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1. Arestarea cardinalului Zen și a administratorilor fiduciari ai Fondului de 
ajutor umanitar 612 din Hong Kong

Propuneri de rezoluție: RC-B9-0358/2022, B9-0358/2022, B9-0360/2022, B9-0361/2022, B9-
0362/2022, B9-0364/2022

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

Propunerea comună de rezoluție RC-B9-0358/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputați)

§ 3 1 ECR AN - 242, 300, 10

div

1 +

§ 10 § text original

2 +

Propunerea de rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0358/2022 Verts/ALE ↓

B9-0360/2022 Renew ↓

B9-0361/2022 S&D ↓

B9-0362/2022 PPE ↓

B9-0364/2022 ECR ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: amendamentul 1

Solicitări de vot pe părți
ECR:
§ 10
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „eliberarea de vize în regim de urgență și 

oferirea unui adăpost temporar în statele membre persoanelor care fug din Hong 
Kong”

A doua parte aceste cuvinte
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2. Situația apărătorilor drepturilor populațiilor indigene și a apărătorilor 
mediului din Brazilia, inclusiv uciderea lui Dom Phillips și a lui Bruno 
Pereira

Propuneri de rezoluție: B9-0347/2022, RC-B9-0348/2022, B9-0348/2022, B9-0351/2022, B9-
0354/2022, B9-0355/2022, B9-0357/2022

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0348/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputați)

div

1 +

2/VE + 335, 226, 12

§ 2 § text original

3 +

§ 6 § text original vs +

§ 7 § text original vs +

§ 8 § text original vs +

div

1/VE + 347, 193, 31

2 +

Considerentul D § text original

3 +

div

1 +

Considerentul E § text original

2 +

div

1 +

Considerentul F § text original

2 +

div

1 +

Considerentul I § text original

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

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 362, 16, 200

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0347/2022 PPE ↓

B9-0348/2022 The Left ↓

B9-0351/2022 Verts/ALE ↓

B9-0354/2022 Renew 
Europe

↓

B9-0355/2022 S&D ↓

B9-0357/2022 ECR ↓

Solicitări de vot separat
PPE: considerentele D, F; §§ 6, 7, 8

Solicitări de vot pe părți
ECR:
considerentul D
Prima parte „întrucât deteriorarea continuă a drepturilor omului în Brazilia are loc în contextul 

unor modificări legislative restrictive și al retragerii fondurilor agențiilor din 
domeniul mediului, precum și al intensificării violenței endemice;”

A doua parte „întrucât popoarele indigene din Brazilia au fost victime ale unor agresiuni 
sistematice, neexistând o protecție efectivă a drepturilor lor, precum și ale unui 
număr tot mai mare de atacuri și asasinate;” „întrucât pandemia de COVID-19 a 
afectat în mod disproporționat comunitățile indigene din Brazilia”, cu excepția 
cuvintelor „neexistând o protecție efectivă a drepturilor lor”

A treia parte aceste cuvinte

considerentul E
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „fără niciun fel de limitare în timp în ceea ce 

privește recunoașterea acestui drept”
A doua parte aceste cuvinte

PPE:
§ 2
Prima parte „condamnă cu fermitate intensificarea violenței, a atacurilor și a hărțuirii 

împotriva apărătorilor drepturilor omului și ai mediului, a popoarelor indigene, a 
minorităților și a jurnaliștilor”

A doua parte „regretă retorica agresivă continuă, atacurile verbale și declarațiile intimidante ale 
președintelui Bolsonaro”

A treia parte „regretă actele de violență sexuală și de gen săvârșite împotriva femeilor, fetelor 
și a apărătorilor mediului și ai populațiilor indigene și reamintește că acestea 
constituie o încălcare gravă a drepturilor fundamentale și a demnității acestor 
persoane”



P9_PV(2022)07-07(VOT)_RO.docx 6 PE 734.820

considerentul I
Prima parte „întrucât Valea Javari, ca și alte regiuni situate în zona braziliană a Amazonului, 

este un spațiu în care au loc conflicte intense inițiate de grupările implicate în 
criminalitatea organizată și de acaparatorii de terenuri implicați în activități ilicite 
de pescuit, vânătoare, minerit, în exploatarea forestieră ilegală și în traficul de 
droguri”

