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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. Acordarea statutului de țară candidată la aderare pentru Ucraina, 
Republica Moldova și Georgia

Propuneri de rezoluție: RC-B9-0331/2022, B9-0331/2022, B9-0332/2022, B9-0333/2022, B9-
0334/2022, B9-0335/2022, B9-0336/2022

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

Propunerea comună de rezoluție RC-B9-0331/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputați)

div

1 +

§ 4 § text original

2/AN + 515, 40, 25

div

1 +

§ 5 § text original

2/AN + 503, 49, 31

div

1 +

§ 6 § text original

2/AN + 511, 49, 25

§ 7 6 The Left -

După § 8 1 The Left AN - 123, 423, 37

§ 9 4 The Left AN - 120, 424, 40

7 The Left AN - 98, 395, 90După § 9

8 The Left -

§ 14 § text original AN + 475, 58, 51

div

1 +

§ 15 § text original

2/AN + 468, 72, 44

2 The Left AN - 83, 446, 59

div

1 -

5 The Left

2/AN - 43, 508, 35

După § 15

3 The Left AN - 123, 455, 9
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1 +

Considerentul B § text original

2/AN + 510, 40, 26

Considerentul H § text original AN + 481, 57, 44

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 529, 45, 14

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0331/2022 Renew 
Europe

↓

B9-0332/2022 Verts/ALE ↓

B9-0333/2022 The Left ↓

B9-0334/2022 PPE ↓

B9-0335/2022 S&D ↓

B9-0336/2022 ECR ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
The Left: §§ 5 (a doua parte), 15 (a doua parte); amendamentele 1, 2, 3, 4, 5 (a doua parte), 

7
Renew: vot final
ID: considerentele B, H; §§ 4 (a doua parte), 6 (a doua parte), 14, 15 (a doua parte)

Solicitări de vot pe părți
The Left:
§ 5
Prima parte „invită statele membre să își exprime voința politică de a redinamiza procesul de 

extindere și să își îndeplinească promisiunile prin măsuri concrete pozitive în 
procesul de aderare a țărilor care doresc să se alăture Uniunii și care merită să 
facă parte din familia europeană;”

A doua parte „îndeamnă, prin urmare, șefii de stat și de guvern din UE, care se reunesc la 23 și 
24 iunie 2022, să autorizeze procesul de extindere către Balcanii de Vest, care 
este în prezent blocat;”
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amendamentul 5
Prima parte „își exprimă profunda îngrijorare cu privire la reformele neoliberale puse în 

aplicare Ucraina, Moldova și Georgia, care au fost impuse în contextul acordării de 
asistență macrofinanciară și/sau al proceselor de transformare care rezultă din 
aplicarea DCFTA;” 

A doua parte „își exprimă profunda îngrijorare cu privire la reformele recente ale legislației 
muncii din Ucraina, care subminează drepturile lucrătorilor și protecția socială; 
insistă asupra faptului că, în cadrul procesului de aderare, ar trebui să se acorde 
prioritate abrogării unor astfel de reforme, pentru a finaliza alinierea legislației 
muncii din toate țările candidate la convențiile OIM și la Carta socială europeană, 
precum și obligației din acordurile de asociere de a promova rolul partenerilor 
sociali și dialogul social;”

ID:
§ 4
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „irevocabil” și „să fie în continuare un 

partener de încredere și un actor geopolitic credibil, care”
A doua parte aceste cuvinte

§ 6
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru a păstra credibilitatea procesului de 

extindere a UE și pentru a debloca puterea sa transformatoare,”
A doua parte aceste cuvinte

Considerentul B
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ce ar putea fi echivalate cu un genocid”
A doua parte aceste cuvinte

The Left, ECR:
§ 15
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care este absolut necesară și” 
A doua parte aceste cuvinte

Diverse
Sven Mikser, Włodzimierz Cimoszewicz, Juozas Olekas et Marina Kaljurand au susținut, de 
asemenea, propunerea de rezoluție  B9-0335/2022.
Adam Bielan a susținut, de asemenea, propunerea de rezoluție  B9-0336/2022.

