „(-aa) statul membru a furnizat Comisiei suficiente dovezi că rezultatul 
pozitiv este direct legat de impactul perturbărilor ecosistemelor cauzate de 
schimbările climatice și că acestea nu ar fi putut fi anticipate sau prevenite, în 
special prin punerea în aplicare a unor măsuri de adaptare suficiente pentru a 
asigura reziliența la schimbările climatice a zonei afectate”, „în conformitate cu 
metodologia stabilită în actul delegat menționat la alineatul (5a).  Comisia poate 
respinge dovezile prezentate de statul membru dacă, după verificarea 
informațiilor primite de la acesta, consideră că nu sunt justificate corespunzător 
sau sunt disproporționate; și”, „(ba) (statul membru respectă Directivele 
92/43/CEE și 2009/147/CE;”, „a epuizat toate celelalte flexibilități disponibile în 
temeiul articolului 12” și „(5a)  Până la... [șase luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament], Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 
16 pentru a completa prezentul regulament prin adoptarea unei metodologii de 
evaluare a impactului perturbărilor ecosistemelor cauzate de schimbările climatice 
menționat la alineatul (3) litera (-aa).”

A doua parte „impactul perturbărilor naturale”
A treia parte  „condiția de la litera (-a) sau (-aa), după caz, și toate”
A patra parte „-a) statul membru a furnizat Comisiei dovezi suficiente că rezultatul pozitiv este 

direct legat de impactul perturbărilor naturale, calculat pe baza anexei VI. Comisia 
pune la dispoziția publicului dovezile prezentate de statele membre”

A cincea parte „și poate respinge dovezile prezentate de statul membru dacă, după verificarea 
informațiilor primite de la acesta, consideră că nu sunt justificate corespunzător 
sau sunt disproporționate; sau”

A șasea parte: „(-Aa) statul membru a furnizat Comisiei suficiente dovezi că rezultatul pozitiv 
este direct legat de impactul perturbărilor ecosistemelor cauzate de schimbările 
climatice și că acestea nu ar fi putut fi anticipate sau prevenite, în special prin 
punerea în aplicare a unor măsuri de adaptare suficiente pentru a asigura 
reziliența la schimbările climatice a zonei afectate”

A șaptea parte „„în conformitate cu metodologia stabilită în actul delegat menționat la alineatul 
(5a). Comisia poate respinge dovezile prezentate de statul membru dacă, după 
verificarea informațiilor primite de la acesta, consideră că nu sunt justificate 
corespunzător sau sunt disproporționate; și”

A opta parte „(ba) statul membru respectă Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE;”
A noua parte: „a epuizat toate celelalte flexibilități disponibile în temeiul articolului 12”
A zecea parte: „(5a) Până la... [șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], 

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 16 pentru a completa 
prezentul regulament prin adoptarea unei metodologii de evaluare a impactului 
perturbărilor ecosistemelor cauzate de schimbările climatice menționat la 
alineatul (3) litera (-aa).”

amendamentul 72
Prima parte Textul, cu excepţia eliminării: „ținând seama de flexibilitățile utilizate în temeiul 

articolelor 12 și 13b,” și cu excepția cuvintelor: „Dacă Comisia constată că statele 
membre nu respectă prezentul regulament, ia măsurile necesare în conformitate 
cu tratatele.”

A doua parte Eliminarea cuvintelor: „ținând seama de flexibilitățile utilizate în temeiul 
articolelor 12 și 13b” 