A doua parte „întrucât 80 % din defrișările din întreaga lume au drept cauză transformarea 
pădurilor în terenuri agricole pentru a putea obține produse de bază precum 
carnea de vită, soia și uleiul de palmier; întrucât defrișările din zona braziliană a 
Amazonului au crescut dramatic din 2019, înregistrându-se inclusiv o creștere a 
defrișărilor de 22 % în 2021 față de 2020, procentul cel mai ridicat înregistrat în 
legătură cu această activitate din 2006”

ID, ECR:
Considerentul F
Prima parte „întrucât, la 22 octombrie 2021, mai multe organizații ale societății civile locale au 

participat la o audiere publică convocată de Comisia Interamericană a Drepturilor 
Omului (IACHR) pentru a denunța încălcările comise împotriva apărătorilor 
drepturilor omului și a apărătorilor mediului din Brazilia”

A doua parte „întrucât, în august 2021, Asociația Popoarelor Indigene din Brazilia (APIB) a 
depus o plângere la Curtea Penală Internațională împotriva președintelui 
Bolsonaro, sub acuzația de crime împotriva umanității și de genocid, «ca urmare a 
politicilor sale explicite, sistematice și intenționate îndreptate împotriva 
populațiilor indigene»”

3. Situația din provincia autonomă Gorno-Badahșan din Tadjikistan

Propuneri de rezoluție: RC-B9-0350/2022, B9-0350/2022, B9-0352/2022, B9-0353/2022, B9-
0356/2022, B9-0359/2022, B9-0363/2022

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

Propunerea comună de rezoluție RC-B9-0350/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputați)

Propunerea de rezoluție AN + 520, 24, 31

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0350/2022 The Left ↓

B9-0352/2022 Verts/ALE ↓

B9-0353/2022 Renew ↓

B9-0356/2022 S&D ↓

B9-0359/2022 PPE ↓

B9-0363/2022 ECR ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: vot final
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4. Invadarea Ucrainei de către Rusia: măsuri temporare aplicabile 
documentelor conducătorilor auto eliberate de Ucraina ***I

Propunere de regulament (COM(2022)0313 - C9-0201/2022 - 2022/0204(COD))

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

Întregul text 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

ECR

+

Propunerea Comisiei AN + 561, 6, 5

5. Identificarea încălcărilor măsurilor restrictive impuse de Uniune drept 
infracțiuni în temeiul articolului 83 alineatul (1) din TFUE ***

Proiect de decizie (COM(2022)0247 - 10287/2022 - C9-0219/2022 - 2022/0176(NLE))

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

Proiect de decizie a 
Consiliului

AN + 509, 58, 19

6. Acordarea unei asistențe macrofinanciare excepționale Ucrainei ***I

Propunere de decizie (COM(2022)0450 - C9-0221/2022 - 2022/0213(COD))

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

Propunerea Comisiei AN + 522, 17, 25
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7. Combustibilii de aviație durabili (Inițiativa ReFuelEU în domeniul aviației) 
***I

Raport: Søren Gade (A9-0199/2022)

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

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-8, 
10-13, 
15, 17-
19, 21, 
24, 26-
32, 35-
36, 39-
45, 48-
50, 55-
64, 66-
69, 71-
78, 80, 
83, 87-
94, 99-

