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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. Situația drepturilor omului în Xinjiang, inclusiv dosarele poliției din 
Xinjiang

Propuneri de rezoluție: B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022, B9-0319/2022, 
B9-0325/2022

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0310/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 4 § text original AN + 513, 1, 14

După § 8 6 The Left AN - 122, 402, 25

§ 9 7 The Left AN - 42, 413, 93

După § 9 8 The Left -

9 The Left -După § 10

10 The Left -

§ 18 1 Renew -

După § 19 11 The Left -

După referirea 6 3 The Left -

4 The Left -După considerentul H

5 The Left AN - 43, 491, 25

Propunerea de rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0310/2022 S&D ↓

B9-0311/2022 Renew ↓

B9-0312/2022 ECR ↓

B9-0318/2022 Verts/ALE ↓

B9-0319/2022 PPE ↓

B9-0325/2022 The Left ↓

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

Diverse 
Amendamentul 2 a fost anulat.
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2. Instrumentalizarea justiției ca mijloc represiv în Nicaragua

Propuneri de rezoluție: B9-0293/2022, B9-0298/2022, B9-0301/2022, B9-0306/2022, B9-0313/2022, 
B9-0315/2022

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0293/2022
(PPE, Renew, ECR)

div

1 +

§ 1 § text original

2/AN + 525, 15, 29

2 The Left AN - 58, 497, 14După § 1

3 The Left AN - 59, 475, 33

§ 4 1 ID AN - 267, 287, 11

div

1 +

§ 9 § text original

2 +

div

1 +

2/AN + 529, 12, 32

Considerentul I § text original

3 +

Considerentul L § text original AN - 258, 309, 7

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 524, 17, 29

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0293/2022 PPE ↓

B9-0298/2022 The Left ↓

B9-0301/2022 Verts/ALE ↓

B9-0306/2022 S&D ↓

B9-0313/2022 Renew ↓

B9-0315/2022 ECR ↓
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Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: considerentul L
PPE: vot final
The Left: amendamentele 2, 3
ID: amendamentul 1

Solicitări de vot separat
Verts/ALE, S&D, The Left: considerentul L

Solicitări de vot pe părți
ID:
§ 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și a membrilor Bisericii Catolice,”
A doua parte aceste cuvinte

§ 9
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru crime împotriva umanității”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul I
Prima parte „întrucât, în 2022, regimul Ortega-Murillo a interzis aproape 400 de organizații 

non-profit, privându-le de statutul lor juridic;”
A doua parte „întrucât biserica catolică a fost și ea victimă a regimului Ortega-Murillo,”
A treia parte „precum și Academia Lingvistică din Nicaragua, la fel și membri ai grupurilor 

indigene și ai altor grupuri minoritare, printre alții;”

3. Încălcările libertății mass-media și securității jurnaliștilor în Georgia

Propuneri de rezoluție: B9-0295/2022, B9-0300/2022, B9-0302/2022, B9-0303/2022, B9-0304/2022, 
B9-0309/2022

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0300/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

div

1 +

După § 15 1=
2=
3=

ECR, PPE, 
Renew

2/VE + 308, 218, 40
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0295/2022 The Left ↓

B9-0300/2022 Verts/ALE ↓

B9-0302/2022 S&D ↓

B9-0303/2022 ECR ↓

B9-0304/2022 PPE ↓

B9-0309/2022 Renew ↓

Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
amendamentele 1=2=3
Prima parte „își exprimă îngrijorarea cu privire la rolul distructiv jucat de singurul oligarh, 

Bidzina Ivanișvili, în politica și economia Georgiei, precum și cu privire la nivelul 
de control pe care îl exercită asupra guvernului și asupra deciziilor acestuia, 
inclusiv a celor privind persecutarea motivată politic a jurnaliștilor și a oponenților 
politici;” 

