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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 

ESA vot secret 
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1. Convenția privind munca forțată din 1930 a Organizației Internaționale a 

Muncii cu privire la aspecte legate de politica socială *** 

Recomandare: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 566, 9, 27 

 

 

 

2. Cererea de ridicare a imunității lui Janusz Korwin-Mikke 

Raport: Evelyn Regner (A8-0229/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: propunere de decizie  +  

 

 

 

3. Asigurarea aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și 

agricol ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015) (majoritate calificată 

necesară) 

 

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a poziției 

Consiliului 

1 EFDD AN - 62, 604, 22 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentul 1 
 

 

4. Comerțul cu produse derivate din focă ***I 

Raport: Cristian-Silviu Bușoi (A8-0186/2015) 

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

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

comentarii 

Întregul text - blocul 

nr. 1  

13 comisia  +  

Blocul nr. 2 1-12 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 631, 31, 33 

 

 

 

5. Clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute și 

reproduse în scopuri agricole ***I 

Raport: Giulia Moi și Renate Sommer (A8-0216/2015) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-9 

11-12 

14 

20-26 

28-29 

31 

33-35 

41-43 

45 

47-50 

52-54 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot separat 

10 comisia vs/VE + 569, 106, 20 

13 comisia vs/VE + 556, 135, 1 

15 comisia vs +  

16 comisia div   

1 +  

2/VE + 512, 184, 5 

17 comisia vs +  

18 comisia vs +  

19 comisia vs +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

27 comisia div   

1 +  

2 +  

30 comisia vs +  

36 comisia vs +  

37 comisia vs +  

38 comisia div   

1 +  

2 +  

39 comisia div   

1 +  

2 +  

40 comisia div   

1 +  

2 +  

44 comisia div   

1 +  

2 +  

46 comisia vs +  

Articolul 2 § 1, după 

litera (b) 

55 ENF AN - 104, 595, 9 

32 comisia  +  

După articolul 3 56 ENF AN - 62, 617, 26 

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 529, 120, 57 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentele 55, 56 
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Solicitări de vot separat 

ALDE: amendamentele 10, 13, 15, 17, 18, 19, 32, 46 

ECR: amendamentele 30, 36, 37 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE: 

amendamentul 16 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și al descendenților acestora” (2x), „materialul 

germinativ, precum și” și „sau descendenți ai acestora” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 39 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sau descendenți ai acestora”, „material 

germinativ”, „sau descendenți ai acestora”, „și materialul germinativ” și „sau 

descendenți ai acestora” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 40 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „b) descendenții animalelor rezultate din 

clonare; c) materialul germinativ al animalelor rezultate din clonare și al 

descendenților acestora” și „literele (a)-(c) în” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 44 

Prima parte „toate dovezile științifice și tehnice disponibile privind progresele, în special în ceea 

ce privește aspectele clonării” 

A doua parte „legate de bunăstarea animalelor și ... trasabilitate fiabile pentru animalele rezultate 

din clonare și descendenții acestora.” 

 
ALDE, ECR 

amendamentul 27 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „a descendenților animalelor rezultate din 

clonare, a materialului germinativ al animalelor rezultate din clonare și al 

descendenților acestora” și „de la descendenții acestora” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 38 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „a descendenților animalelor rezultate din 

clonare, a materialului germinativ al animalelor rezultate din clonare și al 

descendenților acestora” și „de la descendenții acestora” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

Diverse 

 

Întrucât nu privește toate versiunile lingvistice, amendamentul 51 nu a fost supus la vot [articolul 170 

alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de procedură]. 
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6. Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 

Raport: Laura Ferrara (A8-0230/2015) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

de înlocuire 

3 PPE AN - 216, 413, 70 

§ 10 § text original div   

1/VE + 374, 322, 11 

2/AN + 360, 325, 19 

După § 13 13 GUE/NGL AN - 306, 366, 35 

14 GUE/NGL AN - 304, 344, 61 

§ 16 § text original AN + 369, 238, 94 

§ 19 § text original vs/VE + 370, 327, 4 

§ 20 § text original vs/VE + 386, 319, 1 

§ 28 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 29 § text original vs +  