101, 
103

comisia +

div

1 +

2 +

3 +

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot separat

14 comisia

4/VE + 334, 231, 16

16 comisia vs +

div

1 +

2/VE + 341, 228, 5

3 +

23 comisia

4 +

33 comisia vs +

div

1 +

2 +

3/VE - 187, 358, 39

34 comisia

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

37 comisia vs +

div

1 +

2 +

3 +

38 comisia

4 +

div

1 +

2 +

51 comisia

3 +

div

1 +

53 comisia

2 +

54 comisia vs +

65 comisia vs +

79 comisia vs +

82 comisia vs +

84 comisia vs +

85 comisia vs +

div

1 +

86 comisia

2 -

96 comisia vs/VE + 347, 220, 3

97 comisia vs +

div

1 +

2 +

98 comisia

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

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

Articolul 3 § 1, după 
liniuța 3

111 Verts/ALE VE - 125, 443, 8

div

1 +

2/VE + 311, 249, 20

3/AN + 354, 194, 25

46 comisia

4/VE + 283, 266, 15

112 Verts/ALE ↓

div

1 ↓

Articolul 3 § 1 liniuța 5

§ text original

2 ↓

113 Verts/ALE VE - 165, 400, 11Articolul 3 § 1 liniuța 8

47 comisia +

Articolul 3 § 1, după 
liniuța 10

114 Verts/ALE -

Articolul 4 § 1 52 comisia +

117 Verts/ALE VE - 249, 295, 17

div

1/AN + 440, 126, 10

2/AN + 290, 268, 13

3/AN + 333, 239, 14

4/AN + 323, 236, 17

Articolul 4, după § 1

134 Verts/ALE

5/AN - 257, 315, 13



P9_PV(2022)07-07(VOT)_RO.docx 11 PE 734.820

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

6/AN + 283, 282, 13

136 Verts/ALE AN ↓

119 Verts/ALE -Articolul 4, după § 2

118 Verts/ALE AN - 239, 329, 12

După articolul 4 120 Verts/ALE -

70 comisia +Articolul 9 § 1 litera 
(c)

122 Verts/ALE -

123 Verts/ALE -

121 Verts/ALE -

Articolul 9 § 1, după 
litera (c)

124 Verts/ALE -

125 Verts/ALE -După articolul 9

95 comisia +

126 Verts/ALE -

div

1 +

Articolul 11 § 3

81 comisia

2 +

Articolul 14, după § 1 133 Verts/ALE AN - 167, 403, 14

104S ECR AN - 117, 442, 7

127 Verts/ALE -

Anexa I litera (a)

102PC
1

comisia AN + 374, 193, 7

105 ECR AN - 128, 453, 3

div

1/AN + 333, 173, 73

102PC
2

comisia

2/AN + 371, 187, 11

Anexa I litera (b)

128 Verts/ALE ↓

106 ECR AN - 123, 450, 6

div

Anexa I litera (c)

129 Verts/ALE

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

2 -

3 -

107 ECR -

div

1 -

130 Verts/ALE

2 -

div

1/AN + 385, 186, 10

Anexa I litera (d)

102PC
3

comisia

2/AN + 377, 192, 9

div

1 -

131 Verts/ALE

2 -

div

1/AN + 386, 178, 9

Anexa I litera (e)

102PC
4

comisia

2/AN + 378, 187, 9

div

1/AN - 138, 429, 12

132 Verts/ALE

2/AN - 131, 430, 10

div

1/AN + 392, 177, 9

Anexa I litera (f)

102PC
5

comisia

2/AN + 304, 259, 11

108 Verts/ALE -Considerentul 8

9 comisia +

20 comisia AN + 430, 105, 41

div

1 ↓

Considerentul 19

§ text original

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

109 Verts/ALE -După considerentul 
21

25 comisia +

110 Verts/ALE -După considerentul 
26

22 comisia +

Propunerea Comisiei AN + 334, 95, 153

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: amendamentul 102
Verts/ALE: amendamentele 20, 104, 105, 106, 118, 132, 133, 134, 136

Solicitări de vot separat
The Left: amendamentele 85, 86
Verts/ALE: amendamentele 16, 33, 34, 37, 38, 54, 65, 79, 82, 84, 95, 96, 97
S&D: amendamentele 16, 38, 51, 96, 97, 98

Solicitări de vot pe părți
ECR:
amendamentul 102PC2
Prima parte „6 %”
A doua parte „2 %”

amendamentul 102PC3:
Prima parte „37 %”
A doua parte „13 %”

amendamentul 102PC4:
Prima parte „54 %”
A doua parte „27 %”

Verts/ALE:
amendamentul 38
Prima parte „Trebuie instituit un mecanism de flexibilitate, cu o perioadă de tranziție de zece 

ani de la data aplicării prezentului regulament în cazul furnizorilor de combustibil 
și al operatorilor de aeronave, pentru a le permite să facă investițiile tehnologice 
și logistice necesare. În această etapă, se pot utiliza elemente ale unui sistem de 
certificate negociabile, permițând furnizorilor de combustibil de aviație să utilizeze 
combustibilul care conține cote mai mari de combustibil de aviație durabil pentru 
a compensa cotele mai mici de combustibili de aviație durabili sau disponibilitatea 
redusă a combustibililor de aviație convenționali în aeroporturi mici sau cu 
constrângeri logistice și operatorilor de aeronave să achiziționeze un certificat 
legat de cantitatea de SAF achiziționată, garantând, totodată un nivel de 
integritate a mediului. Acest mecanism de flexibilitate ar contribui, de asemenea, 
la protejarea conectivității aeriene, împiedicând afectarea în mod disproporționat 
a regiunilor europene mai puțin conectate și cu mai puține opțiuni alternative de 
transport.”