A doua parte „este profund îngrijorat de cunoscutele legături personale și de afaceri cu 
Kremlinul, care determină poziția actualului guvern al Georgiei față de sancțiunile 
împotriva Rusiei; invită Consiliul și partenerii democratici să ia în considerare 
impunerea de sancțiuni personale lui Ivanișvili pentru rolul său în deteriorarea 
procesului politic din Georgia;”
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4. Statul de drept și posibila aprobare a planului național de redresare al 
Poloniei (MRR)

Propuneri de rezoluție/ B9-0316/2022, B9-0317/2022, B9-0320/2022, B9-0321/2022, B9-0322/2022, 
B9-0323/2022

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

Propunere de rezoluție comună RC-B9-0317/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

Înainte de § 1 2 ID -

§ 3 § text original AN + 414, 136, 23

După § 6 1 Verts/ALE AN - 161, 382, 25

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 411, 129, 31

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0316/2022 ECR ↓

B9-0317/2022 PPE ↓

B9-0320/2022 Verts/ALE ↓

B9-0321/2022 The Left ↓

B9-0322/2022 S&D ↓

B9-0323/2022 Renew ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
S&D: vot final
Verts/ALE: amendamentul 1
PPE: § 3

Diverse
Dragoş Tudorache, Katalin Cseh și Anna Júlia Donáth au susținut, de asemenea, propunerea de 
rezoluție B9-0323/2022.
Katarina Barley a susținut, de asemenea, propunerea de rezoluție RC-B9-0317/2022.
Birgit Sippel și-a retras sprijinul pentru propunerea de rezoluție comună RC-B9-0317/2022.
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5. Instrumentul pentru achiziții publice internaționale ***I

Al doilea raport: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 107 comisia AN + 554, 7, 14

Proiect de rezoluție legislativă

Declarație comună 108 comisia +

Declarația Comisiei 109 comisia +

Declarația Comisiei 110 comisia +

6. Dreptul de inițiativă al Parlamentului

Raport: Paulo Rangel (A9-0142/2022)

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

§ 20 2 deputați AN - 113, 250, 214

§ 27 1 raportor +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 420, 117, 35

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentul 2

7. Amenințările globale la adresa drepturilor în materie de avort: posibila 
revocare a drepturilor în materie de avort în SUA de către Curtea Supremă

Propuneri de rezoluție: B9-0289/2022, B9-0292/2022, B9-0299/2022

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

Propunere de rezoluție B9-0299/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputați)

3 ID AN - 122, 425, 22

1 ECR AN - 126, 406, 36

Înainte de § 1

2 ECR AN - 138, 405, 19
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1 +

2 +

§ 1 § text original

3 +

div

1 +

2 +

§ 4 § text original

3/VE + 312, 232, 24

div

1/AN + 366, 139, 53

§ 5 § text original

2/AN + 364, 142, 51

div

1 +

§ 6 § text original

2 +

div

1 +

2 +

§ 7 § text original

3 +

div

1 +

2 +

§ 8 § text original

3 +

div

1 +

§ 9 § text original

2 +

div

1 +

§ 10 § text original

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

div

1 -

§ 11 5 PPE

2/VE - 141, 375, 47

div

1 +

2 +

§ 13 § text original

3 +

div

1 +

§14 § text original

2 +

div

1 +

2 +

§ 16 § text original

3 +

§ 17 § text original vs +

div

1 +

§ 18 § text original

2 +

div

1 +

§ 20 § text original

2 +

div

1/AN + 446, 75, 47

§ 21 § text original

2/AN + 366, 151, 47

§ 22 § text original vs +

§ 24 § text original vs +

div§ 25 § text original

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

2 +

§ 26 § text original vs +

div

1 +

§ 27 § text original

2 +

div

1/AN + 428, 74, 64

2/AN + 411, 82, 50

§ 28 § text original

3/AN + 377, 131, 45

div

1 +

2 +

§ 29 § text original

3 +

§ 30 6 PPE -

div

1 +

§ 31 § text original

2 +

Referirea 27 § text original vs +

Considerentul A § text original AN + 375, 142, 51

Considerentul B 4 PPE -

div

1 +

Considerentul C § text original

2 +

div

1 +

2 +

3 +

Considerentul E § text original

4 +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1 +

Considerentul G § text original

2 +

div

1 +

Considerentul I § text original

2 +

div

1 +

Considerentul M § text original

2 +

div

1 +

2 +

3 +

Considerentul O § text original

4 +

Considerentul P § text original vs +

Considerentul S § text original vs +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 364, 154, 37