A treia parte „Dacă Comisia constată că statele membre nu respectă prezentul regulament, ia 
măsurile necesare în conformitate cu tratatele.”
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amendamentul 74
Prima parte „1. Până la 15 martie 2027 pentru perioada 2021-2025 și până la 15 martie 2032 

pentru perioada 2026-2030, statele membre prezintă Comisiei un raport de 
conformitate care să conțină bilanțul emisiilor totale și al absorbțiilor totale pentru 
perioada relevantă privind fiecare din categoriile de contabilizare a terenurilor 
menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (a)-(f), pentru perioada 2021-2025, și 
la articolul 2 alineatul (2) literele (a)-(j), pentru perioada 2026-2030, aplicând 
normele de contabilizare stabilite în prezentul regulament. Raportul de 
conformitate include o evaluare a: a) politicilor și măsurilor privind posibilele 
compromisuri cu alte obiective și strategii de mediu ale Uniunii, cum ar fi cele 
prevăzute în cel de-al 8-lea Program de acțiune pentru mediu și în strategiile UE în 
domeniul biodiversității și al bioeconomiei; (aa) măsurilor luate de statele 
membre pentru a respecta articolul 4 alineatul (4a);  sinergiilor dintre atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, inclusiv a politicilor și măsurilor de 
reducere a vulnerabilității terenurilor la perturbări naturale și la climă; (c)  
sinergiilor dintre atenuarea schimbărilor climatice și biodiversitate; Un astfel de 
raport conține, de asemenea, după caz, detalii privind intenția de utiliza 
flexibilitățile menționate la articolul 11 și cuantumurile aferente, sau privind 
utilizarea unor astfel de flexibilități și cuantumuri aferente.  Rapoartele sunt puse 
la dispoziția publicului, într-o formă ușor accesibilă. Raportul de conformitate se 
bazează pe seturi de date anuale, inclusiv pe informațiile obținute din sistemele 
de monitorizare a solului, cum ar fi studiile LUCAS” 

A doua parte „utilizând eșantioane cu o adâncime de cel puțin 30cm și incluzând toți parametrii 
relevanți care afectează potențialul solului de a sechestra carbonul.”

amendamentul 77
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în 2025, 2027 și 2032”, „inclusiv o evaluare 

a impactului flexibilităților menționate la articolul 11 asupra realizării obiectivelor 
prezentului regulament.” și „După intrarea în vigoare a unui act legislativ privind 
un cadru de reglementare al Uniunii pentru refacerea naturii, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a coerenței 
prezentului regulament, în special a angajamentelor și obiectivelor stabilite la 
articolul 4, cu obiectivele actului legislativ respectiv.”   „Raportul poate fi însoțit, 
după caz, de propuneri legislative de modificare a prezentului regulament.”

A doua parte „în 2025, 2027 și 2032”, 
A treia parte „inclusiv o evaluare a impactului flexibilităților menționate la articolul 11 asupra 

realizării obiectivelor prezentului regulament.”
A patra parte „După intrarea în vigoare a unui act legislativ privind un cadru de reglementare al 

Uniunii pentru refacerea naturii, Comisia prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport de evaluare a coerenței prezentului regulament, în special a 
angajamentelor și obiectivelor stabilite la articolul 4, cu obiectivele actului 
legislativ respectiv. „Raportul poate fi însoțit, după caz, de propuneri legislative de 
modificare a prezentului regulament.”

amendamentul 82
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „zonele protejate desemnate de statele 

membre în vederea atingerii obiectivelor privind zonele protejate;” și „un sistem 
de monitorizare a stocurilor de carbon din sol, utilizând, printre altele, seturile de 
date anuale furnizate de „Studiul-cadru privind utilizarea și ocuparea terenurilor” 
(LUCAS).”

A doua parte „zonele protejate desemnate de statele membre în vederea atingerii obiectivelor 
privind zonele protejate;”

A treia parte „un sistem de monitorizare a stocurilor de carbon din sol, utilizând, printre altele, 
seturile de date anuale furnizate de „Studiul-cadru privind utilizarea și ocuparea 
terenurilor” (LUCAS).”
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amendamentul 97
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „de cel puțin 50 de milioane de tone 

suplimentare de CO2 echivalent până în 2030 la nivelul Uniunii.” și „se stabilesc 
printr-un act delegat”  

A doua parte „de cel puțin 50 de milioane de tone suplimentare de CO2 echivalent până în 
2030 la nivelul Uniunii.” 

