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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 

SEC vot secret 
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1. Recentele atacuri și răpiri comise de gruparea Daesh în Orientul Mijlociu, în 

special împotriva populației asiriene 

Propuneri de rezoluție: B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, 
B8-0262/2015, B8-0264/2015 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluţie RC-B8-0240/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 4 § text original AN + 552, 67, 8 

După § 6 1 GUE/NGL  -  

După § 10 2 GUE/NGL  -  

După § 17 3 GUE/NGL  -  

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0240/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0253/2015  ALDE  ↓  

B8-0254/2015  ECR  ↓  

B8-0256/2015  EFDD  ↓  

B8-0259/2015  PPE  ↓  

B8-0262/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0264/2015  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL, EFDD: § 4 
 

Diverse 

Anna Záborská (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluţie B8-0259/2015. 

Afzal Khan și Hugues Bayet (Grupul S&D) sunt, de asemenea, semnatari ai propunerii de rezoluţie 

B8-0264/2015. 

Biljana Borzan (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluție RC-B8-

0240/2015. 
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2. Sudanul de Sud, inclusiv cazurile recente de răpiri de copii 

Propuneri de rezoluție: B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, 
B8-0263/2015, B8-0266/2015 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluţie RC-B8-0241/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 1 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 11 § text original div   

1 +  

2 +  

Cons L § text original vs +  

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 626, 4, 11 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0241/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0255/2015  ALDE  ↓  

B8-0257/2015  ECR  ↓  

B8-0258/2015  EFDD  ↓  

B8-0260/2015  PPE  ↓  

B8-0263/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0266/2015  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: considerentul L 
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Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 1 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „să formeze un guvern de tranziție de unitate 

națională” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 11 

Prima parte „salută adoptarea rezoluției ... imediată a acesteia” 

A doua parte „subliniază nevoia ... unor riscuri grave;” 
 

Diverse 

Afzal Khan și Hugues Bayet (Grupul S&D) sunt, de asemenea, semnatari ai propunerii de rezoluţie 

B8-0266/2015. 

Anna Záborská (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluţie B8-0260/2015. 

Biljana Borzan (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluție RC-B8-

0241/2015. 
 

 

3. Tanzania, în special problema acaparării terenurilor 

Propuneri de rezoluție: B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, 
B8-0269/2015, B8-0270/2015 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0242/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 2 4 PPE  -  

§ 3 5 PPE  -  

§ 12 § text original vs +  

§ 13 1 EFDD  -  

§ text original div   

1 +  

2/VE + 315, 307, 20 

§ 14 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 16 § text original div   

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

comentarii 

2 ↓  

Considerentul A 2 PPE  -  

Considerentul M 3 PPE  -  

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0242/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2015  ALDE  ↓  

B8-0265/2015  ECR  ↓  

B8-0267/2015  EFDD  ↓  

B8-0268/2015  PPE  ↓  

B8-0269/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0270/2015  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

ECR, PPE: §§ 12 și 16 
 

Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

§ 16 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „voluntare și nevoluntare” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
PPE: 

§ 13 

Prima parte „subliniază importanța transparenței ... din Tanzania” 

A doua parte „și solicită crearea ... monitorizeze aceste operațiuni;” 

 
§ 14 

Prima parte „invită Comisia să prezinte ... drepturile omului” 

A doua parte „și abordează provocările legate de acapararea de terenuri; ” 
 

Diverse 

Biljana Borzan (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluție RC-B8-

0242/2015. 

Anna Záborská (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluţie B8-0268/2015. 