B9-0289/2022 ID ↓

B9-0292/2022 ECR ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
The Left: Votul final (B9-0299/2022)
ECR: amendamentele 1, 2
ID: §§ 5, 21; considerentul A; amendamentul 3

Solicitări de vot separat
PPE: §§ 17, 22, 24, 26, 28; referirea 27; considerentele P, S
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Solicitări de vot pe părți
ECR:
amendamentul 5
Prima parte „recunoaște că, din motive personale, unii medici din SUA pot invoca o clauză de 

conștiință;” 
A doua parte „subliniază, cu toate acestea, că clauza de conștiință a unei persoane nu poate 

aduce atingere dreptului pacientului de a avea acces deplin la asistență medicală 
și la servicii;”

ID:
§ 28
Prima parte „reafirmă că avortul trebuie să fie întotdeauna o decizie voluntară, bazată pe 

cererea unei persoane, și luată în mod liber, în conformitate cu standardele 
medicale și cu disponibilitatea, accesibilitatea, prețul abordabil și siguranța”

A doua parte „pe baza orientărilor OMS”
A treia parte „invită statele membre să asigure accesul universal la avort legal și în condiții de 

siguranță și respectarea dreptului la libertate, la viață privată și la cea mai bună 
asistență medicală posibilă;”

PPE:
§ 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și drepturile” cu excepția cuvintelor: 

„reamintește că SRHR sunt drepturi fundamentale ale omului care ar trebui 
protejate și consolidate și nu pot fi în niciun caz slăbite sau retrase;”

A doua parte „și drepturile aferente”
A treia parte „reamintește că SRHR sunt drepturi fundamentale ale omului care ar trebui 

protejate și consolidate și nu pot fi în niciun caz slăbite sau retrase;”

§ 4
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să dezincrimineze pe deplin accesul la 

serviciile de avort și furnizarea acestora” și „gratuite”  
A doua parte „să dezincrimineze pe deplin accesul la serviciile de avort și furnizarea acestora” 
A treia parte „gratuite”

§ 5
Prima parte „invită guvernul statului Texas să abroge rapid proiectul de lege nr. 8 al Senatului; 

invită guvernele statelor Idaho și Oklahoma să abroge legile lor similare, inclusiv 
proiectul de lege HB 4327 (Oklahoma);”

A doua parte „invită toate cele 26 de state din SUA care au legi declanșatoare, drept scris și 
alte măsuri ce conțin interdicții și restricții privind avortul să le abroge și să se 
asigure că legislația lor este în conformitate cu drepturile femeilor protejate la 
nivel internațional și cu standardele internaționale în domeniul drepturilor 
omului;”

§ 6
Prima parte „este profund îngrijorat de faptul că interdicțiile și alte restricții privind avortul 

afectează în mod disproporționat femeile aflate în sărăcie, în special femeile 
rasializate, inclusiv femeile negre, femeile hispanice și femeile indigene, precum și 
femeile din zonele rurale, persoanele LGBTIQ, femeile cu dizabilități, adolescenții, 
femeile migrante, inclusiv migranții în situație neregulamentară și familiile 
monoparentale conduse de femei; subliniază că femeile care, din cauza barierelor 
financiare sau logistice, nu își pot permite să se deplaseze la clinici de sănătate 
reproductivă în statele sau țările învecinate sunt expuse unui risc mai mare de a fi 
supuse unor proceduri nesigure și care pun viața în pericol și de a fi obligate să își 
ducă sarcina la termen împotriva voinței lor,” 