A treia parte „se stabilesc printr-un act delegat”  

PPE:
amendamentul 101
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Ele se reflectă într-o gamă largă de 

indicatori, cum ar fi progresele și vârfurile înregistrate începând din 1990, precum 
și frecvența cu care variația de la an la an reprezintă o creștere sau o scădere a 
nivelurilor nete ale emisiilor și absorbțiilor, amploarea și frecvența fluctuațiilor în 
comparație cu tendința națională, anomaliile tendințelor, cazurile de scădere a 
capacității de punere în aplicare a politicilor în sectorul LULUCF ca urmare a 
efectelor existente ale schimbărilor climatice, precum și perturbările naturale care 
conduc la o modificare a tendinței pe parcursul a doi sau mai mulți ani 
consecutivi, capacitatea de a pune în aplicare politici în sectorul LULUCF în ceea 
ce privește procentul din PIB și procentul persoanelor angajate direct asociate cu 
sectorul LULUCF, precum și alți factori biofizici, cum ar fi procentul de terenuri 
împădurite, concentrația de carbon în biomasă pe hectar, creșterea biomasei, 
ariditatea și disponibilitatea apei.”

A doua parte aceste cuvinte

ECR, PPE:
amendamentul 17
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cel puțin”, „precum și un obiectiv 

suplimentar de cel puțin 50 de milioane de tone echivalent CO2 de absorbție netă 
care urmează să fie realizat prin măsuri și inițiative suplimentare la nivelul Uniunii 
și al statelor membre pentru a sprijini măsurile de stocare a carbonului în soluri 
agricole bazate pe norme la nivelul Uniunii, dar voluntare la nivelul exploatațiilor 
agricole, asigurându-se în același timp că respectivele absorbții nete suplimentare 
nu contrabalansează reducerile de emisii necesare în conformitate cu obiectivele 
climatice ale Uniunii, astfel cum sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/1119.” 

A doua parte „cel puțin”
A treia parte „precum și un obiectiv suplimentar de cel puțin 50 de milioane de tone echivalent 

CO2 de absorbție netă care urmează să fie realizat prin măsuri și inițiative 
suplimentare la nivelul Uniunii și al statelor membre pentru a sprijini măsurile de 
stocare a carbonului în soluri agricole bazate pe norme la nivelul Uniunii, dar 
voluntare la nivelul exploatațiilor agricole, asigurându-se în același timp că 
respectivele absorbții nete suplimentare nu contrabalansează reducerile de emisii 
necesare”

A patra parte „în conformitate cu obiectivele climatice ale Uniunii, astfel cum sunt stabilite în 
Regulamentul (UE) 2021/1119.”

amendamentul 24
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Mai ales, terenurile cultivate, pajiștile și 

zonele umede sunt în prezent emițători neți de gaze cu efect de seră în Uniune, 
dar au potențialul de a deveni o sursă de absorbții nete de gaze cu efect de seră, 
în special prin modernizarea agrosilviculturii, agricultura ecologică și refacerea 
zonelor umede și a turbăriilor.” și „Prin urmare, este deosebit de important ca 
fiecare sector să fie ancorat pe o traiectorie care să poată conduce efectiv la zero 
emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050.”  

A doua parte „Mai ales, terenurile cultivate, pajiștile și zonele umede sunt în prezent emițători 
neți de gaze cu efect de seră în Uniune, dar au potențialul de a deveni o sursă de 
absorbții nete de gaze cu efect de seră, în special prin modernizarea 
agrosilviculturii, agricultura ecologică și refacerea zonelor umede și a turbăriilor.” 

A treia parte „Prin urmare, este deosebit de important ca fiecare sector să fie ancorat pe o 
traiectorie care să poată conduce efectiv la zero emisii nete de gaze cu efect de 
seră până în 2050.”
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amendamentul 54
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în terenuri cultivate, pășuni și zone umede” 

și „și în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de 
agricultură în temeiul domeniului de aplicare al Regulamentului (UE) 2018/842”, 
„inclusiv obiectivele naționale și”, „obiectivele secundare sectoriale” și „În urma 
acestui raport, Comisia prezintă, dacă consideră necesar, propuneri legislative 
pentru a asigura contribuții din partea tuturor sectoarelor, în conformitate cu 
obiectivul Uniunii privind neutralitatea climatică și cu obiectivele intermediare ale 
Uniunii în materie de climă prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/1119.” 

