
P9_PV-PROV(2022)07-06(VOT)_RO.docx 1 PE 734.819

ANEXĂ
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Semnificația abrevierilor și simbolurilor

+ adoptat
- respins
↓ caduc
R retras
AN (..., …, ...) vot prin apel nominal (voturi pentru, voturi împotrivă, 

abțineri)
VE (..., …, ...) vot electronic (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)
div vot pe părți
vs vot separat
am amendament
AC amendament de compromis
PC partea corespunzătoare
S amendament supresiv
= amendamente identice
§ alineat / punct
art articol
cons considerent
PR propunere de rezoluție
PRC propunere comună de rezoluție
1/20 prag redus (1/20 din deputați)
1/10 prag mediu (1/10 din deputați)
1/5 prag ridicat (1/5 din deputați)
SEC vot secret
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1. Modificarea articolului 216 din Regulamentul de procedură al 
Parlamentului European referitor la reuniunile comisiilor

Raport: Gabriele Bischoff (A9-0203/2022) (este necesară majoritatea deputaților care compun 
Parlamentul pentru adoptarea amendamentelor la textul Regulamentului de procedură)

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

4 deputați AN - 273, 300, 61

div

1/AN + 565, 15, 52

2/AN + 381, 194, 61

3/AN - 339, 238, 57

Articolul 216 § 1

1 comisia

4/AN + 410, 175, 52

Articolul 216, § 4 2 comisia +

5 deputați AN - 279, 301, 59Articolul 216, după § 5

3 comisia +

Propunere de decizie AN + 555, 20, 63

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentele 1, 4, 5

Solicitări de vot pe părți
Deputați, Verts/ALE:
amendamentul 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Atunci când convoacă o astfel de reuniune”, 

„de la caz la caz și”, „cu excepția cazurilor în care se votează” și „și a reuniunilor 
care trebuie să se desfășoare cu ușile închise”

A doua parte „Atunci când convoacă o astfel de reuniune” și „de la caz la caz și”
A treia parte „cu excepția cazurilor în care se votează”
A patra parte „și a reuniunilor care trebuie să se desfășoare cu ușile închise”

Diverse
Kira Marie Peter-Hansen, Irena Joveva și Delara Burkhardt au sprijinit, de asemenea, 
amendamentele 4 și 5.

2. Obiecție în temeiul articolului 111 alineatul (3): Modificarea actului 
delegat privind taxonomia în domeniul climei și a actului delegat privind 
publicarea de informații în materie de taxonomie

Propunere de rezoluție: B9-0338/2022 (este necesară majoritatea deputaților care compun 
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Parlamentul)

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

Propunere de rezoluție B9-0338/2022
(comisiile ECON, ENVI)

Propunerea de 
rezoluție

AN - 278, 328, 33

Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: vot final

3. Obiecție în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de 
procedură: standardele tehnice pentru aplicarea de limite ale pozițiilor în 
cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri și procedurile de 
solicitare de derogări de la limitele pozițiilor

Propunere de rezoluție: B9-0345/2022 (este necesară majoritatea deputaților care compun 
Parlamentul)

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

Propunere de rezoluție B9-0345/2022
(Verts/ALE)

Propunerea de 
rezoluție

AN - 275, 348, 9

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

4. Invadarea Ucrainei de către Rusia: măsuri de criză în sectoarele 
pescuitului și acvaculturii

Raport: Nuno Melo (A9-0182/2022)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 9 comisia AN + 620, 10, 9
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5. Raportul pe 2021 privind Bosnia și Herțegovina

Raport: Paulo Rangel (A9-0188/2022)

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

§ 7 17 ECR -

§ 13 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE

AN + 340, 276, 21

3 PPE AN + 594, 28, 14

div

1/AN + 591, 31, 18

După § 16

4 PPE

2/AN + 372, 237, 15

§ 18 18 ECR VE - 180, 336, 121

§ 24 12 S&D, Renew, 
Verts/ALE

+

§ 28 5 PPE +

§ 30 19 ECR -

div

1 +

§ 66 § text original

2 +

§ 67 6 PPE +

§ 72 20 ECR -

§ 76 13 S&D AN + 344, 276, 21

§ 77 § text original vs/VE + 344, 261, 37

div

1 +

§ 78 § text original

2/VE + 348, 257, 29
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 86 7 PPE AN + 571, 48, 24

§ 76 8 ID AN - 123, 474, 42

§ 90 9 ID AN - 92, 506, 39

După § 90 10 ID AN - 99, 472, 47

După referirea 14 14 deputați -

1 PPE +După referirea 33

2 PPE +

Considerentul I 15 ECR -

Considerentul M 16 ECR VE - 169, 343, 128

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 479, 81, 75

Solicitări de vot prin apel nominal
S&D: amendamentele 11, 13
PPE: amendamentele 3, 4, 7
ID: amendamentele 8, 9, 10