2. Sprijin excepțional și temporar din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia 
***I

Propunere de regulament (COM(2022)0242 - C9-0185/2022 - 2022/0166(COD))

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

1 Verts/ALE AN - 116, 463, 7Articolul 1 § 1 punctul 
1

2 Verts/ALE AN - 116, 465, 5

Propunerea Comisiei AN + 508, 72, 10

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentele 1, 2
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3. Stocarea gazului ***I

Propunere de regulament (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD))

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 1 ITRE AN + 490, 47, 55

4. Certificatul digital al UE privind COVID - Cetățenii Uniunii ***I

Raport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022)

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

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Respingere 18 ID AN - 107, 483, 3

Acord provizoriu

Acord provizoriu 36 comisia AN + 453, 119, 19

Proiect de act legislativ

Întregul text 36 comisia ↓

Articolul 1 § 1 punctul 
1

24 ID ↓

Articolul 1 § 1 punctul 
2 litera (a) punctul (i)

25 ID AN ↓

Articolul 1 § 1 punctul 
2 litera (a) punctul (ii)

26 ID ↓

Articolul 1 § 1 punctul 
4

27 ID ↓

36 PC1 comisia ↓Articolul 1 § 1, după 
punctul 4

29 ID AN ↓

Articolul 1 § 1 punctul 
5

28 ID ↓

31 ID AN ↓Articolul 1 § 1, după 
punctul 5

36 PC2 comisia ↓
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Articolul 1 § 1 punctul 
6

30 ID AN ↓

36 PC3 comisia ↓Articolul 1 § 1, după 
punctul 7

34 ID AN ↓

Articolul 1 § 1 punctul 
8

33 ID AN ↓

Articolul 1 § 1 punctul 
9

35 ID ↓

36 PC4 comisia ↓Considerentul 2

19 ID ↓

Considerentul 5 20 ID ↓

36 PC5 comisia ↓Considerentul 8

21 ID ↓

36 PC6 comisia ↓După considerentul 8

22 ID ↓

23S ID ↓Considerentul 12

36 PC7 comisia ↓

Propunerea Comisiei AN ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: amendamentele 18, 25, 29-31, 33-34

Diverse
Amendamentul 32 a fost anulat.

5. Certificatul digital al UE privind COVID - Resortisanții țărilor terțe ***I

Raport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0137/2022)

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

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Respingere 1 ID AN - 87, 480, 10

Acord provizoriu

Acord provizoriu 2 comisia AN + 454, 112, 20
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Solicitări de vot prin apel nominal
ID: amendamentul 1

6. Proiect de buget rectificativ nr. 3/2022 - Finanțarea costurilor cu primirea 
persoanelor care fug din Ucraina

Raport: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

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

Propunerea de 
rezoluție

AN + 576, 3, 13

7. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea 
EGF/2022/001 FR/Air France – Franța

Raport: Fabienne Keller (A9-0183/2022)

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

§ 4 1 The Left -

§ 14 2 The Left -

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 564, 18, 16

8. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea 
EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing - Grecia

Raport: Bogdan Rzońca (A9-0185/2022)

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

Propunerea de 
rezoluție

AN + 564, 26, 6
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9. Obiecțiune în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 
de procedură: desemnarea antimicrobienelor sau grupelor de 
antimicrobiene rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni

Propunere de rezoluție: B9-0327/2022

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

Propunerea de rezoluție B9-0327/2022
(comisia ENVI)

Propunerea de 
rezoluție

AN - 269, 280, 46

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: vot final

10. Obiecțiune în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 
de procedură: porumbul modificat genetic DP4114 × MON 810 × MIR604 × 
NK603 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două sau 
trei dintre evenimentele DP4114, MON 810, MIR604 și NK603

Propunere de rezoluție: B9-0328/2022

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

Propunerea de rezoluție B9-0328/2022
(comisia ENVI)

Propunerea de 
rezoluție

AN + 398, 173, 24

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: vot final

11. Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de 
procedură: porumbul modificat genetic NK603 × T25 × DAS-40278-9 și 
sub-combinația sa T25 × DAS-40278-9

