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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. Zimbabwe, cazul apărătorului drepturilor omului Itai Dzamara 

Propuneri de rezoluție: B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, 

B8-0474/2015, B8-0478/2015 

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

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0465/2015  

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

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0465/2015  ECR  ↓  

B8-0466/2015  EFDD  ↓  

B8-0467/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2015  ALDE  ↓  

B8-0471/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0474/2015  PPE  ↓  

B8-0478/2015  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 15 

Prima parte „invită delegația ... organizațiilor societății civile,” 

A doua parte „și că reformele politice și economice finanțate de acest instrument sunt puse în 

aplicare;” 
 

Diverse 

Jytte Guteland și Goffredo Maria Bettini (Grupul S&D) sunt, de asemenea, semnatari ai propunerii 

comune de rezoluție RC-B8-0465/2015. 
 

2. Situația critică a refugiaților Rohingya, inclusiv gropile comune din Tailanda 

Propuneri de rezoluție: B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, 
B8-0482/2015, B8-0484/2015 

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

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0469/2015  

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

§ 1 2 Verts/ALE VE + 567, 4, 23 

§ 8 3 Verts/ALE VE + 282, 248, 85 

Înaintea 

considerentului A 

1 Verts/ALE VE + 342, 253, 27 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0469/2015  EFDD  ↓  

B8-0470/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0472/2015  ALDE  ↓  

B8-0477/2015  ECR  ↓  

B8-0480/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2015  PPE  ↓  

B8-0484/2015  S&D  ↓  

 

Diverse 

Goffredo Maria Bettini (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție 

RC-B8-0469/2015. 
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3. Swaziland, cazul apărătorilor drepturilor omului Thulani Maseko și Bheki 

Makhubu 

Propuneri de rezoluție: B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, 

B8-0483/2015, B8-0485/2015 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0473/2015  

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

După § 7 3 GUE/NGL  -  

§ 9 § text original div   

1/AN + 571, 50, 11 

2/AN + 335, 271, 17 

Considerentul K § text original vs +  

Considerentul L § text original vs +  

După considerentul L 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 579, 6, 58 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0473/2015  ECR  ↓  

B8-0475/2015  EFDD  ↓  

B8-0476/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0479/2015  ALDE  ↓  

B8-0481/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0483/2015  PPE  ↓  

B8-0485/2015  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final 

S&D: § 9, votul final 
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Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: considerentele K, L 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 9 

Prima parte „invită, prin urmare, Comisia ... mediului incluse în SGP” 

A doua parte „și să inițieze o anchetă ... și sistematic;” 
 

Diverse 

Goffredo Maria Bettini (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție 

RC-B8-0473/2015. 
 

 

4. Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

Raport: Arnaud Danjean (A8-0054/2015) 

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

comentarii 

§ 2 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 3 § text original div   

1 +  

2/AN + 402, 239, 5 

§ 4 2 GUE/NGL AN - 113, 511, 21 

§ 6 § text original div   

1 +  

2/AN + 434, 207, 7 

§ 8 1 PPE  +  

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

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

comentarii 

5/AN ↓  

6 ↓  

§ 9 § text original AN + 393, 225, 17 

§ 11 3 GUE/NGL AN - 153, 479, 14 

§ 12 4 GUE/NGL AN - 100, 519, 29 

§ 13 5S GUE/NGL AN - 169, 458, 18 

§ 23 6 GUE/NGL AN - 72, 486, 86 

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 24 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 25 § text original div   

1 +  

2/AN + 389, 248, 12 

§ 34 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 38 § text original AN + 369, 266, 16 

§ 41 7 GUE/NGL AN - 188, 442, 18 

§ text original div   

1 +  

2/AN + 409, 204, 37 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 43 § text original AN + 416, 194, 37 

§ 47 § text original AN + 400, 227, 19 

§ 48 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 50 § text original AN + 380, 248, 18 

§ 51 § text original vs/VE + 336, 295, 16 

§ 52 § text original AN + 383, 236, 28 

§ 54 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 361, 236, 54 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: §§ 3 (a doua parte), 6 (a doua parte), 8 (a patra parte, a cincea parte), 9, 25 (a doua 

parte), 38, 41 (a doua parte), 47, 50, 52 

GUE/NGL: amendamentele 2, 3, 4, 5, 6, 7, §§ 9, 43, 52 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 51 

EFDD: § 43 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 2 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „și de a fi un actor decisiv” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 3 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor: „și migrația” 

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 6 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor: „propriei autonomii și a propriilor interese 

strategice” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 25 

Prima parte „consideră că, având în vedere ... prin furnizarea de asistență bugetară și materială;” 

A doua parte „consideră că această politică nouă ... surse de finanțare inovatoare;” 

 
§ 34 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor: „amenințând astfel, autonomia strategică a 

Uniunii ... ca furnizor mondial de securitate;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 41 

Prima parte „ia act de voința Consiliului ... respecta legislația internațională;” 