A doua parte „în terenuri cultivate, pășuni și zone umede”,
A treia parte „și în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de 

agricultură în temeiul domeniului de aplicare al Regulamentului (UE) 2018/842”
A patra parte „inclusiv obiectivele naționale și”
A cincea parte „obiectivele secundare sectoriale”
A șasea parte: „În urma acestui raport, Comisia prezintă, dacă consideră necesar, propuneri 

legislative pentru a asigura contribuții din partea tuturor sectoarelor, în 
conformitate cu obiectivul Uniunii privind neutralitatea climatică și cu obiectivele 
intermediare ale Uniunii în materie de climă prevăzute în Regulamentul (UE) 
2021/1119.” 

ID, ECR, PPE:
amendamentul 50PC1:
Prima parte „Obiectivul Uniunii pentru 2030 privind absorbțiile nete de gaze cu efect de seră 

în sectorul LULUCF este de cel puțin 310 milioane de tone de CO2 echivalent ca 
sumă a obiectivelor statelor membre stabilite în conformitate cu alineatul (3) din 
prezentul articol și se bazează pe media datelor din inventarele sale de gaze cu 
efect de seră pentru anii 2016, 2017 și 2018.”, cu excepția cuvintelor: „de cel 
puțin”

A doua parte „de cel puțin”
A treia parte „Acest obiectiv trebuie amplificat și mai mult prin măsuri și inițiative suplimentare 

la nivelul Uniunii și al statelor membre pentru a sprijini sechestrarea carbonului în 
solurile agricole,”

A patra parte „asigurând absorbții nete de cel puțin 50 de milioane de tone suplimentare de 
CO2 echivalent până în 2030 la nivelul Uniunii.”

amendamentul 51
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „delegate în conformitate cu articolul 16 

pentru a completa prezentul regulament”, „de cel puțin”, „și de cel puțin 50 de 
milioane de tone suplimentare de CO2 echivalent astfel cum se prevede la 
alineatul (2)”, „delegate” (a doua ocurență), „delegate” (a treia ocurență), 
eliminarea cuvintelor „Actele respective de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 16a.” 

A doua parte „delegate în conformitate cu articolul 16 pentru a completa prezentul regulament”
A treia parte „de cel puțin”
A patra parte „și de cel puțin 50 de milioane de tone suplimentare de CO2 echivalent astfel cum 

se prevede la alineatul (2)”
A cincea parte „delegate” (a doua ocurență)
A șasea parte: „delegate” (a treia ocurență)
A șaptea parte eliminarea cuvintelor „Actele respective de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 16a.” 

Diverse
Amendamentul 100 a fost declarat inadmisibil.
Mohammed Chahim și-a retras sprijinul pentru amendamentul 96.
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10. Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și 
vehiculele utilitare ușoare***I

Raport: Jan Huitema (A9-0150/2022)

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

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Propunere de 
respingere a 

propunerii Comisiei

100 ID AN - 85, 498, 25

Proiect de act legislativ

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-10,
12

14-17
20,

22-24
28

32-33
35-38,

42
44,

47-48,
51,
53

55-56

comisia +

11 comisia vs +

19 comisia AN + 542, 23, 46

21 comisia vs/VE + 321, 288, 1

26 comisia AN + 475, 134, 5

div

1 +

27 comisia

2/AN - 292, 308, 7

29 comisia vs -

30 comisia vs/VE + 469, 126, 13

39 comisia AN - 219, 387, 8

40 comisia vs -

div

1 +

43 comisia

2/VE + 348, 240, 22

Amendamente ale 
comisiei competente 
în fond - vot separat

46 comisia vs +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

49 comisia AN - 256, 343, 13

54 comisia vs +

57 comisia vs/VE + 369, 188, 46

58 comisia vs -

62 comisia vs -

63 comisia vs -

64 comisia AN - 229, 359, 24

70 comisia AN - 256, 340, 10

71 comisia AN - 258, 341, 8

Articolul 1 alineatul 
(1) punctul 1 înainte 

de litera (a)
Regulamentul (UE) 