A doua parte „ceea ce reprezintă o încălcare a drepturilor omului și o formă de violență de gen”

§ 7
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „dar regretă profund că aceasta nu a fost 

adoptată în Senat;” și „inclusiv la avort”
A doua parte „dar regretă profund că aceasta nu a fost adoptată în Senat;”
A treia parte „inclusiv la avort”
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§ 8
Prima parte „îl încurajează pe președintele Joe Biden și administrația sa să își intensifice 

eforturile și să continue să sprijine drepturile la avort și îl îndeamnă să asigure 
accesul la avort legal și în condiții de siguranță; încurajează guvernul SUA să 
depună eforturi suplimentare pentru a se asigura că avortul și contracepția sunt 
integrate în furnizarea de informații, educație și servicii SRHR adecvate vârstei și 
cuprinzătoare și că acestea sunt accesibile tuturor;”

A doua parte „salută faptul că finanțarea SUA a fost restabilită pentru UNFPA, agenția ONU 
pentru sănătate sexuală și reproductivă și invită guvernul SUA și/sau alte 
autorități relevante ale SUA să continue să sprijine SRHR și să facă acest lucru în 
cadrul ONU și al altor foruri:” cu excepția cuvintelor: „și drepturile aferente”

A treia parte „și drepturile aferente”

§ 9
Prima parte „îndeamnă guvernul SUA și/sau alte autorități relevante din SUA să asigure 

protecția constituțională și statutară federală adecvată a dreptului de a pune 
capăt unei sarcini,” 

A doua parte „și îndeamnă în continuare guvernul SUA să dezincrimineze complet avortul, ceea 
ce necesită nu numai încetarea penalizării femeilor și a fetelor și a altor persoane 
însărcinate, a furnizorilor de servicii medicale și a altor persoane care oferă 
asistență pentru serviciile de avort, ci și eliminarea avortului din dreptul penal al 
statului și abolirea tuturor celorlalte legi, politici și practici punitive;”

§ 10
Prima parte „și îndeamnă în continuare guvernul SUA să dezincrimineze complet avortul, ceea 

ce necesită nu numai încetarea penalizării femeilor și a fetelor și a altor persoane 
însărcinate, a furnizorilor de servicii medicale și a altor persoane care oferă 
asistență pentru serviciile de avort, ci și eliminarea avortului din dreptul penal al 
statului și abolirea tuturor celorlalte legi, politici și practici punitive;”

A doua parte „invită guvernul SUA să se asigure că serviciul este furnizat fără discriminare, 
hărțuire, constrângere, teamă sau intimidare, cu respectarea vieții private și a 
confidențialității femeilor și cu protecția și respectul cuvenit pentru furnizorii de 
asistență medicală;”

§ 13
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și drepturilor” cu excepția cuvintelor: 

„publice”
A doua parte „și drepturilor”
A treia parte „publice”

§ 14
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „universale”
A doua parte acest cuvânt

§ 16
Prima parte „este profund îngrijorat de posibilele consecințe asupra drepturilor femeilor în 

întreaga lume în cazul în care Curtea Supremă a SUA ar anula hotărârea 
Roe/Wade; este profund îngrijorat de posibilitatea unui efect disuasiv asupra 
prioritizării și finanțării serviciilor SRHR, care deja nu constituie o prioritate și sunt 
subfinanțate atât în SUA, cât și la nivel mondial;”, cu excepția cuvintelor:  „și 
drepturile aferente”

A doua parte „și drepturile aferente”
A treia parte „subliniază cu îngrijorare că, în țările care depind în mare măsură de ajutorul 

acordat de SUA pentru programele de sănătate publică, această anulare ar putea 
avea un impact asupra angajamentului acestor guverne față de furnizarea de 
servicii de avort și asigurarea altor drepturi reproductive;”