§ 30 § text original vs +  

§ 32 § text original vs +  

§ 40 20 ENF  -  

§ text original AN + 633, 25, 48 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 42 § text original AN + 670, 31, 3 

§ 43 § text original AN + 603, 50, 52 

§ 44 § text original AN + 393, 272, 41 

După § 46 4 GUE/NGL VE + 406, 263, 33 

§ 65 § text original vs +  

§ 68 § text original AN + 448, 160, 96 

§ 69 § text original AN + 572, 61, 62 

§ 84 § text original AN + 411, 242, 48 

§ 85 § text original AN + 390, 259, 48 

§ 87 § text original AN + 552, 114, 36 

§ 88 § text original AN + 427, 211, 60 

§ 89 § text original AN + 447, 194, 54 

§ 106 21 ENF  -  

§ 111 § text original AN + 581, 74, 48 

§ 112 § text original AN + 582, 74, 46 

§ 113 § text original AN + 620, 72, 11 

§ 115 1 ALDE  +  

§ text original vs ↓  

§ 116 5 GUE/NGL  +  

§ text original  ↓  

După § 116 6 GUE/NGL VE - 295, 401, 8 

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 117 § text original AN + 342, 321, 44 

După § 117 9 GUE/NGL  -  

§ 118 § text original AN + 388, 297, 17 

§ 119 § text original vs +  

§ 130 § text original vs +  

§ 132 § text original AN + 394, 234, 76 

§ 134 § text original AN + 582, 110, 13 

§ 135 10 GUE/NGL AN - 180, 482, 42 

§ text original vs/VE + 413, 267, 26 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După § 135 11 GUE/NGL AN - 298, 373, 33 

§ 137 12 GUE/NGL  -  

§ 138 2 ALDE  -  

§ 161 § text original vs/VE + 389, 261, 50 

§ 165 § text original AN + 357, 331, 15 

§ 167 § text original AN - 335, 351, 19 

§ 175 § text original vs/VE + 366, 327, 10 

Considerentul F 15 ENF  -  

Considerentul X 16 ENF  -  

Considerentul AB 17 ENF  -  

Considerentul AC 18 ENF  -  

Considerentul AD 19 ENF  -  

Considerentul AH § text original vs/VE + 416, 274, 14 

Considerentul AN § text original AN + 471, 149, 80 

Considerentul AR § text original AN + 370, 259, 67 

Considerentul BD § text original AN + 390, 250, 62 

Considerentul BG § text original AN + 420, 253, 32 

vot: rezoluție a Comisiei LIBE(textul integral) AN + 360, 291, 58 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: considerentele AN, AR, BD, BG, §§ 10 (a doua parte), 16, 40, 42, 43, 44, 68, 69, 84, 

85, 87, 88, 89, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 132, 134, 165, 167 

GUE/NGL: amendamentele 10, 11, 13, 14 

PPE: amendamentul 3 
 

Solicitări de vot separat 

ENF: § 65 

PPE: considerentele AH, §§ 10, 19, 20, 28, 29, 30, 32, 115, 117, 119, 130, 135, 161, 167, 

175 
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Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

§ 10 

Prima parte întregul text, cu excepția literei (c) 

A doua parte litera (c) 

 
Referirea 10 

Prima parte „și Platforma de acțiune de la Beijing” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
PPE: 

§ 28 

Prima parte „salută raportul ... unele țări europene;” 

A doua parte „îndeamnă statele membre ... demascatorii;” 
 

 

7. Audierile comisarilor - concluziile care se impun în urma experienței din 

2014 

Raport: Richard Corbett (A8-0197/2015) 

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

comentarii 

§ 9, introducerea și 

liniuțele 1 și 2 

§ text original AN + 634, 58, 8 

§ 9 liniuța 3 1 peste 76 de 

deputați 

AN - 292, 406, 5 

§ text original AN + 509, 180, 15 

§ 9 liniuța 4 § text original AN + 565, 41, 94 

§ 9 liniuța 5 § text original vs/VE + 379, 323, 3 

§ 11 liniuța 3 § text original vs +  

vot: rezoluție (textul integral) AN + 517, 168, 23 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE amendamentul 1 

GUE/NGL: § 9, amendamentul 1 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 9 liniuța 5, § 11 liniuța 3 

 

Diverse 

Amendamentul 1 a fost depus de Pascal Durand și alții. 