A doua parte „Pentru a împiedica actorii de pe piață să abuzeze de orice posibilă poziție 
dominantă pe piață, în această perioadă de tranziție, Comisia trebuie să se 
folosească pe deplin de competențele sale în materie de concurență în temeiul 
articolului 102 din TFUE.”

A treia parte „După această perioadă de tranziție de zece ani,”
A patra parte „După această perioadă de tranziție de zece ani, pentru a preveni denaturările 

nejustificate ale concurenței pe piața internă, tuturor aeroporturilor din Uniune 
care intră sub incidența prezentului regulament trebuie să li se furnizeze cote 
minime uniforme de combustibili de aviație durabili.”
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Articolul 3 § 1 liniuța 5
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „de substituție”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 51
Prima parte ”- «mecanism de flexibilitate SAF» înseamnă un sistem care urmează să fie 

instituit pentru o perioadă de 10 ani de la data aplicării articolelor 4 și 5 în 
conformitate cu articolul 15, prin intermediul căruia furnizarea și utilizarea 
combustibililor de aviație durabili este determinată de libertatea pieței, oferind 
flexibilitate operatorilor de aeronave și furnizorilor de combustibili de aviație să 
organizeze distribuția și utilizarea combustibililor de aviație durabili într-un mod 
eficient din punctul de vedere al costurilor în aeroporturile din Uniune în care 
doresc și proporțional cu nevoile lor. Un astfel de sistem”

A doua parte „care încorporează elemente ale unui sistem de certificate negociabile,”
A treia parte poate permite operatorilor de aeronave să achiziționeze combustibili de aviație 

durabili prin acorduri contractuale cu furnizorii de combustibil de aviație și să 
declare utilizarea sa în aeroporturile din Uniune, după caz, în temeiul unui sistem 
de reducere a gazelor cu efect de seră în conformitate cu articolul [...] din 
Directiva (UE) 2021/0207.”

amendamentul 53
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „În cazul în care Comisia evaluează că acest 

deficit nu este cauzat de indisponibilitatea resurselor,”
A doua parte aceste cuvinte

amendamentul 81
Prima parte „Statele membre se asigură că orice furnizor de combustibil de aviație care nu 

respectă obligațiile prevăzute la articolul 4 în ceea ce privește cota minimă de 
combustibili de aviație durabili sau orice furnizor de combustibil despre care s-a 
dovedit că a furnizat informații înșelătoare sau inexacte cu privire la 
caracteristicile sau originea combustibilului furnizat este pasibil de o amendă 
administrativă.”

A doua parte eliminarea cuvintelor „cel puțin”

amendamentul 98
Prima parte „Până la 1 ianuarie 2025, Comisia”
A doua parte „adoptă, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate de”
A treia parte „completare a prezentului regulament prin stabilirea unor dispoziții detaliate”
A patra parte „pentru mecanismul de flexibilitate privind SAF,”
A cincea parte „garantând condiții de concurență echitabile și un nivel ridicat de integritate a 

mediului, precum și minimizând riscul de fraudă, de nereguli și de dublă 
contabilizare. Astfel de dispoziții detaliate,”

A șasea parte „care încorporează elemente ale unui sistem de certificate negociabile,”
A șaptea parte „pot permite”
A opta parte „instituirea unui sistem de comercializare a combustibilului de aviație durabil, 

inclusiv norme detaliate”
A noua parte: „privind înregistrarea, alocarea, contabilizarea și raportarea furnizării și utilizării 

de combustibili de aviație durabili.”