Propunere de rezoluție: B9-0326/2022

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

Propunerea de rezoluție B9-0326/2022
(comisia ENVI)

Propunerea de 
rezoluție

AN + 402, 173, 18
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Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: vot final

12. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Stephanus Abraham Blok

Raport: Markus Pieper (A9-0180/2022) [vot secret, articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură]

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

Numirea lui 
Stephanus Abraham 

Blok

SEC + 414, 112, 57

13. Reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre 
Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei

Recomandare: Cristian-Silviu Bușoi (A9-0176/2022)

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

Proiect de decizie a 
Consiliului

AN + 519, 5, 74

14. Convenția privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești 
străine în materie civilă sau comercială: aderarea Uniunii Europene

Recomandare: Sabrina Pignedoli (A9-0177/2022)

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

Proiect de decizie a 
Consiliului

AN + 576, 8, 14
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15. Exploatarea forestieră ilegală în UE

Propunere de rezoluție: B9-0329/2022

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

Propunerea de rezoluție B9-0329/2022
(comisia PETI)

div

1 +

§ 1 § text original

2/VE + 336, 243, 17

div

1 +

§ 2 § text original

2 +

div

1 +

§ 6 § text original

2 +

După § 6 3 S&D VE + 338, 226, 32

div

1 +

2 +

§ 7 § text original

3 +

§ 8 § text original vs/VE + 316, 250, 28

div

1 +

§ 9 § text original

2 +

6 PPE VE - 268, 322, 7§ 12

§ text original vs +

div

1 +

2 +

§ 14 § text original

3 +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1 +

§ 15 § text original

2 +

După § 15 4 S&D VE + 339, 218, 38

div

1 +

§ 17 § text original

2 +

§ 18 § text original vs +

div

1 +

2 +

3/VE + 302, 268, 24

§ 20 § text original

4 +

§ 21 § text original vs +

§ 23 § text original vs/VE + 316, 268, 7

div

1 +

§ 25 § text original

2 +

div

1 +

§ 27 § text original

2 +

7 PPE -§ 31

§ text original vs/VE + 346, 246, 4

div

1/AN + 459, 117, 17

După § 35 1 Renew, S&D, 
Verts/ALE,
The Left

2/AN + 317, 248, 20
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 43 § text original vs +

considerentul A 5 PPE -

div

1/VE + 385, 197, 8

2 +

3 +

Considerentul D § text original

4 +

div

1/VE + 328, 245, 22

Considerentul E § text original

2 +

După considerentul I 2 S&D +

Considerentul L § text original vs +

div

1 +

2 +

Considerentul Q § text original

3 +

Propunerea de rezoluție (întregul text) +

Solicitări de vot prin apel nominal
Renew: amendamentul 1

Solicitări de vot separat
Renew: §§ 8, 12, 23
ID: §§ 1, 8, 18, 20, 21, 23, 31, 43; considerentul L
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Solicitări de vot pe părți
Renew:
§ 2
Prima parte „constată că exploatarea forestieră ilegală este încă o problemă în UE; își exprimă 

îngrijorarea cu privire la impactul negativ al cazurilor de exploatare forestieră 
ilegală asupra pădurilor europene, habitatelor sălbatice, pieței interne și acțiunii 
climatice a UE; invită Comisia și statele membre să realizeze o evaluare 
aprofundată a cauzelor socioeconomice ale acestor fenomene și să pună pe deplin 
în aplicare legislația UE și națională relevantă, pentru a elabora în mod eficient 
măsuri concrete și imediate de combatere a exploatării forestiere ilegale, astfel 
încât să se evite ca aceasta să devină o tendință, ținând seama de obligațiile care 
decurg din directivele privind natura și de obiectivele din cadrul strategiei 
biodiversității, aprobate de statele membre;”

A doua parte „își exprimă îngrijorarea că majorarea prețurilor la materiale și energie și cota 
zero pentru emisiile de biomasă în cadrul schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii ar putea crește presiunea asupra pădurilor dincolo de 
nivelurile sustenabile, inclusiv ca urmare a exploatării forestiere ilegale, deoarece 
marjele de profit ridicate contrastează cu riscul neglijabil, ținând seama, în același 
timp, de condițiile sociale și economice existente ale persoanelor care locuiesc în 
zonele îndepărtate și rurale ale UE;”