§ 18
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și drepturile aferente” și cu excepția 

cuvintelor: „în special în ceea ce privește avortul, și că li se acordă justiție și 
dispun de căi judiciare de atac atunci când le sunt încălcate drepturile;”

A doua parte aceste cuvinte



P9_PV(2022)06-09(VOT)_RO.docx 15 PE 733.410

§ 20
Prima parte „solicită UE și statelor membre să ofere tot sprijinul posibil, inclusiv sprijin 

financiar, organizațiilor societății civile cu sediul în SUA care protejează, 
promovează și furnizează SRHR în țară, ca expresie a angajamentului lor universal 
față de aceste drepturi;”

A doua parte „invită, de asemenea, statele membre să ofere un refugiu sigur tuturor 
profesioniștilor din domeniul medical care ar putea fi expuși riscului de persecuție 
legală sau de alte forme de hărțuire ca urmare a activității lor legitime de 
acordare a îngrijirilor legate de avort;”

§ 21
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și drepturilor aferente” cu excepția 

cuvintelor: „inclusiv prin compensarea oricărei posibile reduceri a finanțării SRHR 
de către SUA la nivel mondial și prin susținerea fermă și prioritizarea accesului 
universal la avort legal și în condiții de siguranță și la alte SRHR în relațiile lor 
externe;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 25
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și drepturile aferente” cu excepția 

cuvintelor: „în special în țările în care sunt impuse restricții în ceea ce privește 
dreptul și accesul la avort;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 27
Prima parte „subliniază că, în conformitate cu Platforma de acțiune de la Beijing și cu 

Programul de acțiune al CIPD, trebuie protejat dreptul tuturor persoanelor la 
integritatea și autonomia corporală și trebuie garantat accesul la servicii esențiale 
care fac posibilă exercitarea acestui drept; subliniază că accesul la asistență 
medicală este un drept fundamental al omului și că statul are obligația de a oferi 
asistență medicală garantată tuturor; solicită o abordare cuprinzătoare globală în 
pachetul esențial privind sănătatea sexuală și reproductivă, inclusiv măsuri de 
prevenire și evitare a avorturilor nesigure și clandestine,” 

A doua parte „precum și furnizarea de servicii de îngrijire post-avort; regretă că asistența 
medicală nu este accesibilă tuturor cetățenilor din SUA; reamintește că sărăcia 
este strâns legată de continuarea forțată și constrânsă a sarcinii și de lipsa unor 
servicii de efectuare a unui avort legal și în condiții de siguranță;

§ 29
Prima parte „îndeamnă statele membre să dezincrimineze avortul și să elimine și să combată 

obstacolele din calea avortului sigur și legal și a accesului la servicii de sănătate 
sexuală și reproductivă;”

A doua parte „invită statele membre să garanteze accesul la servicii sigure, legale și gratuite de 
avort, la servicii și bunuri legate de asistența medicală prenatală și maternă, 
planificare familială voluntară, contracepție, servicii adaptate tinerilor, precum și 
servicii legate de prevenirea, tratamentul, îngrijirea și sprijinul HIV, fără 
discriminare;”, cu excepția cuvintelor: „la servicii sigure, legale și gratuite de 
avort”

A treia parte aceste cuvinte

§ 31
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și drepturile aferente” (primele două 

ocurențe) și „invită statele membre să facă progrese în direcția asigurării 
universale de sănătate, pentru care SRHR sunt esențiale;”

A doua parte aceste cuvinte

considerentul C
Prima parte „întrucât avortul în condiții nesigure este principala cauză, dar care poate fi 

prevenită, a deceselor materne și a bolilor în rândul femeilor;”
A doua parte „întrucât lipsa accesului la servicii sigure și legale de avort reprezintă o problemă 

critică de sănătate publică și de drepturi ale omului; întrucât interzicerea avortului 
și, prin urmare, forțarea femeilor să caute soluții nesigure și clandestine duce la 
creșterea mortalității materne și a bolilor în rândul femeilor;”
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considerentul E
Prima parte „întrucât viețile femeilor și fetelor din SUA ar fi afectate de o hotărâre a Curții 