amendamentul 129
Prima parte „de la 1 ianuarie 2035, o cotă minimă de 21 % de SAF,”
A doua parte „din care o cotă minimă de 10 % combustibili de aviație sintetici”
A treia parte „și o cotă minimă de 5 % biocombustibili avansați, astfel cum sunt definiți la 

articolul 2 al doilea paragraf punctul 34 din Directiva (UE) 2018/2001;”

amendamentul 130
Prima parte „de la 1 ianuarie 2040, o cotă minimă de 40 % de SAF,”
A doua parte „din care o cotă minimă de 20 % combustibili de aviație sintetici;”

amendamentul 131
Prima parte „de la 1 ianuarie 2045, o cotă minimă de 60 % de SAF,”
A doua parte „din care o cotă minimă de 30 % combustibili de aviație sintetici;”
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amendamentul 132
Prima parte „de la 1 ianuarie 2050, o cotă minimă de 100 % de SAF,”
A doua parte „din care o cotă minimă de 65 % combustibili de aviație sintetici;”

amendamentul 134
Prima parte „Următorii combustibili de aviație durabili sunt excluși din calculul cotelor minime 

de combustibili de aviație durabili prevăzute în anexa I: 1) Combustibilii de aviație 
durabili obținuți din culturi alimentare și furajere,”

A doua parte „din culturi intermediare,”
A treia parte „din distilat de acizi grași de palmier”
A patra parte „și din toate materialele derivate din palmieri și soia,”
A cincea parte „din grăsimi animale de categoria 3,”
A șasea parte „precum și din pastă de neutralizare și derivații săi”
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considerentul 19
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Alte tipuri de combustibili sintetici, cum ar fi 

combustibilii sintetici cu emisii scăzute de dioxid de carbon care asigură reduceri 
ridicate ale emisiilor de gaze cu efect de seră, ar putea fi luați în considerare 
pentru a fi incluși în domeniul de aplicare al prezentului regulament în cursul 
revizuirilor viitoare, în cazul în care acești combustibili sunt definiți în cadrul 
Directivei privind energia din surse regenerabile”

A doua parte aceste cuvinte

The Left, PPE, Renew, S&D:
amendamentul 34
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „În acest sens, veniturile generate de 

sancțiunile prevăzute de prezentul regulament”, „50 % din veniturile generate din 
licitarea cotelor de aviație în temeiul Directivei 2003/87/CE (Directiva EU ETS) 
trebuie alocate Fondului pentru o aviație durabilă.” și „trebuie alocate Fondului 
pentru o aviație durabilă”

A doua parte „În acest sens, veniturile generate de sancțiunile prevăzute de prezentul 
regulament”

A treia parte „50 % din veniturile generate din licitarea cotelor de aviație în temeiul Directivei 
2003/87/CE (Directiva EU ETS)”

A patra parte „trebuie alocate Fondului pentru o aviație durabilă”

S&D, Verts/ALE:
amendamentul 14
Prima parte „Prezentul regulament nu trebuie să se aplice aeronavelor implicate în operațiuni 

umanitare, de căutare, de salvare, de ajutor în caz de dezastre sau în scopuri 
medicale, deoarece zborurile operate în astfel de circumstanțe au caracter 
excepțional și, ca atare, nu pot fi întotdeauna planificate în același mod ca 
zborurile regulate. Având în vedere natura operațiunilor lor, este posibil ca 
acestea să nu fie întotdeauna în măsură să îndeplinească obligațiile prevăzute în 
prezentul regulament, deoarece aceasta ar putea reprezenta o sarcină inutilă. 
Prezentul regulament trebuie să se aplice aeronavelor utilizate în aviația civilă 
care efectuează operațiuni de transport aerian comercial. Acesta nu trebuie să se 
aplice aeronavelor precum aeronavele militare și aeronavele implicate în 
operațiuni vamale, polițienești și de stingere a incendiilor. Pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile pe piața unică a aviației din UE și pentru a 
promova dezvoltarea pieței SAF și a infrastructurii necesare pentru SAF în 
întreaga UE, acesta trebuie să acopere tot traficul aerian comercial operat de pe 
aeroporturile situate pe teritoriul UE. În același timp, pentru a proteja 
conectivitatea aeriană în beneficiul cetățenilor, al întreprinderilor și al regiunilor 
din UE,”

A doua parte „pentru a asigura flexibilitatea necesară pentru a permite furnizorilor de 
combustibili să furnizeze și companiilor aeriene să alimenteze aeronavele cu 
combustibili de aviație durabili în modul cel mai rentabil cu putință și”