§ 6
Prima parte „subliniază că realizarea unei gestionări durabile a pădurilor, protecția și 

conservarea acestora, bazată pe indicatori și praguri măsurabile, reprezintă un 
aspect esențial pentru viitorul silviculturii europene;”

A doua parte „sprijină introducerea unui sistem de certificare aproape de natură pentru a 
menține gama întreagă a diversității biologice, să asigure productivitatea și 
reziliența pe termen lung și să răspundă provocărilor de mediu, economice și 
societale;”

PPE:
amendamentul 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „instituirea unui procuror verde al UE, prin” 
A doua parte aceste cuvinte

§ 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să inițieze proceduri de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor” 
A doua parte aceste cuvinte

§ 20
Prima parte „subliniază că Comisia trebuie să asigure respectarea legislației UE;”
A doua parte „înțelege că sarcina probei pentru a demonstra existența unei încălcări revine 

Comisiei, care nu se poate baza pe nicio prezumție în cazurile de încălcare; 
subliniază totuși că, deși Comisia a confirmat că aplicarea corectă a dreptului 
Uniunii rămâne o prioritate, amploarea anumitor cazuri de încălcare a dispozițiilor, 
chiar și atunci când Comisia dispune de destule dovezi, sugerează contrariul;”

A treia parte declară că este o atitudine iresponsabilă ca, într-un moment în care legislația de 
mediu este cea mai încălcată legislație și în care Pactul verde european a venit cu 
noi inițiative, Direcția Generală Mediu a Comisiei Europene să ducă mereu și 
continuu lipsă de personal;  regretă că se pierd valori de neînlocuit pentru că 
Comisia stă cu mâinile în sân și pentru că se taie fondurile de la buget destinate 
personalului UE;”

A patra parte „propune Comisiei și statelor membre să își stabilească clar prioritățile;”
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considerentul E
Prima parte „întrucât produsele provenite din exploatarea forestieră ilegală sunt vândute în UE 

ca lemn certificat; întrucât principalele sisteme de certificare existente nu sunt în 
măsură să îndeplinească pe deplin cerințele legislației aplicabile;”

A doua parte  întrucât principalele sisteme evaluate în raportul Comisiei din iulie 2021 privind 
sistemele de certificare și verificare în sectorul forestier prezintă lacune în 
definițiile legalității, iar cerințele lor juridice au un domeniu de aplicare limitat sau 
un caracter ambiguu; întrucât, deși oferă o abordare sistematică a transferului 
creanțelor de-a lungul lanțului de aprovizionare, în cea mai mare parte, ele nu 
includ capacitatea sistematică de a verifica – în timp real sau în alt mod – 
tranzacțiile cu volume, specii și calități între entități, făcând astfel sistemele 
vulnerabile la manipulare și fraudă; întrucât toate sistemele principale de 
certificare au dificultăți în a identifica și gestiona efectiv problemele legate de 
corupție, sistemele instituite pentru identificarea cazurilor de corupție sunt relativ 
limitate și acoperă insuficient riscul de fraudă;”

considerentul Q
Prima parte „întrucât planurile de gestionare a pădurilor din unele state membre ar trebui să 

corespundă măsurilor necesare pentru protejarea și refacerea biodiversității în 
păduri, și ar trebui să fie disponibile public;”

A doua parte „constată că nu toate planurile de gestionare a siturilor Natura 2000 recunosc 
valoarea explicită a pădurilor primare și seculare și că măsurile de conservare a 
pădurilor strict protejate nu exclud complet exploatarea forestieră, care poate fi 
incompatibilă cu conservarea pe termen lung a pădurilor primare și seculare” cu 
excepția cuvintelor: „constată că nu toate planurile de gestionare a siturilor 
Natura 2000 recunosc valoarea explicită a pădurilor primare și seculare” și „care 
poate fi incompatibilă cu conservarea pe termen lung a pădurilor primare și 
seculare,”