2019/631
Articolul 1, după al 

treilea paragraf

111 ID -

Articolul 1 alineatul 
(1) punctul 1 înainte 

de litera (a)
Regulamentul (UE) 

2019/631
Articolul 1, al patrulea 

paragraf, partea 
introductivă

83PC Verts/ALE AN - 195, 399, 9

34 comisia AN - 220, 375, 3

74 PPE AN + 313, 283, 4

Articolul 1 alineatul 
(1) punctul 1 înainte 

de litera (a)
Regulamentul (UE) 

2019/631
Articolul 1, al patrulea 

paragraf, litera (a)
83PC Verts/ALE AN - 200, 393, 14

Articolul 1 alineatul 
(1) punctul 1 înainte 

de litera (a)
Regulamentul (UE) 

2019/631
Articolul 1, al patrulea 

paragraf, litera (b)

83PC Verts/ALE AN - 194, 391, 17

109S ID AN - 83, 494, 31

84 Verts/ALE AN - 213, 388, 6

119 S&D VE - 249, 358, 3

Articolul 1 alineatul 
(1) punctul 1, litera (a 

i)
Regulamentul (UE) 

2019/631
Articolul 1, al cincilea 

paragraf, litera (a) 85 Verts/ALE -
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

120 S&D -

110S ID AN - 94, 490, 26Articolul 1 alineatul 
(1) punctul 1 litera (b)

Regulamentul (UE) 
2019/631

Articolul 1, după al 
cincilea paragraf

75=
126=

PPE
deputați

AN - 264, 328, 10

Articolul 1 alineatul 
(1), după punctul 4 
Regulamentul (UE) 

2019/631
Articolul 6, după 
primul paragraf

118 ID VE - 224, 339, 37

116 ID AN - 87, 482, 25Articolul 1 alineatul 
(1) punctul 5, după 

litera (a)
Regulamentul (UE) 

2019/631
Articolul 7, al zecelea 

paragraf

41 comisia +

Articolul 1 alineatul 
(1) punctul 5

Regulamentul (UE) 
2019/631

Articolul 8 al doilea 
paragraf alineatul (2)

112 ID AN - 89, 496, 25

Articolul 1 alineatul 
(1), după punctul 5 
Regulamentul (UE) 

2019/631
Articolul 9, după al 

treilea paragraf

86 Verts/ALE -

117S ID AN - 92, 488, 27

122 deputați AN + 367, 217, 22

Articolul 1 alineatul 
(1) punctul 6

Regulamentul (UE) 
2019/631

Articolul 10 al doilea 
paragraf 87 Verts/ALE ↓

113 ID AN - 83, 491, 26Articolul 1 alineatul 
(1) punctul 6

Regulamentul (UE) 
2019/631

Articolul 11 primul 
paragraf punctul 3

45 comisia AN + 465, 143, 3
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Articolul 1 primul 
paragraf, după 

punctul 6
Regulamentul (UE) 

2019/631
După articolul 11

76=
127=

PPE
deputați

AN - 280, 316, 11

Articolul 1 primul 
paragraf, după 

punctul 6
Regulamentul (UE) 

2019/631
Articolul 12 punctul 1

114 ID -

Articolul 1 alineatul 
(1), după punctul 6 
Regulamentul (UE) 