Afzal Khan și Hugues Bayet (Grupul S&D) sunt, de asemenea, semnatari ai propunerii de rezoluţie 

B8-0270/2015. 
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4. Uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și starea democrației în Rusia 

Propuneri de rezoluție: B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015, 
B8-0252/2015 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluţie RC-B8-0239/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis) 

§ 19 1 PPE AN + 568, 38, 34 

§ 20 § text original div   

1/VE + 361, 245, 36 

2/VE - 102, 519, 17 

Considerentul N § text original vs +  

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0239/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0247/2015  ALDE  ↓  

B8-0248/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2015  ECR  ↓  

B8-0250/2015  S&D  ↓  

B8-0251/2015  EFDD  ↓  

B8-0252/2015  PPE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: amendamentul 1 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: considerentul N 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 20 

Prima parte „solicită autorităților rusești ... orice investigație imparțială și onestă” 

A doua parte „solicită să se realizeze o anchetă ... al guvernului polon;” 
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Diverse 

Beata Gosiewska (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluţie B8-0249/2015. 

Afzal Khan (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B8-0250/2015. 

Inese Vaidere și Artis Pabriks (Grupul PPE) sunt, de asemenea, semnatari ai propunerii de rezoluţie 

RC-B8-0239/2015. 

Jerzy Buzek (Grupul PPE) și-a retras semnătura de pe propunerea comună de rezoluţie RC-B8-

0239/2015. 
 

 

5. Raportul anual al Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe și politica de securitate către Parlamentul European 

Raport: Elmar Brok (A8-0039/2015) 

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

comentarii 

§ 1 5 GUE/NGL  -  

§ 3 6 GUE/NGL  -  

§ 5 § text original AN + 483, 108, 58 

§ 6 § text original AN + 444, 124, 78 

§ 9 7 GUE/NGL  -  

§ 13 4 PPE, S&D  +  

§ 18 8 GUE/NGL  -  

§ text original div   

1 +  

2 +  

După § 18 1 Verts/ALE AN + 550, 53, 46 

§ 20 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 21 9 GUE/NGL  -  

§ 22 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 31 10 GUE/NGL  -  

§ 34 11 GUE/NGL AN - 272, 368, 4 

13 ECR  -  

§ text original div   

1/AN + 513, 118, 9 

2/AN + 505, 122, 8 

3/AN + 511, 126, 6 

§ 35 § text original div   

1 +  

2/AN + 508, 109, 22 

3/AN + 572, 44, 30 

§ 36 § text original div   

1/AN + 507, 125, 15 

2/AN + 457, 156, 29 

După § 36 14 ECR  + modificat oral 

§ 39 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 44 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 47 § text original  + modificat oral 

§ 50 12 GUE/NGL  -  

2 Verts/ALE AN + 539, 45, 45  

modifié oralement 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 52 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 59 3 Verts/ALE AN + 501, 112, 28 

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 436, 145, 64 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: §§ 5, 6, 36 și amendamentul 11 

Verts/ALE: amendamentele 1, 2 și 3 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 34 

Prima parte „sprijină sancțiunile adoptate ... acordurilor de la Minsk” 

A doua parte „dar ar putea fi și consolidate ... obligațiile internaționale;” 

A treia parte „invită Comisia să supravegheze punerea uniformă în aplicare a acestora;” 

 
§ 35 

Prima parte „subliniază necesitatea ca UE ... relația cu Rusia;” 

A doua parte „invită țările candidate ... integrității teritoriale a vecinilor săi;” 

A treia parte „consideră că o bună relație ... respectând dreptul internațional;” 

 
Verts/ALE: 

§ 18 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „subliniază faptul că o politică externă credibilă 

a UE ... apărare comună (PSAC) eficientă” și „salută angajamentul ÎR/VP ...cu 

miniștrii apărării;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 20 

Prima parte întregul text, cu excepţia liniuţelor 2, 3, 4 și 6 

A doua parte liniuţele 2, 3, 4 și 6 

 
§ 22 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „solicită dezvoltarea resurselor ... prin 

intermediul spațiului cibernetic” și „salută strategia de securitate cibernetică ... 

supraveghere în masă către regimurile autoritare;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 36 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „solicită cooperarea cu Centrul de excelență 

pentru comunicații strategice al NATO pe această temă;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 39 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „Iordaniei și Marocului” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 44 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „și eforturile sale de a combate militar SI” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 52 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „ că ar trebui consolidată cooperarea UE-NATO 

și” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

Diverse 

Grupul Verts/ALE a retras din textul amendamentului 3 cuvintele de mai jos:  