.  
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8. Drepturile omului și tehnologia: impactul sistemelor de intruziune și 

supraveghere asupra drepturilor omului în țările terțe„ 

Raport: Marietje Schaake (A8-0178/2015) 

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

comentarii 

§ 3 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 10 § text original vs +  

§ 14 § text original div   

1 +  

2/VE + 384, 305, 10 

§ 20 § text original vs/VE + 377, 306, 12 

§ 21 § text original vs/VE + 379, 298, 14 

§ 31 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 42 § text original vs/VE + 376, 295, 31 

§ 45 § text original vs +  

§ 62 § text original vs/VE + 365, 309, 16 

§ 65 § text original vs +  

vot: rezoluție (textul integral) AN + 371, 293, 43 

 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 10, 20, 21, 42, 45, 62, 65 
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Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 3 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „au afectat în mod grav credibilitatea politicii 

UE privind drepturile omului și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 14 

Prima parte „atrage atenția asupra ... din țările terțe” 

A doua parte „consideră că ...avertizorii de integritate;” 

 
§ 31 

Prima parte „îndeamnă UE ... în relațiile sale cu țările terțe” 

A doua parte „impunând ca ... servicii de internet;” 

 
§ 33 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv utilizarea mecanismelor de tip 

universal” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

9. Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene: către controale 

bazate pe performanță ale politicii agricole comune 

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015) 

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

comentarii 

§ 21 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 22 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 28 § text original vs/VE + 462, 230, 12 

§ 29 § text original vs/VE + 432, 222, 43 

§ 31 § text original vs +  

§ 33 § text original vs +  

vot: rezoluție (textul integral) AN + 575, 21, 111 
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Solicitări de vot separat 

S&D: §§ 28, 29, 31, 33 

EFDD: § 31 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE 

§ 21 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care reglementează ecocondiționalitatea și 

ecologizarea,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 22 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „solicită, de asemenea, prezentarea unor 

propuneri de modificare a actului legislativ de bază;” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

10. Întreprinderile familiale din Europa 

Raport: Angelika Niebler (A8-0223/2015) 

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

comentarii 

§ 11 § text original AN + 545, 145, 13 

§ 25 § text original vs +  

§ 26 § text original vs +  

§ 28 § text original vs +  

§ 29 § text original div  modificat oral 

1 +  

2 +  

3 +  

§ 30 § text original vs +  

§ 31 § text original AN + 584, 92, 29 

§ 33 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 36 § text original vs +  

§ 40 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul E § text original div   

1/AN + 683, 0, 21 

2/AN + 545, 127, 25 

Considerentul K § text original vs +  

Considerentul L § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (textul integral) AN + 590, 49, 69 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: considerentul E, § 11 

Verts/ALE: §§ 11, 31 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: §§ 26, 36 

Verts/ALE: §§ 28, 30, 33 

ENF: considerentul K 

GUE/NGL: § 25 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

considerentul E 

Prima parte „întrucât ... al țării respective” 

A doua parte „întrucât multe întreprinderi ... capitalizare medie;” 

 
§ 40 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului „în mod urgent” 

A doua parte acest cuvânt 

 
ENF: 

considerentul L 

Prima parte „întrucât, din cauza faptului că nu există ... întreprinderilor familiale;” 

A doua parte „întrucât această lipsă ... nevoilor întreprinderilor familiale;” 
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§ 33 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și texte și soluții standard ” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR, ENF: 

§ 29 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și finanțate în mod adecvat” și „precum și să 

propună ... diferitele situații existente în statele membre;” 