A treia parte „pentru a evita impunerea unor sarcini inutile asupra operațiunilor de transport 
aerian în aeroporturile mici,”

A patra parte „ar trebui creat un mecanism de flexibilitate, care să includă elemente ale 
sistemului certificatelor negociabile, ca etapă de tranziție. Pentru a preveni 
denaturările nejustificate ale concurenței pe piața internă, după această perioadă 
de tranziție, cerințele prevăzute în prezentul regulament trebuie să se aplice în 
mod egal, pe termen lung, tuturor aeroporturilor din Uniune și tuturor operatorilor 
de aeronave comerciale care decolează de pe un aeroport din Uniune sau care 
aterizează pe un astfel de aeroport.”
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amendamentul 23
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să se instituie un mecanism de 

flexibilitate”, „Furnizarea de combustibili de aviație durabili trebuie să înceapă în 
2025” și „cu flexibilitatea prevăzută în mecanismul de flexibilitate privind SAF”

A doua parte „și să se instituie un mecanism de flexibilitate”
A treia parte „Furnizarea de combustibili de aviație durabili trebuie să înceapă în 2025”
A patra parte „cu flexibilitatea prevăzută în mecanismul de flexibilitate privind SAF”

ID, PPE, S&D, Verts/ALE:
amendamentul 46
Prima parte eliminarea cuvintelor „de substituție”
A doua parte „combustibili de aviație lichizi sau gazoși care sunt produși din gazul de proces și 

gazul de evacuare reziduale de origine neregenerabilă produse ca o consecință 
inevitabilă și neintenționată a proceselor de producție din instalațiile industriale, 
astfel cum se menționează la articolul 2 al doilea paragraf punctul 35 din Directiva 
(UE) 2018/2001, care respectă pragul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră menționat la articolul 25 alineatul (2) al doilea paragraf din respectiva 
directivă”

A treia parte „Până la 31 decembrie 2034,”
A patra parte „combustibilii de aviație durabili pot include și biocombustibilii care respectă 

criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
prevăzute la articolul 29 din Directiva (UE) 2018/2001 și care sunt certificați în 
conformitate cu articolul 30 din directiva respectivă, cu excepția biocombustibililor 
produși din culturi alimentare și furajere, astfel cum sunt definiți la articolul 2 al 
doilea paragraf punctul 40 din directiva respectivă;”

PPE, Renew, S&D, Verts/ALE:
amendamentul 86
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și 50 % din veniturile generate din licitarea 

cotelor de aviație în temeiul Directivei 2003/87/CE (Directiva EU ETS).”
A doua parte aceste cuvinte

ECR, PPE:
amendamentul 102PC5
Prima parte „85 %”
A doua parte „50 %”

Diverse
Amendamentele 115, 116 și 135 au fost retrase.

8. Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 
2021

Raport: David Cormand (A9-0165/2022)

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

După § 29 1 ID AN - 88, 441, 45

După § 33 2 ID -

După § 39 3 ID -

După § 41 4 ID -

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 484, 52, 41

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: amendamentul 1
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9. Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul 
anual pe 2020

Raport: Corina Crețu (A9-0173/2022)

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

§ 33 1 S&D -

§ 38 4 ID -

§ 41, după paragraful 
1

5 ID AN - 68, 452, 54

După § 55 6 ID AN - 123, 435, 3

div

1 +

§ 64 § text original

2 +

2 S&D -§ 72

3 Verts/ALE VE - 251, 312, 8

div

1/VE + 403, 145, 21

§ 76 § text original

2 +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 492, 42, 36

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: amendamentele 5, 6

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 64
Prima parte „este foarte preocupat de înrăutățirea standardelor de transparență la BEI: în 

2010, 96,1 % din totalul proiectelor au fost publicate cu trei săptămâni înainte să 
fie aprobate de Consiliul de administrație, față de doar 60 % în 2020;”