2019/631
Articolul 12, după al 

treilea paragraf

128 deputați VE - 295, 305, 1

50 comisia +Articolul 1 alineatul 1 
punctul 9

Regulamentul (UE) 
2019/631

Articolul 14a

129 deputați ↓

88 Verts/ALE AN - 147, 454, 5

div

1/AN + 294, 285, 29

80 Renew

2/AN - 251, 329, 29

Articolul 1 alineatul 1, 
după punctul 9

Regulamentul (UE) 
2019/631

Articolul 14b 

52 comisia AN ↓

Articolul 1 alineatul 
(1), după punctul 9 
Regulamentul (UE) 

2019/631
Articolul 15, înainte 

de paragraf

115 ID AN - 94, 484, 30

89 - 92 Verts/ALE -Anexa I alineatul (1) 
punctul 1, după litera 

(d)
Regulamentul (EU) 

2019/631
Anexa I, partea A, 

punctul 6.2.1.

59 comisia -

60 comisia +

61 comisia -

Anexa I alineatul (1) 
punctul 1 litera (f)
Regulamentul (EU) 

2019/631
Anexa I, partea A, 

punctul 6.3.1. 93, 94 Verts/ALE -
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Anexa I alineatul (1) 
punctul 2, după litera 

(a)
Regulamentul (UE) 

2019/631
Anexa I, partea B, 

punctul 6.1.1.

95-96 Verts/ALE -

Anexa I alineatul (1) 
punctul 2, după litera 

(c)
Regulamentul (UE) 

2019/631
Anexa I, partea B, 

punctul 6.2.1.

97 Verts/ALE -

div

1 -

65 comisia

2 -

Anexa I alineatul (1) 
punctul 2 litera (d)
Regulamentul (UE) 

2019/631
Anexa I, partea B, 

punctul 6.2.2.
78 PPE AN + 305, 286, 17

66, 67 comisia -Anexa I alineatul (1) 
punctul 2 litera (e)
Regulamentul (UE) 

2019/631
Anexa I, partea B, 

punctul 6.2.3.

79 PPE AN + 307, 284, 18

98, 99 Verts/ALE -

68 comisia -

Anexa I alineatul (1) 
punctul 2, după litera 

(e)
Regulamentul (UE) 

2019/631
Anexa I, partea B, 

punctul 6.3.1.
69 comisia +

Anexa I alineatul (1), 
după punctul 2 

Regulamentul (UE) 
2019/631

Anexa I, după partea 
B

77=
130=

PPE
deputați

AN - 278, 322, 8

101 ID AN - 89, 493, 24

102 ID AN - 95, 474, 34

103 ID AN - 88, 487, 26

După considerentul 1

104 ID AN - 100, 476, 25

După considerentul 7 123 deputați VE - 293, 305, 3

105 ID -Considerentul 10

124 deputați VE - 296, 314, 2
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

13 comisia -

După considerentul 
10

81 Verts/ALE -

106 ID -

div

1/AN + 544, 22, 39

Considerentul 11

18 comisia

2/AN + 530, 45, 27

107S ID -Considerentul 15

25 comisia +

82 Verts/ALE -Considerentul 21

121 deputați AN + 357, 210, 40

108 ID -Considerentul 23

31 comisia +

72=
125=

PPE
deputați

AN - 280, 313, 10După considerentul 
25

73 PPE AN - 283, 316, 5

Propunerea Comisiei AN + 339, 249, 24

Solicitări de vot prin apel nominal
PPE: amendamentele 27 (a doua parte), 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Verts/ALE: amendamentele 39, 72, 75, 76, 77, 83, 84, 88
ID: amendamentele 18, 19, 26, 27 (partea a 2-a), 34, 39, 45, 52, 80, 100, 101, 102, 

103, 104, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 122

Solicitări de vot separat
PPE: amendamentele 13, 21, 29, 34, 39, 46, 49, 52, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 70, 71
Verts/ALE: amendamentul 40
Renew: amendamentele 29, 30, 34, 39, 49, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71
ECR: amendamentele 49, 64, 70, 71, 121, 122
ID: amendamentele 11, 25, 60, 69
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Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
amendamentul 65
Prima parte „Obiectivul privind emisiile specifice = obiectivul privind întregul parc de vehicule 

de la nivelul UE2030 unde:  Obiectivul privind întregul parc de vehicule de la nivelul 
UE2030 este determinat în conformitate cu punctul 6.1.3;”