Solicitări de vot separat
PPE: § 77
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Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 66
Prima parte „solicită adoptarea unor acte legislative care să protejeze persoanele LGBTI+, 

urmărirea penală a violenței și a infracțiunilor motivate de ură împotriva acestora 
și promovarea includerii sociale a acestora; solicită să se adopte Planul de acțiune 
2021-2023 pentru egalitatea persoanelor LGBTI în Bosnia și Herțegovina, care se 
află în impas din 2020;”

A doua parte „salută concluziile Grupului de lucru intersectorial privind drepturile persoanelor 
de același sex și parteneriatul între persoane de același sex, care a recomandat în 
mod oficial elaborarea unei legi privind parteneriatele între persoane de același 
sex; invită guvernul să dea curs acestei recomandări fără întârziere;”

PPE:
§ 78
Prima parte „reamintește necesitatea instituirii unui sistem de azil accesibil și eficient în țară, 

precum și a unei game complete de servicii de integrare pentru solicitanții de azil; 
subliniază necesitatea de a crește transparența și controlul în ceea ce privește 
alocarea și punerea în aplicare a fondurilor UE în domeniul migrației, îndeosebi în 
ceea ce privește cuantumul ridicat al fondurilor puse în aplicare de Organizația 
Internațională pentru Migrație;”

A doua parte „își exprimă îngrijorarea cu privire la relatările credibile și numeroase privind 
returnările în BiH;”

Verts/ALE, Renew:
amendamentul 4
Prima parte „salută apelul adresat de Consiliul European tuturor liderilor politici din Bosnia și 

Herțegovina, astfel cum a fost exprimat în concluziile sale din 23 iunie 2022, de a 
pune rapid în aplicare angajamentele stabilite în acordul politic din 12 iunie 2022”

A doua parte „și de a finaliza urgent reforma constituțională și electorală, care va permite țării 
să avanseze în mod decisiv pe calea sa europeană, în conformitate cu avizul 
Comisiei;”

Diverse
Marlene Mortler și Michael Gahler și-au retras sprijinul în favoarea amendamentului 14.

6. Raportul pe 2021 privind Serbia

Raport: Vladimír Bilčík (A9-0178/2022)

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

div

1 +

§ 3 § text original

2 +

1 Renew, 
Verts/ALE

VE + 374, 215, 52§ 7

3 S&D ↓
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

§ 10 § text original vs +

§ 14 § text original vs +

div

1 +

§ 55 § text original

2 +

§ 56 § text original vs +

div

1 +

§ 72 § text original

2 +

§ 76 2 PPE +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 523, 78, 34

Solicitări de vot separat
ECR: § 56
The Left: §§ 10, 14

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 55
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „privind punerea în aplicare a Convenției de 

la Istanbul”
A doua parte aceste cuvinte

§ 72
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „bazat pe recunoaștere reciprocă”
A doua parte aceste cuvinte

The Left:
§ 3
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „alinierea deplină la politica externă, de 

securitate și apărare a UE, inclusiv sancțiunile împotriva Rusiei”
A doua parte aceste cuvinte
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7. Raportul pe 2021 privind Kosovo

Raport: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0179/2022)

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

§ 6 § text original vs +

§ 7 § text original vs +

div

1/AN + 505, 80, 54

§ 11 § text original

2/AN + 405, 108, 120

După § 12 2 PPE +

§ 30 § text original vs +

§ 53 § text original AN + 525, 27, 86

§ 55 1 Verts/ALE +

div

1/AN + 614, 5, 18

§ 70 § text original

2 +

div

1 +

§ 86 § text original

2/AN + 533, 61, 40

Considerentul B § text original AN + 566, 46, 23

Considerentul E § text original vs +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 469, 96, 72

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: § 53; considerentul B

Solicitări de vot separat
Renew: §§ 6, 7, 11; considerentul E
ID: § 30
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Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 11
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „regretă, însă, faptul că cinci state membre 

nu au recunoscut încă Kosovo și își reiterează apelul către ele să facă acest lucru 
imediat”

A doua parte aceste cuvinte

ID:
§ 70
Prima parte „își exprimă îngrijorarea cu privire la continuarea emigrării și a declinului 

demografic,”
A doua parte „care privează Kosovo de lucrători cu înaltă calificare atât de necesari, inclusiv de 

lucrători din domeniul sănătății, ceea ce are un impact negativ asupra sistemului 
de sănătate, și invită Kosovo să introducă măsuri socioeconomice cuprinzătoare 
pentru a rezolva aceste probleme; salută lansarea reformelor de îmbunătățire a 
capacității serviciului de ocupare a forței de muncă din Kosovo și implementarea 
politicilor active relevante de pe piața muncii, inclusiv a perfecționării profesionale 
și a calificării la locul de muncă;”