A doua parte „solicită Comisiei să descrie ... în spațiul aerian european;” 

 
§ 48 

Prima parte „ia act de propunerile Comisiei ... regim juridic și financiar specific, care să le 

permită să fie competitive” 

A doua parte „garantând astfel autonomia strategică a UE;” 

 
§ 54 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor: „autonomia strategică” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
EFDD: 

§ 23 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor: „regretă faptul că misiunile cu mandat executiv 

sunt acum rareori avute în vedere” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 24 

Prima parte „este dezamăgit de problemele persistente ... atestă vitalitatea parteneriatelor 

încheiate în cadrul PSAC;” 

A doua parte „invită statele membre ... capacitățile pe care le posedă pentru o astfel de implicare;” 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 8 

Prima parte „se așteaptă ca ... măsuri concrete, în concordanță cu angajamentele luate în 

decembrie 2013” 

A doua parte „își exprimă satisfacția că șefii de state ... ; subliniază că reuniunea Consiliului 

European din iunie 2015 trebuie” 

A treia parte „să descurajeze statele membre recalcitrante să investească mai multe resurse 

pentru” 

A patra parte: „apărare și” 

A cincea parte: „să-și concentreze eforturile în zonele din domeniul” 

A șasea parte: „gestionării crizelor în care UE poate realmente să aducă o valoare adăugată;” 
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5. Finanţarea politicii de securitate şi apărare comune 

Raport: Eduard Kukan și Indrek Tarand (A8-0136/2015) 

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

comentarii 

§ 1 § text original div   

1 +  

2/VE - 292, 352, 4 

3 +  

4/VE - 294, 346, 4 

§ 3 § text original div   

1 +  

2/AN + 382, 239, 26 

3 +  

4/VE - 284, 357, 6 

5 +  

§ 13 § text original div   

1 +  

2/AN + 393, 232, 23 

§ 15 § text original div   

1 +  

2/AN + 389, 234, 24 

§ 17 § text original AN + 384, 227, 32 

§ 18 § text original AN + 393, 222, 30 

§ 19 § text original div   

1 +  

2/AN + 388, 233, 24 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 20 § text original AN - 237, 393, 15 

§ 28 § text original AN + 360, 256, 28 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 347, 248, 44 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: §§ 3 (a doua parte), 13 (a doua parte), 15 (a doua parte), 17, 18, 19 (a doua parte), 

20, 28 
 

Solicitări de vot separat 

S&D: § 20 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 13 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor „dar este totodată parte a dimensiunii interne a 

politicilor pentru piața comună și industrie, spațiu, cercetare și dezvoltare;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 15 

Prima parte „subliniază potențialele economii ... echipamentele de apărare și capabilitățile 

mobilizate,” 

A doua parte „însă regretă profund că ... sustrăgându-se astfel, controlului democratic european;” 

 
§ 19 

Prima parte „salută foaia de parcurs ... adoptată la 24 iunie 2014;”  

A doua parte „invită Comisia, în acest sens, să prezinte ... baza industrială și tehnologică de 

apărare europeană (EDTIB);” 

 
S&D, EFDD: 

§ 1 

Prima parte „remarcă faptul că UE și statele sale membre ... unei păcii viabile în zonele afectate 

de conflicte;” 

A doua parte „regretă caracterul modest al intervențiilor PSAC ... contribuții europene substanțiale 

pentru menținerea și impunerea păcii;” 

A treia parte „are convingerea că UE ... sprijini ieșirea din criză,” 

A patra parte: „ci trebuie, să aibă capacitatea de a interveni în toate aspectele aferente gestionării 

crizelor;” 

 
S&D, Verts/ALE: 

§ 3 

Prima parte „ ia act cu îngrijorare ... obiectivele globale civile ambițioase stabilite de UE;”  

A doua parte „solicită întărirea UE ca actor real în domeniul apărării în contextul NATO” 

A treia parte „și regretă lipsa unei” 

A patra parte: „militare clare” 

A cincea parte: „doctrine” și „care să operaționalizeze misiunile ... facă urgent o analiză a 

provocărilor și cerințelor în materie de securitate și de apărare;” 
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6. Capabilitățile de securitate și apărare în Europa 

Raport: Ana Gomes (A8-0159/2015) 

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

comentarii 

§ 1 § text original div   

1 +  

2/AN + 435, 185, 16 

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 13 § text original div   

1 +  

2/AN + 367, 251, 22 

§ 14 § text original AN + 414, 168, 58 

Considerentul B § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 386, 175, 84 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: §§ 1 (a doua parte), 13 (a doua parte), 14 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 1 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor „subliniază că reducerea bugetului ... pregătire 

pentru a-și asigura propria securitate și securitatea europeană;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 13 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor „invită Comisia Europeană să prezinte o 

propunere ... acțiunile de cooperare ale AEA;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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considerentul B 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „autonomia strategică a UE” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
EFDD: 

§ 5 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „și să acorde stimulente pentru dezvoltarea lor, 

în măsura în care permite legislația UE;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 