„consideră extrem de regretabil faptul că, pentru prima dată de la crearea CPI, UE nu a emis o 

declarație care să salute ratificarea Statutului de la Roma de către o țară terță, și anume Palestina, și 

îndeamnă UE să recunoască în mod public această evoluție pozitivă; îndeamnă UE să condamne toate 

măsurile punitive luate împotriva Palestinei pentru că și-a exercitat dreptul legitim de a ratifica acest 

tratat” 

 

Arnaud Danjean a prezentat următorul amendament oral la § 47: 

47. „subliniază faptul că, în multe domenii, politica externă a Uniunii în ceea ce privește vecinătatea sa 

sudică trebuie să facă legătura și cu Africa; consideră că Africa, în special regiunea Sahel-Sahara, se 

confruntă cu o amenințare strategică și solicită un răspuns adecvat din partea UE la această 

amenințare, inclusiv măsuri în domeniul dezvoltării economice, al democrației, al statului de drept, al 

educației și al securității; ia act de creșterea constantă a activității infracționale a teroriștilor din 

grupările Al-Qaida în Maghrebul islamic (AQMI), Al - Mourabitoun, care a luat naștere din fuziunea 

Mișcării pentru unitate și jihad în Africa de Vest (MUJAO) și Brigada oamenilor mascați condusă de 

Mokhtar Belmokhtar, și Boko Haram; subliniază faptul că trebuie puse în aplicare recomandările 

strategiei europene pentru securitate și dezvoltare în Sahel și invită Comisia să realizeze o evaluare a 

strategiei;” 

 

Elmar Brok a prezentat următorul amendament oral la amendamentul 2: 

50. „consideră că SUA este partenerul strategic esențial al UE și încurajează o mai strânsă coordonare, 

în condiții de egalitate, cu SUA în chestiunile de politică externă a UE în sprijinul dreptului 

internațional și urmărind abordări comune în ceea ce privește provocările din vecinătatea UE și de la 

nivel mondial; subliniază caracterul strategic al Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții, 

care le-ar putea permite partenerilor transatlantici să stabilească standarde globale privind munca, 

sănătatea, mediul și proprietatea intelectuală și să consolideze guvernarea globală; solicită, în acest 

sens, o mai mare deschidere și transparență în ceea ce privește negocierile, precum și implicarea 

tuturor părților interesate în toate etapele procesului; consideră că America Latină este un partener 

important pentru UE și că ar trebui dezvoltate diferite modalități de cooperare transatlantică tripartită;” 

 

Beatrix von Storch a prezentat următorul amendament oral la amendamentul 14: 

38. „îndeamnă liderii UE și statele membre să garanteze securitatea și libertatea creștinilor și a altor 

minorități religioase sau etnice care, aflate într-o situație critică, sunt supuse unei discriminări și 

persecuții din ce în ce mai mari; invită SEAE și statele membre să se asigure că viitoarele acorduri 

bilaterale includ mecanisme de monitorizare eficace pentru protecția drepturilor omului și a 

minorităților religioase, precum și să garanteze aplicarea efectivă a orientărilor UE privind 

promovarea și protecția libertății religioase și de credință;” 
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6. Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica 

Uniunii Europene în această privință 

Raport: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015) 

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

comentarii 

După § 1 8 GUE/NGL  -  

După § 3 9 GUE/NGL  -  

§ 5 § text original AN + 440, 175, 33 

După § 22 7 peste 40 de 

deputaţi 

 -  

§ 30 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 31 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 67 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 77 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 79 § text original vs +  

§ 83 § text original vs +  

§ 94 § text original div   

1/VE + 372, 254, 17 

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

comentarii 

§ 100 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE - 280, 333, 28 

4 +  

§ 106 10 GUE/NGL  -  

§ 110 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 117 11 GUE/NGL  -  

§ text original div   

1 +  

2 -  

După § 117 12 GUE/NGL div   

1 -  

2 -  

§ 132 § text original div   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

§ 135 § text original div   

1 +  

2/AN + 396, 207, 39 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După § 135 13 GUE/NGL  -  