A doua parte „α este a2030,L în cazul în care media masei de încercare a vehiculelor utilitare 
ușoare noi ale producătorului este egală cu sau mai mică decât TM0, și a2021,H în 
cazul în care media masei de încercare a vehiculelor utilitare ușoare noi ale 
producătorului este mai mare decât TM0;”

Renew:
amendamentul 80
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru a ajunge la 100 % până în 2030”
A doua parte aceste cuvinte

PPE:
amendamentul 43
Prima parte „Sumele obținute din plata primelor pentru emisiile suplimentare sunt considerate 

venituri la bugetul general al Uniunii. Până la 31 decembrie 2023, Comisia 
prezintă un raport în care expune în detaliu necesitatea unei finanțări specifice 
pentru a asigura o tranziție echitabilă în sectorul autovehiculelor, cu obiectivul de 
a atenua impactul negativ asupra ocupării forței de muncă și alte efecte 
economice în toate statele membre afectate, în special în regiunile și comunitățile 
cele mai afectate de tranziție. Raportul este însoțit, după caz, de o propunere 
legislativă de instituire a unui instrument de finanțare al Uniunii care să răspundă 
acestei necesități și, în special, să coordoneze și să finanțeze măsuri preventive și 
reactive pentru a face față restructurării la nivel local și regional și pentru a 
finanța formarea, recalificarea și perfecționarea lucrătorilor din sectorul 
autovehiculelor, inclusiv a producătorilor de automobile, a furnizorilor de 
componente ale acestora și a serviciilor auxiliare de întreținere și reparare, în 
special în întreprinderile mici și mijlocii.”

A doua parte „Instrumentul de finanțare poate lua forma unui instrument de finanțare specific 
sau poate face parte din Fondul pentru atenuarea impactului social al acțiunilor 
climatice sau din Fondul pentru o tranziție justă revizuit. Orice venituri din primele 
pentru emisiile suplimentare se alocă în acest scop.”

ID:
amendamentul 18
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „În plus, ar fi nevoie, de asemenea, de un 

flux de finanțare specific la nivelul Uniunii pentru tranziția din sectorul 
autovehiculelor, pentru a aborda în special orice impact negativ asupra ocupării 
forței de muncă.”

A doua parte aceste cuvinte

PPE, ID:
amendamentul 27
Prima parte „Sprijinirea inovării tehnologice și sociale este un element important pentru a 

încuraja o tranziție mai rapidă către o mobilitate cu emisii zero. Sunt deja 
disponibile fonduri importante pentru inovare în ecosistemul mobilității prin 
diferite instrumente de finanțare ale Uniunii, în special Orizont Europa, InvestEU, 
Fondul de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul pentru inovare și 
Mecanismul de redresare și reziliență. Deși se așteaptă ca obiectivele ambițioase 
de reducere anuală a emisiilor de CO2 să stimuleze inovarea în lanțul de 
aprovizionare al sectorului autovehiculelor, obiectivul principal al prezentului 
regulament este de a obține o reducere reală, eficace și verificabilă a emisiilor de 
CO2.”

A doua parte „Prin urmare, doar măsurarea emisiilor de CO2 de la țeava de evacuare ar trebui 
să fie luată în considerare în privința obiectivelor producătorului de reducere a 
emisiilor.”
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11. Politica externă, de securitate și apărare a UE după războiul de agresiune 
declanșat de Rusia împotriva Ucrainei 

Raport: David McAllister, Nathalie Loiseau (A9-0164/2022)

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

Titlu + modificare orală

7 ID -Alineatul (1) litera (d)

21 ECR VE - 134, 443, 15

Alineatul (1) după 
litera (d)

