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ANEXĂ 
 

REZULTATELE VOTURILOR 

Semnificația abrevierilor și simbolurilor 

+ adoptat 

- respins 

↓ caduc 

R retras 

AN 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 

 

1. Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Confederația Elvețiană 

***I 

Raport: Andrzej Duda (A8-0145/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 614, 30, 30 
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2. Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces 

condiționat și a serviciilor de acces condiționat *** 

Recomandare: Pavel Svoboda (A8-0071/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 622, 53, 7 

 

 

 

3. Cererea de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Viktor Uspaskich 

Raport: Laura Ferrara (A8-0149/2015) 

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

comentarii 

vot unic  +  

 

 

 

4. Cererea de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Jérôme Lavrilleux 

Raport: Heidi Hautala (A8-0152/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

 

5. Cererea de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Janusz Korwin-Mikke 

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  
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6. Cererea de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Theodoros Zagorakis 

Raport: Andrzej Duda (A8-0151/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

 

7. Cererea de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire 

la „O mai bună funcționare a Uniunii Europene: valorificarea potențialului 

Tratatului de la Lisabona” 

Cerere de consultare 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

 

8. Cererea de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire 

la „Posibile evoluții și ajustări ale actualei structuri instituționale a Uniunii 

Europene” 

Cerere de consultare 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

 

9. Cererea de consultare a Comitetului Regiunilor cu privire la „O mai bună 

funcționare a Uniunii Europene: valorificarea potențialului Tratatului de la 

Lisabona” 

Cerere de consultare 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 
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Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

 

10. Cererea de consultare a Comitetului Regiunilor cu privire la „Posibile 

evoluții și ajustări ale actualei structuri instituționale a Uniunii Europene” 

Cerere de consultare 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

 

11. Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al 

contractelor financiare ***I 

Raport: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

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

comentarii 

întregul text 1PC comisia VE + 517, 146, 27 

Considerentul 16 1PC comisia AN + 568, 72, 50 

Articolul 2 § 2 1PC comisia div   

1/AN + 603, 75, 10 

2/AN + 549, 86, 50 

Articolul 2 § 2 a 1PC comisia div   

1/AN + 584, 52, 52 

2/AN + 514, 147, 12 

Articolul 13 § 1, teza 

introductivă 

1PC comisia div   

1/AN + 596, 15, 75 

2/AN + 491, 120, 72 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Articolul 14 a 1PC comisia AN + 530, 143, 15 

Eliminarea articolului 

18 

1PC comisia AN + 538, 148, 4 

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluție legislativă AN vot reportat articolul 61 

alineatul (2) din 

Regulamentul de 

procedură 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentul 1PC (articolul 14 a), amendamentul 1PC (eliminarea articolului 18), 

amendamentul 1PC (articolul 2 § 2 a), amendamentul 1PC (articolul 13 § 1, teza 

introductivă) 

EFDD: amendamentul 1PC (articolul 2 § 2), amendamentul 1PC (articolul 2 § 2 a) 

GUE/NGL: amendamentul 1PC (considerentul 16), amendamentul 1PC (articolul 2 § 2, a doua 

parte),  
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

amendamentul 1PC (articolul 2 § 2 a) 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „articolul 5d literele (b)-(g), articolul 7 alineatul 

(1) literele (aa)”, „(ba)” și „(bc)”, „articolul 11” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 1PC (articolul 13 § 1, teza introductivă) 

Prima parte Textul integral cu excepţia cuvintelor „care nu se bazează pe date reglementate” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

amendamentul 1PC (articolul 2 § 2) 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „băncile centrale, în cazul în care acestea ... țării 

terțe în cauză;” " 

A doua parte aceste cuvinte 
 

12. Finanțarea pentru dezvoltare 

Raport: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015) 

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

comentarii 

§ 6 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

§ 8 § text original div   

1 +  

2/VE + 357, 325, 7 

După § 14 1 raportor  +  

§ 26 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 28 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 30 § text original div   

1 +  

2/VE + 354, 301, 28 

§ 38 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 582, 79, 28 

 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 8 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „taxele pe carbon ... de pe piața carbonului” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 28 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „inclusiv sănătatea sexuală și a reproducerii și 

drepturile aferente” 