Supreme care ar putea revoca hotărârea în cauza Roe/Wade, iar consecințele 
negative ar fi resimțite cel mai acut de persoanele aflate în situații vulnerabile;”

A doua parte „întrucât și alte SRHR ar putea fi afectate negativ de această revocare; întrucât 
restricționarea sau interzicerea dreptului la avort în SUA ar avea un efect 
disproporționat asupra femeilor aflate în sărăcie, în special asupra acelora 
aparținând unor minorități rasiale, cum ar fi femeile negre, femeile hispanice și 
femeile indigene, dar și femeile din zonele rurale, persoanele LGBTIQ, femeile cu 
dizabilități, adolescente, femeile migrante, inclusiv migranții în situație 
neregulamentară și familiile monoparentale conduse de femei;” 

A treia parte „întrucât serviciile publice de avort pot oferi acces universal la avort legal și în 
condiții de siguranță pentru toate femeile, inclusiv pentru cele aflate în situații 
socioeconomice vulnerabile;”, cu excepția cuvintelor: „publice”

A patra parte „publice”

considerentul G
Prima parte „întrucât Texas a adoptat recent așa-numita lege a Senatului 8 (SB 8), care 

interzice avortul după constatarea bătăilor cardiace ale fătului, adică după 
aproximativ șase săptămâni de sarcină, fără excepție pentru viol, incest sau boli 
fetale care sunt incompatibile cu viața normală după naștere; întrucât Curtea 
Supremă a SUA a permis intrarea în vigoare a legii, iar statul Texas a fost în 
măsură să se sustragă controlului jurisdicțional al constituționalității legii prin 
scutirea funcționarilor guvernamentali de la aplicarea legii și prin crearea unei căi 
legale pentru cetățeni, contra unei recompense de 10 000 USD, de a acționa în 
justiție orice persoană care oferă servicii de avort sau asistă pe cineva în 
realizarea unui avort care încalcă interdicția, deoarece, în lipsa unei entități clar 
responsabile de aplicarea acesteia, legea este mai dificil de contestat;” 

A doua parte „întrucât dispoziția care permite cetățenilor să acționeze în justiție orice persoană 
care furnizează servicii de avort deschide calea pentru numeroase moduri de 
hărțuire;”

considerentul I
Prima parte „întrucât, în cazul în care Curtea Supremă ar decide să revoce hotărârea în cauza 

Roe/Wade, decizia privind legalitatea avorturilor ar reveni la nivelul statelor 
federale; întrucât 13 state au adoptat deja inițiative legislative care interzic 
avortul, menite să interzică sau să limiteze imediat accesul la avort în cazul în 
care hotărârea Roe/Wade va fi revocată; întrucât este foarte probabil ca, în 
ansamblu, 26 de state (inclusiv cele 13 citate) să restricționeze sau să interzică 
avortul în cazul în care protecția constituțională este anulată, dat fiind că alte 
state ar putea încerca fie să reintroducă legi adoptate înainte de 1973,” 

A doua parte „cum ar fi Michigan, Wisconsin și Virginia de Vest, fie să aplice restricții privind 
avortul recent adoptate, dar care au fost blocate de instanțe, cum ar fi Alabama, 
Georgia, Iowa, Ohio și Carolina de Sud;”

Considerentul M
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și grupurile de reflecție cu orientare 

conservatoare care aparțin filonului creștin de dreapta din SUA” 
A doua parte aceste cuvinte
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Considerentul O
Prima parte „întrucât, în pofida progreselor generale înregistrate în ceea ce privește protecția 

SRHR în întreaga lume, inclusiv în Europa, regresul în ceea ce privește dreptul de 
acces la avort legal și în condiții de siguranță reprezintă o preocupare gravă;”