A doua parte „reamintește că politica de transparență a Grupului BEI permite doar ca un număr 
limitat de rezumate ale proiectelor să nu fie publicate înainte de primirea aprobării 
Consiliului de administrație și, în unele cazuri, înainte de semnarea împrumutului, 
pentru a proteja interesele justificate, cum ar fi secretele comerciale; consideră 
bine-venit faptul că, în cele din urmă, BEI trebuie să publice toate proiectele;”
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§ 76
Prima parte „este foarte îngrijorat că la BEI nu există dialog social, în special pentru a 

răspunde nemulțumirilor legate de acuzațiile de hărțuire și de mediul de lucru;”
A doua parte „încurajează conducerea BEI să poarte un dialog constructiv cu personalul pentru 

a răspunde preocupărilor acestuia și pentru a promova încrederea și cultura 
asumării răspunderii; încurajează BEI să facă în continuare sondaje și consultări în 
rândul personalului; remarcă rezultatele negative ale sondajelor efectuate în 
ultimii ani în rândul personalului și îndeamnă BEI să aplice măsuri concrete menite 
să rezolve problemele semnalate de membrii personalului, în special cele privind 
îngrijorările referitoare la mobilitatea internă; ia act de eforturile BEI de a include 
sondajele în abordarea sa de ascultare continuă, pentru a încuraja implicarea 
personalului, de exemplu, prin intermediul recentului sondaj privind sănătatea și 
starea de bine;”

10. Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea 
fraudei - raportul anual 2020

Raport: Katalin Cseh (A9-0175/2022)

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

§ 33 1 ID -

După § 37 3 Renew AN + 357, 188, 15

§ 39 4 Renew AN + 489, 9, 60

§ 59 2 ID -

După § 62 5 Renew AN + 313, 242, 16

6 Renew AN + 425, 124, 18

7 Renew AN + 442, 119, 5

8 Renew AN + 399, 154, 9

9 Renew AN + 456, 68, 43

10 Renew AN + 432, 117, 11

După § 67

11 Renew AN + 418, 126, 14

După § 71 12 Renew AN + 489, 14, 65

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 437, 94, 39

Solicitări de vot prin apel nominal
Renew: amendamentele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PPE: amendamentul 8
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11. O mai bună legiferare: unirea forțelor pentru îmbunătățirea legislației

Raport: Tiemo Wölken (A9-0167/2022)

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

§ 3 § text original AN + 446, 90, 32

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 453, 26, 87

Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: § 3

12. Decizia Curții Supreme din SUA de a anula în Statele Unite drepturile 
legate de avort și necesitatea de a se asigura dreptul la avort și sănătatea 
femeilor în UE

Propuneri de rezoluție: B9-0365/2022, B9-0366/2022, B9-0367/2022

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

Propunere de rezoluție B9-0365/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputați)

1 ECR AN - 161, 371, 22

2 ECR AN - 151, 376, 25

Înainte de § 1

3 ECR AN - 176, 292, 78

div

1 +

§ 1 § text original

2 +

§ 2 § text original vs +

§ 3 § text original vs +

div

1 +

§ 4 § text original

2 +

div

1 +

§ 5 § text original

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

div

1 +

§ 10 § text original

2 +

div

1 +

2 +

§ 12 § text original

3 +

§ 13 § text original vs +

div

1 +

§ 14 § text original

2 +

Referirea 4 § text original vs/VE + 344, 120, 42

Referirea 5 § text original vs +

div

1 +

Considerentul C § text original

2 +

div

1 +

Considerentul D § text original

2 +

div

1 +

2 +

3 +

4 +

Considerentul G § text original

5 +

div

1 +

Considerentul I § text original

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

Considerentul J § text original vs +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 324, 155, 38

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0366/2022 ID ↓

B9-0367/2022 ECR AN ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: amendamentele 1, 2, 3; propunerea de rezoluție B9-0367/2022
Renew, 
Verts/ALE

vot final

Solicitări de vot separat
PPE: §§ 2, 3, 13; referirile 4, 5; considerentul J

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 1
Prima parte întregul text, 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 aceste cuvinte

§ 4
Prima parte „își exprimă solidaritatea fermă și sprijinul față de femeile și fetele din SUA, 

precum și față de persoanele implicate atât în furnizarea, cât și în promovarea 
dreptului și accesului la servicii legale și sigure de avort în astfel de circumstanțe 
dificile”

A doua parte „sprijină, de asemenea, solicitarea ca Congresul SUA să adopte un proiect de lege 
care să protejeze avortul la nivel federal”

§ 5
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ceea ce reprezintă o încălcare a drepturilor 

omului și o formă de violență de gen”
A doua parte aceste cuvinte

§ 10
Prima parte „solicită UE și statelor sale membre să recunoască din punct de vedere juridic 

avortul și să apere respectarea dreptului la avort legal și în condiții de siguranță și 
a altor SRHR”