§ 136 § text original div   

1 +  

2/AN + 417, 191, 37 

3/AN + 541, 70, 27 

4/AN + 394, 192, 38 

§ 150 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 153 1 S&D  +  

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 161 § text original vs +  

§ 162 § text original AN + 472, 115, 46 

§ 163 § text original vs +  

§ 164 § text original div   

1 +  

2/AN + 404, 187, 46 

§ 165 3 PPE VE + 388, 229, 21 

§ text original AN ↓  

§ 174 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 183 16rev GUE/NGL  -  

2 S&D, PPE  +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După § 183 14 GUE/NGL  -  

§ 186 4 PPE  +  

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 187 5 PPE  +  

§ 190 6 PPE  -  

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 191 § text original vs +  

După § 193 15 GUE/NGL  -  

După § 210 §   + amendament oral 

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 390, 151, 97 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: § 5 

EFDD: §§  162 și 165 

ALDE: §§ 135 (a doua parte), 136 (a doua parte, a treia parte și a patra parte), 164 (a doua 

parte) 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: §§ 79, 83, 162, 165 et 191 

GUE/NGL: § 5 

PPE: §§ 161, 162 și 163 

S&D: § 5 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 67 

Prima parte „reamintește poziția sa clară... Consiliul ONU pentru drepturile omului” 

A doua parte „și consideră că este indispensabil ... întreruptă în 2014;” 

 
§ 94 

Prima parte „solicită UE să se asigure ... încheiate cu țări terțe” 

A doua parte „și solicită o mai bună consultare ... aspectele legate de drepturile omului din 

acorduri;” 
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§ 153 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „să elaboreze mecanisme financiare 

inovatoare pentru punerea în aplicare a reformelor fiscale și ” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

§ 174 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „subliniază faptul că copiii și adolescenții ar 

trebui să participe ..sau care nu interferează cu școlarizarea lor;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ALDE: 

amendamentul 12 

Prima parte „consideră că climatul ... Agenției Naționale de Securitate a SUA” 

A doua parte „cere suspendarea imediată ... nu sunt garantate” 

 
PPE: 

§ 31 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „atât în UE, cât și în țări candidate la aderare din 

Balcanii de Vest și în Turcia” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 77 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „în mod oficial” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 110 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „și solicită instituirea unui prag universal de 

protecție socială” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 117 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „sub pretextul” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 164 

Prima parte „salută sprijinul politic  ... integritate corporală” 

A doua parte „și a dreptului la sănătate sexuală și reproductivă;” 

 
§ 186 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „inclusiv Frontex și Eurosur” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 190 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „în UE” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
S&D: 

§ 30 

Prima parte „atrage atenția asupra provocărilor ... drepturilor omului în interiorul țării;” 

A doua parte „evidențiază faptul că Rusia ... parteneriatului strategic;” 
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§ 150 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvântului „exclusivă” 

A doua parte acest cuvânt 

 
ECR, ALDE, PPE, S&D: 

§ 100 

Prima parte „consideră regretabil faptul că ... companii să eludeze astfel de norme; ” 

A doua parte „subliniază, prin urmare, ... responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI);” cu 

excepția cuvintelor „obligatorii din punct de vedere juridic” 

A treia parte „obligatorii din punct de vedere juridic” 

A patra parte: „sprijină ferm ... drepturile omului în întreaga lume ;” 

 
§ 132 

Prima parte „ salută adoptarea ... situația vulnerabilă a apostaților ;” 

A doua parte „îl felicită pe noul ... în domeniul drepturilor omului ;” cu excepțiacuvântului „trei” 

A treia parte „trei” 

A patra parte: „încurajează VP/ÎR ... liderii religioși” 

 
§ 135 

Prima parte „solicită UE să participe activ ... ca drept fundamental al omului” 

A doua parte „și drepturile sexuale și reproductive ;” 