A doua parte aceste cuvinte 
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ECR: 

§ 26 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „înființarea unor registre publice ... 

transnaționale din toate sectoarele, precum și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 30 

Prima parte „ solicită intensificarea finanțării ... întreprinderilor mici și mijlocii (MIMM);” 

A doua parte „solicită revizuirea regimurilor ... transferul de tehnologie;” 

 
Verts/ALE: 

§ 6 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „ținând seama de constrângerile bugetare” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 38 

Prima parte „reamintește faptul că ajutoarele de stat ... țările în curs de dezvoltare;” 

A doua parte „prin urmare, insistă ... sprijinire a întreprinderilor locale;” 

A treia parte „cu toate acestea, subliniază ... precum programul Ebola+;” 
 

 

13. Asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa 

Raport: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015) 

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

comentarii 

§ 5 1 peste 76 de 

deputaţi 

 +  

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 6 § text original div   

1 +  

2/VE + 331, 324, 30 

§ 15 litera (c) § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 18 § text original vs +  

§ 47 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 48 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 62 § text original div   

1 +  

2/VE - 301, 356, 30 

3 +  

§ 63, litera p § text original vs +  

§ 64 § text original vs/VE + 352, 329, 4 

§ 67 litera (b) § text original vs/VE + 399, 259, 28 

§ 67 litera (c) § text original div   

1 +  

2/VE + 368, 277, 39 

§ 67 litera (f) § text original div   

1 +  

2 +  

§ 71 § text original vs/VE - 305, 325, 53 

§ 72 § text original div   

1 +  

2/VE + 396, 260, 29 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 73 § text original div   

1 +  

2/VE + 387, 266, 34 

§ 79 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 80 2 peste 76 de 

deputaţi 

AN + 344, 322, 22 

Considerentul AB § text original vs +  

Considerentul AI § text original vs/VE + 392, 268, 25 

Considerentul AAC § text original vs/VE - 223, 434, 31 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 637, 32, 10 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: Amendamentul 2: 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: § 64, considerentele AB și AAC 

PPE: §§ 15 litera (c), 63 litera (p), 67 litera (b), 71, considerentul AI 

S&D: § 18 
 

Solicitări de vot pe părți 

EFDD: 

§ 48 

Prima parte „ solicită să se acorde o mai mare atenție ... noi ținte” 

A doua parte „și promovării utilizării ... antibiotice fiind mai mică;” 

 
ALDE: 

§ 6 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvântului „cantitative” 

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 15 litera (c) 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „că sistemele de sănătate ... independent de 

opțiunile politice și” 

A doua parte aceste cuvinte 
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GUE/NGL: 

§ 47 

Prima parte „consideră că cercetarea ... stimularea cercetării” 

A doua parte „de exemplu ... medicamentele inovatoare” 

 
§ 79 

Prima parte „invită Comisia ... industria farmaceutică” 

A doua parte „astfel cum se exemplifică prin inițiativa ... inovatoare;” 

 
PPE: 

§ 5 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „să se asigure că ... și, în special,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 67 litera (c) 

Prima parte „să aplice controale ... veterinari calificați” 

A doua parte „și disocierea dreptului ... stimulentele economice;” 

 
§ 67 litera (f) 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „mai degrabă decât prin utilizarea profilactică a 

antibioticelor” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 72 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „să adopte dispoziții ... pentru uz uman;” (prima 

liniuță) și „să se creeze o bază de date ... agenții antimicrobieni;” (a patra liniuță) 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 73 

Prima parte „solicită colegiuitorului ... animalele destinate consumului uman” 

A doua parte „și, în special, ... furajele medicamentate;” 

 
S&D: 

§ 62 

Prima parte „invită statele membre ... plătită pentru un nou antibiotic” 

A doua parte „de exemplu ... plăți fixe către întreprindere” 

A treia parte „care să reflecte valoarea ... control deplin asupra cantităților;” 
 

 

14. Oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri 

Raport: Philippe De Backer (A8-0135/2015) 

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

comentarii 

§ 7 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 11 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 15 § text original div   