A treia parte aceste cuvinte

ID:
§ 9
Prima parte „invită toate statele membre să se asigure că sistemele de urmărire a lemnului 

sunt pe deplin operaționale și că sancțiunile din sectorul forestier sunt 
proporționale și disuasive, astfel încât să descurajeze în mod eficace exploatarea 
forestieră ilegală; își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu faptul că, în 
prezent, sancțiunile nu sunt proporționale cu valoarea produselor din lemn, că 
operatorii primesc uneori doar avertismente sau sancțiuni administrative foarte 
blânde; invită statele membre să furnizeze mijloace de îmbunătățire a activităților 
responsabile de silvicultură, să crească numărul de agenți de aplicare a legii acolo 
unde este necesar pentru a iniția efectiv acțiuni în justiție și proceduri penale în 
cazurile de exploatare forestieră ilegală, pe baza probelor colectate de poliție sau 
transmise poliției de către terți;” 

A doua parte „solicită ca procedurile penale, inclusiv împotriva persoanelor private, să fie 
prevăzute în revizuirea Directivei privind infracțiunile împotriva mediului;”

§ 15
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „reamintește că o abordare europeană 

coordonată și adoptarea unor măsuri coordonate de prevenire pot contribui la 
combaterea exploatării forestiere ilegale;” și „din exteriorul”

A doua parte aceste cuvinte

§ 17
Prima parte „îndeamnă statele membre să adopte măsuri judicioase de ordine publică pentru 

a combate exploatările forestiere ilegale și pentru a-i proteja pe apărătorii 
mediului, pe jurnaliști și pe avertizorii de nereguli; face un apel către statele 
membre să ia măsurile necesare pentru ca autoritățile judiciare să nu mai claseze 
cazurile de exploatare forestieră ilegală; recunoaște rolul activ și implicarea 
societății civile, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale și a apărătorilor 
mediului, în susținerea acțiunilor pentru protejarea climei și apărarea 
biodiversității și roagă UE să sprijine aceste activități;”

A doua parte „subliniază necesitatea de a garanta participarea societății civile la cadrul de 
transparență prevăzut la articolul 13 din Acordul de la Paris;”
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§ 25
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „întrucât punerea în aplicare lacunară a 

legislației UE din domeniul mediului reprezintă un factor ce favorizează 
infracțiunile împotriva mediului;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 27
Prima parte „invită Comisia Europeană să se folosească de politica comercială pentru a pune 

stavilă exploatărilor forestiere ilegale la nivel internațional; subliniază că importul 
de lemn recoltat ilegal din țări din afara UE denaturează piața europeană și 
creează o situație nedreaptă pentru producătorii europeni; reamintește că 
utilizarea acestui lemn ilegal afectează și comunitățile de unde este recoltat și 
încurajează continuarea recoltării ilegale a masei lemnoase și toate infracțiunile 
conexe;”

A doua parte „apreciază setul de norme obligatorii privind diligența necesară pentru 
întreprinderile care doresc să introducă anumite produse de bază pe piața UE, 
prezentate de Comisie în propunerea sa de regulament privind „produsele 
neasociate cu defrișările”;”

Renew, PPE:
§ 7
Prima parte „subliniază ferm că Comisia ar trebui să asigure ca, în cadrul planurilor strategice 

naționale, să fie alocate resurse financiare adecvate pentru refacerea 
biodiversității în zonele cel mai grav afectate de exploatarea forestieră ilegală;” cu 
excepția cuvintelor: „în cadrul planurilor strategice naționale,”

A doua parte „în cadrul planurilor strategice naționale,”
A treia parte „reamintește că, în conformitate cu Rezoluția Parlamentului din 9 iunie 2021 

referitoare la Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030, statele membre ar 
trebui să atingă obiectivul de cel puțin 10 % din cheltuielile anuale pentru 
biodiversitate în cadrul financiar multianual; constată cu regret că obiectivul de 
finanțare a biodiversității în unele state membre este cu mult sub nivelul convenit 
de 10 %;”