8 ID -

22 ECR -Alineatul (1) litera (f)

§ text original AN + 417, 121, 49

Alineatul (1) litera (g) 15 S&D -

Alineatul (1) litera (h) 23 ECR -

Alineatul (1) litera (i) 24 ECR -

Alineatul (1) litera (l) 25 ECR +

Alineatul (1) după 
litera (l)

1 Verts/ALE +

Alineatul (1) litera (o) § text original AN + 511, 64, 15

2 Verts/ALE +Alineatul (1) litera (p)

9 ID -

36 PPE, Renew +Alineatul (1) litera (u)

§ text original AN ↓

Alineatul (1) litera (w) 26 ECR -

Alineatul (1) litera (ac) 3 Verts/ALE VE - 204, 329, 58

Alineatul (1) litera (ai) 27 ECR -

Alineatul (1) litera (aj) 4 Verts/ALE -

11 S&D +

div

1 ↓

Alineatul (1) litera 
(am)

§ text original

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

Alineatul (1) după 
litera (ap)

28 ECR -

5 Verts/ALE -Alineatul (1) litera (as)

37 PPE, Renew +

Alineatul (1) litera (at) 38 PPE, Renew +

Alineatul (1) litera (av) 39 PPE, Renew AN + 452, 121, 22

Alineatul (1) litera (ay) § text original AN + 508, 56, 19

6 S Verts/ALE -

div

1 +

Alineatul (1) litera 
(aw)

§ text original

2 +

Alineatul (1) litera 
(ba)

29 ECR VE + 314, 260, 6

Alineatul (1) litera 
(bd)

30 ECR +

Alineatul (1) după 
litera (be)

31 ECR +

După referirea 3 32 PPE, Renew +

După referirea 12 33 PPE, Renew +

Considerentul A 16 ECR +

Considerentul D 17 ECR +

Considerentul F 18 ECR +

Considerentul H 12 S&D -

Considerentul I 13 S&D -

14 S&D VE + 330, 229, 33Considerentul J

19 ECR ↓

10 S&D VE - 208, 353, 36Considerentul K

34 PPE, Renew +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Considerentul AR 35 PPE, Renew +

Considerentul O 20 ECR +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 438, 65, 94

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: §§ 1(f), 1(o), 1(u), 1(am) (partea a 2-a), 1(ay)

Solicitări de vot pe părți
S&D:
§1 litera (aw)
Prima parte „să îmbunătățească posibilitățile de finanțare pentru industria europeană de 

apărare”
A doua parte „prin eliminarea echipamentelor militare de pe lista Băncii Europene de Investiții 

de activități excluse”

ID:
§ 1 litera (am)
Prima parte „să revizuiască politica europeană de vecinătate cu scopul de a evalua în detaliu 

impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra cooperării în cadrul 
Parteneriatului estic; să elaboreze, în plus, propuneri privind modalitățile de 
continuare a consolidării legăturilor cu țările Parteneriatului estic într-un context 
marcat de o agresiune militară directă și de alte amenințări concrete la adresa 
securității, de campanii de dezinformare specifice și de consecințele economice și 
sociale ale confruntării cu Rusia”

A doua parte „inclusiv pentru aspirațiile europene ale Moldovei și Georgiei  precum și privind 
progresul continuu al reformelor respective;”

Diverse
David McAllister a prezentat următorul amendament oral la titlul:
„Politica externă, de securitate și apărare a UE după războiul de agresiune declanșat de Rusia 
împotriva Ucrainei Recomandarea Parlamentului European din 8 iunie 2022 adresată Consiliului și 
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate, privind politica externă, de securitate și de apărare a UE după războiul de agresiune 
declanșat de Rusia împotriva Ucrainei (2022/2039(INI))”

12. Securitatea în cadrul Parteneriatului estic și rolul politicii de securitate și 
apărare comune

Raport: Witold Jan Waszczykowski (A9-0168/2022)

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

§ 63 3 raportor +

Considerentul D 1 raportor +

Considerentul U 2 raportor +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 490, 59, 38