A doua parte „solicită, de asemenea, ca UE să acționeze ca un susținător al acestui drept și să 
facă din recunoașterea sa o prioritate-cheie în negocierile din cadrul instituțiilor 
internaționale și al altor foruri multilaterale cum ar fi Consiliul Europei, precum și 
să pledeze pentru includerea sa în Declarația Universală a Drepturilor Omului”

§ 12
Prima parte „îndeamnă statele membre să dezincrimineze avortul și să elimine și să combată 

obstacolele din calea avortului legal și în condiții de siguranță și a accesului la 
SRHR”

A doua parte „invită statele membre să garanteze accesul la servicii de avort legale, gratuite și 
în condiții de siguranță, la servicii și materiale legate de asistența medicală 
prenatală și maternă, la planificare familială voluntară, la contracepție, la servicii 
adaptate tinerilor și la servicii legate de prevenirea, tratarea, îngrijirea și sprijinul 
legate de HIV, fără discriminare”, cu excepția cuvântului „gratuite”

A treia parte „gratuite”
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§ 14
Prima parte „invită Serviciul European de Acțiune Externă, Delegația UE în SUA, Comisia și 

toate statele membre ale UE să folosească toate instrumentele de care dispun 
pentru a-și consolida acțiunile de contracarare a regresului în ceea ce privește 
drepturile femeilor și SRHR”

A doua parte „inclusiv prin compensarea oricărei posibile reduceri a finanțării SRHR de către 
SUA la nivel mondial și prin susținerea fermă și acordarea de prioritate accesului 
universal la avort legal și în condiții de siguranță și la alte SRHR în relațiile lor 
externe”

considerentul C
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „universal”
A doua parte acest cuvânt

considerentul D
Prima parte „întrucât SRHR, inclusiv serviciile de avort legal și în condiții de siguranță, 

constituie un drept fundamental; întrucât incriminarea, întârzierea și refuzarea 
accesului în ceea ce privește SRHR constituie o formă de violență împotriva 
femeilor și fetelor”

A doua parte „întrucât aceste restricții și interdicții nu reduc numărul avorturilor, ci doar 
forțează persoanele să călătorească pe distanțe lungi sau să recurgă la avorturi 
nesigure, făcându-le, de asemenea, vulnerabile la anchete penale și urmăriri 
penale, și afectează persoanele care au cele mai puține resurse și informații; 
întrucât aproape toate decesele cauzate de avorturile care nu se desfășoară în 
condiții de siguranță au loc în țări în care avortul este sever restricționat; întrucât 
se estimează că numărul anual de decese materne în SUA din cauza avorturilor 
care nu se desfășoară în condiții de siguranță ar crește cu 21 % în doi ani de la 
intrarea în vigoare a interdicției; întrucât astfel de decese pot fi prevenite în 
totalitate; întrucât interdicțiile privind avortul vor duce și la o creștere a numărului 
de decese legate de sarcini forțate”

considerentul G
Prima parte „întrucât, în pofida progreselor generale înregistrate în ceea ce privește protecția 

SRHR în întreaga lume, inclusiv în Europa, regresul legat de dreptul de acces la 
avort legal și în condiții de siguranță reprezintă o îngrijorare gravă; întrucât 
anularea hotărârii în cauza Roe/Wade ar putea încuraja mișcarea anti-avort din 
Uniunea Europeană”

A doua parte „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 subminat și 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 
accentueze că drepturile femeilor sunt inalienabile și nu pot fi eliminate sau 
reduse”

A cincea parte „întrucât este esențial ca UE și statele sale membre să continue să facă progrese 
în garantarea accesului la servicii de avort sigure, legale și în timp util, în 
conformitate cu recomandările și dovezile Organizației Mondiale a Sănătății”

considerentul I
Prima parte „întrucât Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene consacră principalele 

drepturi și libertăți fundamentale ale persoanelor care trăiesc în UE”
A doua parte „întrucât protecția avortului legal și în condiții de siguranță are implicații directe 

pentru exercitarea efectivă a drepturilor recunoscute în Carta drepturilor 
fundamentale, cum ar fi demnitatea umană, autonomia personală, egalitatea și 
integritatea fizică”