PPE, ID:
§ 14
Prima parte „invită autoritățile naționale și europene să ia măsuri disuasive și ferme pentru a 

asigura respectarea deplină a legislației naționale și a UE în domeniul mediului;” 
A doua parte „constată că deficiențele procedurale și lipsa controalelor reduc eficacitatea în 

practică a Regulamentului privind lemnul; îndeamnă colegiuitorii UE să profite de 
ocazia oferită de negocierile referitoare la propunerea de regulament privind 
produsele care nu implică defrișări (COM(2021)0706) pentru a trage învățăminte 
din punerea în aplicare și asigurarea respectării Regulamentului UE privind lemnul 
și să întărească competențele autorităților competente din statele membre, 
dispozițiile privind cantitatea și calitatea controalelor efectuate de acestea, 
relațiile și interacțiunile acestora cu autoritățile competente ale altor state 
membre și cu alte autorități naționale și cu Comisia; invită statele membre să 
pună în aplicare cu strictețe dispozițiile legislative aplicabile, aflate în vigoare, 
interzicând utilizarea și plasarea pe piața UE a lemnului obținut ilegal;” 

A treia parte „solicită ca exploatarea forestieră ilegală să fie tratată ca infracțiune și să facă 
obiectul unor sancțiuni penale adecvate și să fie inclusă în domeniul de aplicare al 
Directivei revizuite privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal și 
solicită consolidarea cooperării europene pentru combaterea exploatării forestiere 
ilegale; solicită o definiție uniformă a exploatării forestiere ilegale ca infracțiune 
împotriva mediului în toate statele membre, astfel încât să se garanteze aplicarea 
unor proceduri și sancțiuni armonizate pentru aceleași încălcări ale exploatării 
forestiere ilegale în întreaga UE;”

Renew, ID:
considerentul D
Prima parte „întrucât exploatarea forestieră ilegală constituie un factor major al degradării 

pădurilor, despăduririlor și schimbărilor climatice, contribuind la deteriorarea 
calității aerului; întrucât exploatarea forestieră ilegală reprezintă între 15 % și 
30 % din producția internațională de lemn, având și alte consecințe de mediu, 
sociale și economice;” cu excepția cuvintelor:  „și schimbărilor climatice,”

A doua parte „și schimbărilor climatice,”
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A treia parte „întrucât exploatarea forestieră ilegală rămâne în mare parte nedepistată, 
stânjenind astfel eforturile Uniunii de a atinge obiectivele Pactului verde 
european, ale Legii climei și ale strategiei privind biodiversitatea; întrucât 
exploatarea forestieră ilegală are loc foarte frecvent în unele dintre pădurile de 
cea mai bună calitate și cel mai bine conservate din UE;” cu excepția cuvântului: 
„foarte”

A patra parte „foarte”

16. Punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD)

Raport: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

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

div

1/AN + 467, 67, 57

2/AN + 291, 255, 25

3/AN + 316, 219, 43

4/AN + 432, 122, 35

5/AN + 299, 230, 59

§ 29 § text original

6/AN + 457, 69, 61

div

1 +

§ 31 § text original

2 +

div

1 +

§ 57 § text original

2 +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 470, 56, 67

Solicitări de vot prin apel nominal
PPE: § 29
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Solicitări de vot pe părți
deputați
§ 29
Prima parte „salută eforturile depuse pentru integrarea ODD-urilor în semestrul european într-

un mod cuprinzător, inclusiv prin analizele anuale ale creșterii durabile și prin 
integrarea monitorizării anuale a ODD-urilor de către Eurostat ca parte a 
pachetului de primăvară al semestrului european;”

A doua parte „își reiterează sprijinul pentru integrarea indicatorilor privind biodiversitatea în 
semestrul european;”

A treia parte „îndeamnă statele membre să crească nivelul de ambiție al răspunsurilor lor 
naționale la punerea în aplicare a Agendei 2030; salută poziția centrală alocată 
ODD-urilor în pachetul de toamnă, în special recomandarea ca statele membre să 
urmărească o strategie „dincolo de PIB” pentru a integra pe deplin ODD-urile în 
răspunsurile lor naționale; invită Comisia să continue reforma semestrului 
european pentru a echilibra prioritățile economice, sociale și de mediu, astfel 
încât să stimuleze o transformare socială, de mediu și economică pe termen lung 
și să îmbunătățească integrarea Agendei 2030,” 