A doua parte „întrucât anularea deciziei în cauza Roe/Wade ar putea încuraja mișcarea anti-
avort din Uniunea Europeană; întrucât Polonia este singurul stat membru al UE 
care a eliminat din legislația sa un motiv de avort, deoarece Curtea 
Constituțională nelegitimă a hotărât la 22 octombrie 2020 să anuleze drepturile 
consacrate de mult timp ale femeilor poloneze, ceea ce implică o interdicție de 
facto a avortului;” 

A treia parte „întrucât avortul este interzis în Malta; întrucât avortul medical la începutul 
sarcinii nu este legal în Slovacia și nu este disponibil în Ungaria; întrucât accesul la 
avort este, de asemenea, subminat în Italia; întrucât accesul la servicii de avort 
este refuzat în alte state membre ale UE, cum ar fi recent în Croația;”

A patra parte „întrucât este imperativ ca UE și statele sale membre să apere SRHR și să 
sublinieze că drepturile femeilor sunt inalienabile și că acestea nu pot fi eliminate 
și nici reduse; întrucât este esențial ca UE și statele sale membre să continue să 
facă progrese în ceea ce privește garantarea accesului la servicii de avort sigure, 
legale și în timp util, în conformitate cu recomandările și dovezile OMS;”

8. Convocarea unei convenții pentru revizuirea tratatelor

Propuneri de rezoluție: B9-0305/2022, B9-0307/2022

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

Propunerea de rezoluție B9-0305/2022
(Grupul ID)

Propunerea de rezoluție -

Propunerea de rezoluție B9-0307/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, deputați)

1 The Left AN - 77, 477, 16

2 The Left AN - 65, 489, 9

3 The Left AN - 62, 478, 33

Înainte de § 1

4 The Left AN - 153, 398, 17

După § 1 9 The Left -

După § 2 5 The Left AN - 65, 388, 116

10 The Left -

11 The Left -

12 The Left -

13 The Left -

14 The Left -

După § 4

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

16 The Left -

37 Verts/ALE AN - 116, 336, 113

17 The Left AN - 99, 359, 103

18 The Left -

19 The Left -

20 The Left -

21 The Left -

22 The Left -

23 The Left AN - 104, 354, 105

24 The Left -

25 The Left AN - 64, 381, 119

26 The Left AN - 65, 373, 124

27 The Left -

28 The Left AN - 206, 258, 96

38 PPE, S&D, 
Renew

AN + 359, 166, 37

div

1/AN ↓

2/AN ↓

3/AN ↓

§ 5

§ text original

4/AN ↓

29 The Left AN - 115, 326, 110

30 The Left -

31 The Left -

32 The Left -

33S The Left -

34S The Left -

35 The Left -

§ 6

36 The Left AN - 170, 358, 32
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

39 PPE, S&D, 
Renew

AN + 391, 110, 56

6 The Left -După considerentul B

7 The Left -

După considerentul D 8 The Left AN - 69, 444, 43

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 355, 154, 48

Solicitări de vot prin apel nominal
S&D: vot final
Verts/ALE: amendamentul 37
PPE: amendamentele 38, 39
The Left: amendamentele 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, 23, 25, 26, 28, 29, 36

Solicitări de vot pe părți
The Left:
§ 5
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „relevante”, „așa-numitele clauze-pasarelă, 

precum și în situații de urgență” (prima liniuță) și „al apărării” (a doua liniuță) și 
eliminarea celei de-a cincea liniuțe

A doua parte „relevante” și „așa-numitele clauze-pasarelă, precum și în situații de urgență” 
(prima liniuță) 

A treia parte „al apărării” (a doua liniuță)
A patra parte a cincea liniuță

9. Un nou instrument comercial pentru a interzice produsele fabricate în 
urma muncii forțate

Propunere de rezoluție: B9-0291/2022

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

Propunerea de rezoluție B9-0291/2022
(comisia INTA)

Propunerea de 
rezoluție

AN + 503, 6, 4

Solicitări de vot prin apel nominal
The Left: vot final