 
§ 136 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „în special în ceea ce privește respectarea 

sănătății și drepturilor lor sexuale și reproductive”, „și la luarea de decizii în condiții 

de autonomie în ceea ce privește, printre altele, dreptul la accesul la planificarea 

familiala voluntară” și a cuvintelor „și la avortul legal și în condiții de siguranță” 

A doua parte „în special în ceea ce privește respectarea sănătății și drepturilor lor sexuale și 

reproductive” 

A treia parte „și la luarea de decizii în condiții de autonomie în ceea ce privește, printre altele, 

dreptul la accesul la planificarea familiala voluntară” 

A patra parte: „și la avortul legal și în condiții de siguranță” 
 

Diverse 

Monika Hohlmeier (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatară a amendamentului 2. 

 

Silvia Costa a prezentat următorul amendament oral pentru a introduce un nou punct după § 210: 

210a. „reiterează faptul că, în cadrul universalității drepturilor omului și pe baza convențiilor 

UNESCO, diversitatea culturală și patrimoniul cultural constituie patrimoniu mondial și că 

comunitatea internațională are datoria să coopereze în protejarea și valorizarea acestora; consideră că 

formele intenționate de distrugere a patrimoniului cultural și artistic, astfel cum se întâmplă în această 

perioadă în Irak și Siria, ar trebui să fie urmărite penal ca fiind crime de război și crime împotriva 

umanității;” 
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7. Relațiile dintre UE și Liga Statelor Arabe și cooperarea pentru combaterea 

terorismului 

Propuneri de rezoluție: B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, 
B8-0224/2015, B8-0225/2015 

Obiect Am nr. Autor AN etc. 

 

Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0215/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

După § 2 1 GUE/NGL  -  

După § 7 4 GUE/NGL  + modificat oral 

§ 8 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 8 2 GUE/NGL  -  

După § 12 3 GUE/NGL  + modificat oral 

§ 14 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0215/2015  ALDE  ↓  

B8-0216/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0221/2015  ECR  ↓  

B8-0222/2015  S&D  ↓  

B8-0223/2015  EFDD  ↓  

B8-0224/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2015  PPE  ↓  
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Solicitări de vot pe părți  

Verts/ALE: 

§ 8 

Prima parte „de a menține un echilibru între libertate și securitate ca răspuns la amenințările 

teroriste, precum și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 14 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „vulnerabilitățile principale care au caracterizat” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

Diverse 

Victor Boștinaru a prezentat următorul amendament oral la amendamentul 4: 

8. „solicită autorităților statelor membre ale UE și LSA să respecte interzicerea torturii, consacrată în 

special în Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau 

degradante, pe care majoritatea au semnat-o și au ratificat-o; reiterează faptul că mărturisirile forțate 

sub tortură nu sunt valabile;” 

 

Victor Boștinaru a prezentat următorul amendament oral la amendamentul 3: 

14. „invită Consiliul să verifice dacă s-au înregistrat încălcări ale Codului de conduită al UE privind 

exporturile de armament în ceea ce privește acte de represiune;” 
 

 

8. Exploatarea sustenabilă a bibanului de mare 

Propunere de rezoluție: B8-0235/2015 

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

comentarii 

Propunere de rezoluţie B8-0235/2015  

(Comisia PECH) 

§ 3 4 GUE/NGL  -  

§ 4 6 GUE/NGL  -  

După § 4 5 GUE/NGL AN - 65, 480, 56 

§ 6 § text original div   

1 +  

2/AN + 476, 122, 5 

3/AN + 476, 123, 6 

4 +  

§ 7 § text original div   

1/AN + 540, 59, 3 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

2/AN + 492, 98, 10 

§ 8 7 GUE/NGL AN - 94, 511, 2 

§ text original AN + 471, 110, 27 

După cons H 1 GUE/NGL  -  

După cons I 2 GUE/NGL AN - 86, 516, 5 

Cons M 3S GUE/NGL  -  

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 501, 57, 40 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: § 8 și votul final 

GUE/NGL: amendamentele 2, 5 și 7 

ECR: § 7 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 8 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 7 

Prima parte „recunoaște problemele ... pescuitul de agrement” 