A doua parte „și finanțate în mod adecvat” 

A treia parte „precum și să propună ... diferitele situații existente în statele membre;” 
 

Diverse 

Sofia Sakorafa a propus următorul amendament oral la punctul 29: 

„29. solicită Comisiei să ceară efectuarea unor studii periodice și finanțate în mod adecvat, în care să 

se analizeze importanța proprietății pentru succesul și supraviețuirea unei întreprinderi și care să 

evidențieze provocările specifice cu care se confruntă întreprinderile familiale, precum și să propună 

Parlamentului European și statelor membre o definiție, elaborată în colaborare cu Eurostat, a 

„întreprinderii familiale„, care să fie viabilă din punct de vedere statistic și aplicabilă în întreaga 

Europă și care să țină seama de diferitele situații existente în statele membre; solicită, în plus, 

Comisiei să recurgă la grupul de lucru privind datele referitoare la întreprinderile mici și mijlocii 

pentru a colecta suficient de multe date, în special privind întreprinderile familiale, în toate statele 

membre, pentru a putea compara situațiile și nevoile întreprinderilore familiale de diferite mărimi, 

între ele și în raport cu situațiile întreprinderilor de alt tip, pentru a promova diseminarea de informații 

și schimburile de know-how și de bune practici în întreaga Uniune, de exemplu, prin stabilirea în 

cadrul Comisiei a unui punct de contact pentru întreprinderile familiale și prin valorificarea unor 

programe precum „Erasmus pentru tineri antreprenori„, precum și pentru permite o mai bună 

direcționare a sprijinului acordat;” 
 

11. Potențialul cercetării și inovării în economia albastră de a genera locuri de 

muncă și creștere economică 

Raport: João Ferreira (A8-0214/2015) 

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

comentarii 

§ 9 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 16 § text original div   

1 +  

2/VE + 435, 255, 5 

§ 19 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 28 § text original vs +  

§ 29 § text original vs +  

§ 31 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 34 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 37 § text original vs +  

§ 41 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 42 § text original vs +  

§ 49 § text original vs +  

vot: rezoluție (textul integral) AN + 573, 56, 71 

 

Solicitări de vot separat 

ALDE: §§ 28, 29, 37, 42, 49 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE: 

§ 9 

Prima parte „subliniază faptul că ... programelor naționale de cercetare” 

A doua parte „consideră că UE ... existente și funcționale;” 

 
§ 16 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să sprijine și” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 19 

Prima parte „invită Comisia ... economia albastră” 

A doua parte „și să prezinte un cadru ...energiei din surse regenerabile;” 

 
§ 31 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „crearea unui cadru financiar... crearea de locuri 

de muncă, cadru care” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 33 

Prima parte „consideră că investițiile publice... rolul investițiilor private; ” 

A doua parte „subliniază faptul că investițiile ...accesarea fondurilor;” 

 
§ 34 

Prima parte „subliniază faptul că sectoarele ... domeniul marin” 

A doua parte „și solicită Comisiei să acorde ... sectoare terestre” 

 
§ 41 

Prima parte „susține un sprijin mai ... și nedeclarat” 

A doua parte „reamintește faptul că ...făcute publice în totalitate;” 
 

 

12. Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare 

Raport: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015) 

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

comentarii 

§ 27 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 31 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul AL § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul AO § text original div   

1 +  

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

comentarii 

vot: rezoluție (textul integral) AN + 534, 121, 52 

 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

considerentul AL 

Prima parte „întrucât este important ... în domeniul antreprenoriatului” 

A doua parte „întrucât trebuie alocate mai multe fonduri acestor programe pentru a crește 

participarea tinerilor;” 

 
considerentul AO 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „(grupuri neguvernamentale, precum 

sindicatele, asociațiile patronale și alte grupuri sociale)” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 27 

Prima parte „invită Consiliul și Comisia ...inclusiv de antreprenoriat social” 

A doua parte „urmând o abordare ...și de investiții;” 