§ 86
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Guvernului și Parlamentului”
A doua parte aceste cuvinte

8. UE și apărarea multilateralismului

Raport: Javi López (A9-0172/2022)

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

div

1 +

§ 67 § text original

2/VE + 345, 237, 51

div

1 +

§ 90 § text original

2 +

După § 98 1 raportor +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 454, 73, 112
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Solicitări de vot pe părți
Deputați:
§ 67
Prima parte „reamintește că încălcările drepturilor de mediu au un impact profund asupra unei 

game largi de drepturi ale omului, inclusiv dreptul la viață, la autodeterminare, la 
hrană, la apă, la sănătate și drepturile culturale, civile și politice; subliniază că 
biodiversitatea și drepturile omului sunt interconectate și interdependente și 
reamintește obligațiile care le revin statelor în ceea ce privește drepturile omului 
și care presupun protejarea biodiversității de care depind aceste drepturi, inclusiv 
prin crearea condițiilor necesare pentru participarea cetățenilor la adoptarea 
deciziilor cu impact asupra biodiversității și prin asigurarea accesului la căi de 
recurs efective în cazul pierderii și degradării biodiversității;”

A doua parte „își exprimă sprijinul pentru eforturile internaționale la nivel normativ care încep 
să se concretizeze și care vizează infracțiunile împotriva mediului; încurajează, în 
acest sens, UE și statele membre să promoveze recunoașterea ecocidului ca 
infracțiune la nivel internațional, în temeiul Statutului de la Roma al Curții Penale 
Internaționale (CPI);”

§ 90
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și drepturile aferente”
A doua parte aceste cuvinte

9. Abordarea securității alimentare în țările în curs de dezvoltare

Raport: Beata Kempa (A9-0195/2022)

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

Propunerea de 
rezoluție

AN + 602, 15, 20

10. Planul de acțiune al UE pentru economia socială

Raport: Jordi Cañas (A9-0192/2022)

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

Propunere de 
rezoluție de înlocuire

1 ID AN - 139, 489, 5

§ 14 § text original vs/VE + 364, 241, 24

§ 15 § text original vs +

div

1 +

§ 16 § text original

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

§ 19 § text original vs/VE + 335, 293, 9

div

1 +

§ 37 § text original

2/VE + 373, 238, 24

div

1/AN + 575, 29, 26

§ 38 § text original

2/AN + 431, 93, 108

div

1 +

§ 39 § text original

2 +

div

1 +

§ 42 § text original

2 +

div

1 +

§ 52 § text original

2 +

§ 56 § text original vs +

div

1 +

§ 60 § text original

2 +

Propunere de rezoluție (întregul text)
(Comisia EMPL)

AN + 493, 75, 69

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: amendamentul 1
S&D: § 38

Solicitări de vot separat
deputați: §§ 14, 15, 19, 56
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Solicitări de vot pe părți
Deputați:
§ 16
Prima parte „subliniază că preluarea întreprinderilor de către lucrători poate fi o soluție 

posibilă pentru a preveni pierderea de locuri de muncă ca urmare a unei 
restructurări; salută inițiativele actuale din statele membre de a le oferi 
lucrătorilor interesați de procesul de preluare și cooperativelor foste întreprinderi 
preluate de lucrători structuri de sprijin pentru afaceri, inclusiv consiliere juridică, 
sprijin financiar și sprijin pentru crearea planurilor de afaceri și datele necesare 
investitorilor externi; încurajează alte state membre să implementeze inițiative 
similare și să includă acest subiect în recomandarea Consiliului pe 2023 pentru a 
sprijini și mai mult aceste inițiative la nivel regional și național;”

A doua parte „subliniază rolul reprezentanților lucrătorilor, inclusiv al sindicatelor, în sprijinirea 
și conectarea cu federațiile cooperativelor de sprijinire a preluărilor 
întreprinderilor de către lucrători în scopul de a le îmbunătăți șansele de succes;”

§ 37
Prima parte „ia act, în special, de rolul determinant al fondurilor din cadrul politicii de 

coeziune, inclusiv al Fondului social european Plus (FSE+), al Fondului european 
de dezvoltare regională și al Fondului de coeziune, în finanțarea proiectelor din 
domeniul economiei sociale; reamintește obiectivele specifice ale FSE+ de 
îmbunătățire a accesului la locuri de muncă pentru toate persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, inclusiv de promovare a 
activităților independente și a economiei sociale;”