1 +  

2/VE - 318, 332, 34 

3 +  

§ 29 § text original vs +  

§ 31 § text original vs/VE + 387, 289, 7 

Subtitlu după § 32 § text original AN + 365, 314, 8 

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § text original div   

1 +  

2/AN + 412, 258, 11 

3 +  

§ 35 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 377, 258, 47 

4 +  

§ 36 § text original div   

1 +  



P8_PV(2015)05-19(VOT)_RO.doc 

12 

PE 558.339 

 

 

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

comentarii 

2 +  

§ 37 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 39 § text original div   

1 +  

2/VE - 334, 343, 6 

§ 42 § text original vs +  

Considerentul C § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul E § text original vs +  

Considerentul K § text original div   

1 +  

2 +  

Cons L § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 519, 93, 60 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: subtitlu după § 32 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 29, 31 

EFDD: § 42 

GUE/NGL: §§ 15, 29 și 42 

Verts/ALE: considerentul E, §§ 30 și 42 
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Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

considerentul C 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „întrucât Consiliul European ... pentru a deveni 

mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 15 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „consideră că o reorientare ... succesul pe 

termen lung al IMM-urilor” și „la utilizarea resurselor naturale și consum; ... 

resurselor naturale;” 

A doua parte „consideră că o reorientare ... succesul pe termen lung al IMM-urilor” 

A treia parte „la utilizarea resurselor naturale și consum; ... resurselor naturale;” 

 
Verts/ALE: 

considerentul K 

Prima parte „întrucât, deși nu există ... sustenabilitate ecologică;”  

A doua parte „întrucât îmbunătățirea competențelor și a formării ... orientate spre creștere;” 

 
considerentul L 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „acestea necesită, prin urmare, un cadru diferit 

de lucru” și „sarcinile de reglementare excesive” 

A doua parte „acestea necesită, prin urmare, un cadru diferit de lucru” 

A treia parte „sarcinile de reglementare excesive” 

 
§ 34 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „apreciază decizia Comisiei de a retrage 

propunerile legislative caduce sau care prevăd prea multe obligații birocratice;” și 

„să evite prezentarea unor propuneri ... companii și IMM-uri și” 

A doua parte „apreciază decizia Comisiei de a retrage propunerile legislative caduce sau care 

prevăd prea multe obligații birocratice;” 

A treia parte „să evite prezentarea unor propuneri ... companii și IMM-uri și” 

 
§ 36 

Prima parte „consideră că discontinuitățile ... legislația existentă;” 

A doua parte „subliniază necesitatea ... obstacole nejustificate;” 

 
§ 39 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „și consideră că prioritatea numărul unu ... 

antreprenorilor tineri și ambițioși;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

§ 11 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „instrumente de cvasi-capital ... sisteme și 

platforme de garantare)” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 37 

Prima parte „consideră că dezvoltarea ... culturii antreprenoriale” 

A doua parte „și a dezvoltării pieței unice și a competitivității” 
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ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 35 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „utilizeze în mod corespunzător ... programelor 

publice de sprijin și să”, „care să fie dăunătoare pentru mediu”, „solicită Comisiei să 

elaboreze ... măsuri mai uniform;” 

A doua parte „utilizeze în mod corespunzător ... programelor publice de sprijin și să” 

A treia parte „care să fie dăunătoare pentru mediu” 

A patra parte: „solicită Comisiei să elaboreze ... măsuri mai uniform;” 

 
EFDD, Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 7 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „dar și în acordurile comerciale bilaterale cum ar 

fi TTIP” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 33 

Prima parte „solicită statelor membre ... legislația națională;” 

A doua parte „solicită Comisiei să se asigure că ... utilizării resurselor”, cu excepția cuvintelor 

„unei interpretări clare și uniforme ... în domeniul achizițiilor publice, inclusiv ” și a 

cuvintelor „o barieră serioasă ... internaționalizeze activitatea și, totodată” 

A treia parte „unei interpretări clare și uniforme ... în domeniul achizițiilor publice, inclusiv ” și 

„o barieră serioasă ... internaționalizeze activitatea și, totodată” 
 

 