 
§ 31 

Prima parte „invită Comisia ... programului Erasmus+” 

A doua parte „subliniind în același timp ... și pentru UE;” 
 

 

13. Către o abordare integrată a patrimoniului cultural european 

Raport: Mircea Diaconu (A8-0207/2015) 

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

comentarii 

§ 3 litera (c) § text original AN + 597, 82, 9 

§ 6 § text original AN + 606, 77, 6 

§ 7 litera (b) § text original div   

1 +  

2/AN + 596, 95, 0 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 7 litera (f) § text original AN + 590, 62, 47 

§ 13 § text original AN + 549, 128, 24 

§ 30 § text original AN + 639, 55, 6 

§ 62 § text original AN + 559, 96, 44 

§ 63 § text original AN + 587, 92, 20 

§ 74 § text original div   

1 +  

2/AN + 566, 128, 10 

Considerentul H § text original AN + 584, 57, 63 

Considerentul O § text original div   

1 +  

2/AN + 596, 86, 22 

vot: rezoluție (textul integral) AN + 613, 70, 19 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: considerentele H, O (a doua parte), §§ 3 litera c, 6, 7 litera b (a doua parte), 7 litera f, 

13, 30, 62, 63, 74 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

Considerentul O 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului „comun„ 

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 7 litera (b) 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu finanțări specifice” și „și să susțină în mod 

direct” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 74 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care să reflecte valorile și patrimoniul cultural 

european comun” 

A doua parte aceste cuvinte 
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14. Acțiunile realizate ca urmare a inițiativei cetățenești europene „Dreptul la 

apă“ (Right2Water) 

Raport: Lynn Boylan (A8-0228/2015) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

de înlocuire 

1 PPE, ECR AN - 329, 368, 9 

§ 2 § text original div   

1/VE - 341, 347, 10 

2 +  

§ 6 § text original div   

1 +  

2/VE - 339, 365, 3 

§ 10 16 peste 76 de 

deputați 

AN - 272, 373, 63 

§ text original div   

1/AN + 416, 240, 53 

2/AN - 324, 348, 26 

§ 11 § text original vs/VE + 351, 343, 5 

§ 18 2 peste 76 de 

deputați 

AN - 304, 391, 11 

§ text original div   

1 +  

2/VE - 307, 391, 6 

§ 19 3 peste 76 de 

deputați 

VE + 350, 340, 3 

§ 21 4 peste 76 de 

deputați 

AN - 316, 365, 24 

§ text original vs/VE + 360, 340, 5 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 22 5 peste 76 de 

deputați 

AN - 319, 362, 24 

§ text original div   

1/AN + 659, 36, 4 

2/AN + 400, 296, 6 

3/AN + 395, 297, 6 

§ 24 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 28 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE - 348, 352, 6 

4/VE - 343, 355, 5 

§ 29 6 peste 76 de 

deputați 

 R  

§ 39 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 44 7 peste 76 de 

deputați 

AN - 336, 341, 22 

§ 45 § text original div   

1/AN + 685, 2, 1 

2/AN + 406, 286, 5 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 46 8 peste 76 de 

deputați 

AN + 355, 345, 3 

§ 47 9S peste 76 de 

deputați 

AN - 296, 387, 13 

§ text original div   

1/VE + 365, 313, 17 

2 +  

§ 48 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 49 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 53 § text original vs/VE + 372, 320, 2 

§ 54 10 peste 76 de 

deputați 

VE + 364, 313, 24 

§ 55 11 peste 76 de 

deputați 

VE + 371, 329, 5 

§ 61 12S peste 76 de 

deputați 

AN - 308, 381, 12 

§ 64 13 peste 76 de 

deputați 

AN - 275, 400, 22 

§ 65 § text original div   

1 +  

2/VE - 315, 380, 2 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 67 § text original vs/VE + 537, 151, 7 