A doua parte „dar, având în vedere ... introducerea unei asemenea măsuri” 

 
GUE/NGL, ECR: 

§ 6 

Prima parte „consideră că, pentru a dezvolta ... pescuitul comercial” 

A doua parte „în special” 

A treia parte „stabilirea unei TAC” 

A patra parte „și necesitatea de a lua o decizie ... măsuri tehnice” 
 

 

9. A 28-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului 

Propuneri de rezoluție: B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, 
B8-0233/2015, B8-0234/2015 

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

comentarii 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere comună de rezoluţie RC-B8-0228/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 10 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 21 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 34 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 35 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 49 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 56 § text original vs +  

§ 68 1 PPE VE + 292, 266, 11 

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0228/2015  ALDE  ↓  

B8-0229/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0230/2015  PPE  ↓  

B8-0231/2015  EFDD  ↓  

B8-0232/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0233/2015  ECR  ↓  

B8-0234/2015  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

EFDD: § 56 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 10 

Prima parte „se opune în continuare ... în cadrul CDO;” 

A doua parte „îndeamnă țările membre ... atunci când votează;” 

 
§ 21 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „să pună capăt reținerii ... detenția excesivă a 

migranților aflați în situație de ședere ilegală” și a cuvintelor „să respecte, în toate 

situațiile, principiul nereturnării și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 34 

Prima parte „invită UE să participe ... ca drepturi fundamentale ale omului” 

A doua parte „și drepturile sexuale și reproductive” 

 
§ 35 

Prima parte „remarcă în mod critic că, ... ca rezultat al violenței domestice ;” 

A doua parte „își exprimă profunda îngrijorare ... drepturilor sexuale și reproductive” 

 
§ 49 

Prima parte „își reafirmă sprijinul deplin ... Statutul de la Roma;” 

A doua parte „salută recenta ratificare a Statutului de la Roma de către Autoritatea Palestiniană în 

ianuarie 2015;” 
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Diverse 

 

Miroslav Poche (Grupul S&D) și Elmar Brok, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu și Cristian Dan 

Preda (Grupul PPE) și-au retras semnăturile de pe propunerea comună de rezoluție RC-B8-0228/2015. 
 

 

10. Situația din Venzuela 

Propuneri de rezoluție: B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, 

B8-0245/2015, B8-0246/2015 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0236/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

§ 1 4 GUE/NGL  -  

§ text original vs +  

§ 8 § text original vs +  

După § 9 6 GUE/NGL AN - 88, 434, 43 

§ 10 5 GUE/NGL AN - 118, 416, 21 

§ 12 § text original vs/VE + 440, 98, 20 

§ 14 § text original vs +  

După § 14 1 ALDE AN - 87, 231, 245 

Cons A 2 GUE/NGL AN - 53, 415, 86 

§ text original div   

1 +  

2 +  

Cons D 3 GUE/NGL AN - 29, 451, 77 

§ text original div   

1 +  

2 +  

Cons E § text original div   

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

comentarii 

2 +  

Cons G § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 384, 75, 45 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0236/2015  PPE  ↓  

B8-0237/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0238/2015  ECR  ↓  

B8-0243/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0244/2015  ALDE  ↓  

B8-0245/2015  EFDD  ↓  

B8-0246/2015  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL, 

ALDE: 

amendamentul 1 

PPE: amendamentele 2, 3, 5, 6, votul final 
 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: §§ 1, 8, 12 și 14 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

considerentul A 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „în mod arbitrar” și a cuvintelor „fără ca aceștia 

să furnizeze ... săvârșirea vreunei infracțiuni ;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul D 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „unor bizare” 

A doua parte acest cuvânt 

 
considerentul E 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului „neîntemeiat” 

A doua parte acest cuvânt 
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considerentul G 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului „pașnice” 

A doua parte acest cuvânt 
 

Diverse 

Nicola Caputo, Andrejs Mamikins și Carlos Zorrinho (Grupul S&D) sunt, de asemenea, semnatari ai 

propunerii comune de rezoluţie RC-B8-0236/2015. 

 