A patra parte „a Pilonului european al drepturilor sociale și a Pactului verde european la toate 
nivelurile, implicând pe deplin autoritățile locale și regionale și completând 
reformele și investițiile din statele membre;” 

A cincea parte „consideră că o astfel de reformă ar trebui să garanteze că o coordonare a 
politicilor privind ODD-urile la nivel european nu conduce la un proces politic 
paralel cu semestrul european, ci constă într-o abordare integrată și coerentă, 
bazată pe un nou pact de dezvoltare durabilă;” 

A șasea parte „se așteaptă ca procesul semestrului european să consolideze capacitățile statelor 
membre de monitorizare a progreselor înregistrate în ceea ce privește punerea în 
aplicare a ODD-urilor;”

§ 31
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „a Pilonului european al drepturilor sociale” 
A doua parte aceste cuvinte

§ 57
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și drepturile aferente”
A doua parte aceste cuvinte

17. Punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență

Raport: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0171/2022)

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

După § 1 1 The Left AN - 113, 428, 52

§ 6 7 ID AN - 125, 458, 6

8 ID AN - 132, 452, 7După § 15

10 Verts/ALE AN - 99, 391, 104
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 16 13 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 18 14 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 22 15 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 23 16 PPE, S&D, 
Renew

+

După § 26 2 The Left AN - 51, 521, 23

§ 33 17 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 35 18 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 36 9 ID AN - 122, 458, 12

div

1/AN + 441, 118, 15

11 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
The Left

2/AN - 238, 334, 16

§ 37

§ text original AN ↓

§ 63 19 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 66 3 The Left AN - 93, 458, 41

După § 66 4 The Left AN - 63, 493, 31

§ 68 5 The Left AN - 63, 494, 28

După § 89 6 The Left AN - 167, 388, 38

După referirea 6 12 PPE, S&D, 
Renew

+

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 420, 90, 83

Solicitări de vot prin apel nominal
The Left: amendamentele 1, 2, 3, 4, 5, 6
Verts/ALE: amendamentul 10
PPE: § 37; amendamentul 11
ID: amendamentele 7, 8, 9
ECR: amendamentul 11
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Solicitări de vot pe părți
PPE:
amendamentul 11
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „îndeamnă stăruitor Consiliul să aprobe PNRR 

al Poloniei doar atunci când Polonia a respectat pe deplin cerințele 
Regulamentului privind MRR, îndeosebi cerințele prevăzute la articolul 22, în 
primul rând pentru a apăra interesele financiare ale Uniunii de conflicte de 
interese și fraudă, și toate recomandările specifice pentru fiecare țară în cadrul 
semestrului european și când aceasta a aplicat toate hotărârile relevante ale 
Curții de Justiție a Uniunii Europene și ale Curții Europene a Drepturilor Omului;” 

A doua parte aceste cuvinte

18. Măsuri de incluziune în cadrul Erasmus+ 2014-2020

Raport: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

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

div

1 +

§ 5 § text original

2 +

div

1 +

§ 10 § text original

2 +

§ 15 § text original vs +

§ 16 § text original vs +

div

1 +

§ 17 § text original

2 +

§ 20 § text original vs +

§ 21 § text original vs +

§ 24 § text original vs +

div

1 +

§ 25 § text original

2/AN + 450, 122, 22
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 29 § text original AN + 514, 65, 9

§ 35 § text original vs +

Referirea 5 § text original vs +

Referirea 7 § text original vs +

Referirea 9 § text original vs +

div

1 +

Considerentul B § text original

2 +

Considerentul D § text original vs +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 471, 55, 66

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: § 25 (a doua parte), 29

Solicitări de vot separat
ECR: §§ 15, 16, 20, 21, 24, 25, 35; referirile 5, 7, 9; considerentul D

Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 5
Prima parte „subliniază că sumele de bani atribuite prin bursele de mobilitate sunt încă 

insuficiente în unele cazuri și pot constitui un motiv de excluziune socială pentru 
studenții și familiile care nu își pot permite mobilitatea;”