După § 71 17 peste 76 de 

deputați 

 +  

§ 72 § text original AN + 592, 92, 16 

§ 76 14 peste 76 de 

deputați 

AN + 347, 346, 5 

§ 77 § text original AN + 671, 7, 24 

§ 91 § text original AN + 661, 15, 19 

§ 92 15 peste 76 de 

deputați 

 R  

§ 96 § text original div   

1 +  

2/VE - 330, 363, 5 

Considerentul N § text original div   

1 +  

2/VE + 344, 335, 20 

Considerentul O § text original div   

1/AN + 653, 17, 21 

2/AN + 545, 125, 22 

Considerentul P § text original div   

1 +  

2/VE + 343, 324, 23 

Considerentul S § text original div   

1 +  

2/VE - 340, 344, 11 

vot: rezoluție a comisiei ENVI (textul în 

ansamblu) 

AN + 363, 96, 231 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: amendamentele 1, 4, 5 

Verts/ALE amendamentul 1, amendamentele 5, 9, 14, 16, §§ 10, 22 

GUE/NGL: amendamentele 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, § 45, 72, 77, 91, considerentul O 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: §§ 11, 21, 53, 67 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE: 

considerentul N 

Prima parte „întrucât privatizarea ...cu venituri mici;” 

A doua parte „întrucât, având în vedere eșecul ...în sectorul apei la nivel mondial;” 

 
Considerentul O 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „, cât și protecția serviciilor din domeniul 

alimentării” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Considerentul P 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „a doua cauză majoră a mortalității infantile în 

țările în curs de dezvoltare” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Considerentul S 

Prima parte „întrucât ICE a fost instituit  ... față de cetățeni” 

A doua parte „aceasta fiind un imperativ” 

 
§ 2 

Prima parte „subliniază faptul că o ICE ... „Dreptul la apă”;” 

A doua parte „subliniază că ar trebui asigurată ... proces al ICE;” 

 
§ 6 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „reale” și „așa cum ar trebui” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 10 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „consideră regretabil ... nu va proceda în acest 

mod” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 18 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care reprezintă o încălcare a drepturilor 

omului” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 22 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „prin urmare, UE nu ar trebui, în niciun caz ... 

de coordonare a politicilor economice” și „și să furnizeze aceste servicii la prețuri 

accesibile” 

A doua parte „prin urmare, UE nu ar trebui, în niciun caz ... de coordonare a politicilor 

economice” 

A treia parte „și să furnizeze aceste servicii la prețuri accesibile” 
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§ 28 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv la persoanele sărace și la locuitorii din 

regiunile ultraperiferice și din regiunile îndepărtate;”, „deplină” și „în ceea ce 

privește utilizarea și alocarea” 

A doua parte „inclusiv la persoanele sărace și la locuitorii din regiunile ultraperiferice și din 

regiunile îndepărtate;” 

A treia parte „deplină” 

A patra parte: „în ceea ce privește utilizarea și alocarea” 

 
§ 45 

Prima parte „subliniază că ... de alimentare cu apă” 

A doua parte „și nu ar trebui ... nici prin alte mijloace;” 

 
§ 47 

Prima parte „subliniază că... comerțul cu servicii” 

A doua parte „subliniază că ... viitoare de liber schimb” 

 
§ 48 

Prima parte „reamintește numărul ... negocierile pentru TTIP” 

A doua parte „invită Comisia ... responsabilitate a furnizorilor de apă” 

 
§ 49 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „voluntare” și „recunoaște eforturile depuse 

până în prezent ... și locale din Europa” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 65 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să elaboreze acte legislative cu caracter 

obligatoriu pentru” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 96 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „respectând totodată principiul ... echilibru 

financiar;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 39 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului „toate” 

A doua parte acest cuvânt 

 
ALDE, GUE/NGL: 

§ 24 

Prima parte „este de opinie că ... transparentă și participativă” 

A doua parte „în cadrul cărora, doar ... și la salubrizare adecvată”, fără cuvintele „doar în anumite 

cazuri” 

A treia parte „doar în anumite cazuri” 

 

Diverse 

Amendamentele 2 și 17 au fost depuse de Peter Liese și alții. 

 