A doua parte „reamintește statelor membre că finanțarea FSE + poate fi utilizată de autoritățile 
responsabile de achiziții publice pentru a finanța «facilitatori ai clauzelor sociale», 
adică profesioniști însărcinați cu promovarea și sprijinirea implementării clauzelor 
sociale la nivel local, și pentru a consilia autoritățile publice cu privire la 
elaborarea caietelor de sarcini accesibile economiei sociale;”

§ 38
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „remunerate”
A doua parte acest cuvânt

§ 39
Prima parte „sprijină înființarea unor centre naționale de competențe pentru inovarea socială 

destinate antreprenorilor sociali și a unui centru european de competențe în 
domeniul inovării sociale; reamintește totuși Comisiei și statelor membre că 
inovarea socială este practicată de toate organizațiile economiei sociale, inclusiv 
de furnizorii de servicii sociale non-profit, precum și de antreprenorii sociali; invită 
statele membre să abordeze provocările specifice ale sectorului serviciilor sociale 
non-profit pentru a permite acestui sector să își continue traiectoria inovatoare,”

A doua parte „păstrând în același timp granturile și subvențiile din cadrul FSE+ sau al 
proiectului Erasmus+;”

§ 42
Prima parte „invită Comisia ca, la următoarea revizuire a Regulamentului general de 

exceptare pe categorii de ajutoare (RGECA), să extindă domeniul de aplicare al 
regulamentului și să țină seama în mod adecvat de nevoile specifice ale entităților 
din economia socială în ceea ce privește accesul la finanțare și dezvoltarea 
pieței;”

A doua parte „invită Comisia să includă mai bine considerentele sociale în domeniul ajutoarelor 
de stat, cum ar fi promovarea recrutării lucrătorilor defavorizați, inclusiv a 
persoanelor cu dizabilități, în special în contextul redresării post-COVID-19, să 
exploreze diferite opțiuni bazate pe dovezi, după consultarea părților interesate 
relevante, pentru a sprijini dezvoltarea entităților din economia socială și pentru a 
oferi claritate și orientări autorităților naționale cu privire la temeiul juridic care 
urmează să fie utilizat pentru a sprijini entitățile din economia socială prin 
intermediul ajutoarelor de stat;”
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§ 52
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: ”solicită Comisiei să se asigure că tot sprijinul 

financiar acordat de UE entităților din economia socială este condiționat de 
respectarea de către acestea a condițiilor de muncă și de angajare aplicabile 
și/sau a obligațiilor angajatorilor prevăzute de lege și/sau care decurg din 
contractele colective de muncă;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 60
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să desemneze coordonatori ai economiei 

sociale și”
A doua parte aceste cuvinte

11. Discriminarea intersecțională în UE: situația socioeconomică a femeilor de 
origine africană, din Orientul Mijlociu, latinoamericană și asiatică

Raport: Alice Kuhnke (A9-0190/2022)

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

Propunerea de 
rezoluție

AN + 438, 133, 58

12. Vetouri naționale pentru subminarea acordului fiscal global

Propuneri de rezoluție: RC-B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0340/2022, B9-
0341/2022, B9-0342/2022, B9-0343/2022, B9-0344/2022

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0339/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, deputați)

După § 3 1 The Left AN - 104, 509, 18

După § 4 2 The Left AN - 82, 515, 33

3 The Left AN - 146, 456, 32

4 The Left AN - 136, 447, 23

După § 8

5 The Left AN - 124, 475, 20

După § 11 6 The Left AN - 98, 491, 42

După § 13 7 Verts/ALE AN - 193, 276, 163

După § 15 8 Verts/ALE AN - 208, 275, 152

11 The Left AN - 152, 453, 32§ 16

12 The Left AN - 152, 414, 62
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

13 The Left AN - 94, 347, 192

14 The Left AN - 192, 283, 155

15 The Left AN - 73, 340, 222

După § 16

16 The Left AN - 81, 336, 213

§ 17 § text original AN + 330, 256, 52

§ 19 17 The Left AN - 64, 492, 79

După considerentul D 9 The Left -

După considerentul I 10 The Left -

Considerentul M § text original vs/VE + 349, 252, 29

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 450, 132, 55

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0339/2022 PPE ↓

B9-0340/2022 Renew 
Europe

↓

B9-0341/2022 The Left ↓

B9-0342/2022 Verts/ALE ↓

B9-0343/2022 ECR ↓

B9-0344/2022 S&D ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
The Left: amendamentele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; vot final
Verts/ALE: § 17; amendamentele 7, 8; vot final

Solicitări de vot separat
Renew: § 17
PPE: considerentul M