A doua parte „solicită o majorare a bugetului pe 2023 pentru implementarea integrală a 
măsurilor de incluziune în cadrul Erasmus + și al Corpului european de 
solidaritate;”

§ 10
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să dezvolte metode favorabile incluziunii”
A doua parte aceste cuvinte

§ 17
Prima parte „sprijină toate inițiativele UE care vizează facilitarea mobilității studenților, cum ar 

fi aplicația mobilă Erasmus+, „Erasmus fără hârtie” și legitimația europeană de 
student; invită Comisia să analizeze amănunțit posibilitatea de a crea o legătură 
mai strânsă între Erasmus+ și alte programe și să promoveze cooperarea 
transsectorială, inclusiv Interrail,” 

A doua parte „pentru a favoriza o mai mare incluziune și egalitate, ceea ce va îmbunătăți 
accesul la mijloace de transport mai ecologice și mai bune, în special pentru 
persoanele cu mai puține oportunități;  invită, de asemenea, Comisia să facă în 
așa fel încât inițiativa DiscoverEU să devină mai favorabilă incluziunii, permițând 
mai multor persoane să participe;”
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Considerentul B
Prima parte „întrucât Regulamentul privind Erasmus+ 2014-2020 pune accentul pe 

promovarea incluziunii sociale și pe participarea persoanelor cu nevoi speciale sau 
cu mai puține oportunități, astfel cum sunt definite în „Strategia Erasmus+ privind 
incluziunea și diversitatea”, categorie ce cuprinde persoanele cu dizabilități, 
probleme de sănătate, dificultăți educaționale, diferențe culturale și persoanele 
care se confruntă cu obstacole economice, geografice și sociale;” 

A doua parte „subliniază că actualul program Erasmus+ (2021-2027) merge mână în mână cu 
tranziția verde și digitală;”

ID:
§ 25
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și sensibilizează publicul cu privire la 

diversitatea sexuală”
A doua parte aceste cuvinte

19. Raportul pe 2021 privind Muntenegru

Raport: Tonino Picula (A9-0151/2022)

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

§ 13 § text original AN + 504, 68, 16

div

1 +

§ 22 § text original

2/AN + 474, 94, 17

div

1 +

§ 27 § text original

2/AN + 503, 52, 27

div

1 +

§ 28 § text original

2 +

div

1 +

§ 42 § text original

2 +

div

1 +

§ 44 § text original

2 +

div§ 45 § text original

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

2 +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 506, 50, 35

Solicitări de vot prin apel nominal
The Left: §§ 13, 22 (a doua parte), 27 (a doua parte)

Solicitări de vot pe părți
The Left:
§ 22
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cum ar fi Agenția Europeană pentru Poliția 

de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), Europol și Eurojust, care acordă 
asistență Muntenegrului la gestionarea frontierelor și”

A doua parte aceste cuvinte

§ 27
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și NATO”
A doua parte aceste cuvinte

§ 28
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și pe extinderea monitorizării StratCom, 

pentru a se concentra asupra amenințărilor transfrontaliere de dezinformare ce 
provin din țări din Balcanii de Vest și din țări vecine acestora;”

A doua parte aceste cuvinte

PPE:
§ 42
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să pună în aplicare riguros standardele 

Convenției de la Istanbul”
A doua parte aceste cuvinte

§ 44
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „prin asigurarea accesului persoanelor 

transgen la terapia hormonală și”
A doua parte aceste cuvinte

§ 45
Prima parte „invită Muntenegrul să includă, așa cum se cuvine, societatea civilă LGBTIQ în 

activitatea noului grup de lucru pentru recunoașterea juridică a genului,” 
A doua parte „care ar trebui să depună eforturi în vederea recunoașterii juridice a genului pe 

baza autodeterminării;”

20. Viitorul relațiilor comerciale dintre UE și Africa

Raport: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

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

Propunerea de 
rezoluție

AN + 463, 43, 81
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21. Viitorul politicii UE privind investițiile internaționale

Raport: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

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

Propunerea de 
rezoluție

AN + 436, 69, 71


