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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. Acordul cu Confederația Elvețiană privind modalitățile de participare a 

acesteia la Biroul European de Sprijin pentru Azil *** 

Recomandare: Roberta Metsola (A8-0345/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 505, 49, 14 

 

 

 

2. Acordul UE-Dominica privind exonerarea de obligația de a deține viză de 

scurtă ședere *** 

Recomandare: Mariya Gabriel (A8-0322/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 531, 60, 18 

 

 

 

3. Acordul UE-Vanuatu privind exonerarea de obligația de a deține viză de 

scurtă ședere *** 

Recomandare: Mariya Gabriel (A8-0329/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 550, 61, 22 

 

 

 

4. Acordul UE-Trinidad și Tobago privind exonerarea de obligația de a deține 

viză de scurtă ședere *** 

Recomandare: Mariya Gabriel (A8-0323/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 560, 65, 24 
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5. Acordul UE-Samoa privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă 

ședere *** 

Recomandare: Mariya Gabriel (A8-0320/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 571, 64, 24 

 

 

 

6. Acordul UE-Grenada privind exonerarea de obligația de a deține viză de 

scurtă ședere *** 

Recomandare: Mariya Gabriel (A8-0326/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 578, 66, 24 

 

 

 

7. Acordul UE-Timorul de Est privind exonerarea de obligația de a deține viză 

de scurtă ședere *** 

Recomandare: Mariya Gabriel (A8-0327/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 581, 66, 23 

 

 

 

8. Acordul UE-Saint Lucia privind exonerarea de obligația de a deține viză de 

scurtă ședere *** 

Recomandare: Mariya Gabriel (A8-0321/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 584, 66, 24 
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9. Acordul UE-Saint Vincent și Grenadine privind exonerarea de obligația de a 

deține viză de scurtă ședere *** 

Recomandare: Mariya Gabriel (A8-0325/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 588, 66, 26 

 

 

 

10. Acordul UE-Emiratele Arabe Unite privind exonerarea de obligația de a 

deține viză de scurtă ședere *** 

Recomandare: Mariya Gabriel (A8-0324/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 537, 80, 59 

 

 

 

11. Memorandum de înțelegere între Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței 

Interne și Eurojust * 

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 571, 59, 56 

 

 

12. Metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii 

tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile 

pentru a răspunde necesităților trezoreriei * 

Raport: Gérard Deprez și Janusz Lewandowski (A8-0357/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 559, 85, 43 
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13. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Georgios Kyrtsos 

Raport: Evelyn Regner (A8-0358/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: propunere de decizie  +  

 

 

14. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Stelios Kouloglou 

Raport: Pavel Svoboda (A8-0356/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: propunere de decizie  +  

 

 

15. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare cerere depusă de 

Finlanda – EGF/2015/005 FI/Activități de realizare a soft-ului la comandă 

Raport: Marco Zanni (A8-0362/2015) (este necesară o majoritate calificată și 3/5 din numărul 
voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 597, 83, 13 

 

 

16. Marca Uniunii Europene ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Cecilia Wikström (A8-0354/2015) (este necesară o majoritate 

calificată) 

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a poziției 

Consiliului 

1 EFDD AN - 142, 516, 36 

Poziția Consiliului Aprobare fără vot 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentul 1 
 

 

17. Legislațiile statelor membre cu privire la mărci ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Cecilia Wikström (A8-0355/2015) (este necesară o majoritate 
calificată) 

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a poziției 

Consiliului 

1 EFDD AN - 88, 577, 29 

Poziția Consiliului Aprobare fără vot 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentul 1 
 

 

18. Sistemul de control și de asigurare a respectării aplicabil pescuitului din 

Atlanticul de Nord-Est ***I 

Raport: Ole Christensen (A8-0294/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 659, 28, 9 
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19. Suspendarea măsurilor comerciale excepționale în ceea ce privește Bosnia și 

Herțegovina ***I 

Raport: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015) 

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

comentarii 

Întregul text 14rev comisia  +  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 534, 128, 36 

 

 

 

20. Cooperarea strategică pentru combaterea criminalității grave și a 

terorismului dintre Emiratele Arabe Unite și Europol * 

Raport: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: proiect de decizie de punere 

în aplicare a Consiliului 

VE + 491, 164, 41 

vot: rezoluția legislativă AN + 490, 159, 44 

 

 

 

21. Către o uniune europeană a energiei 

Raport: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015) 

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

comentarii 

După § 1 58 GUE/NGL div   

1 +  

2 -  

§ 2 13 ENF AN - 46, 617, 32 

61 S&D  +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 3 55 ECR VE + 379, 307, 3 

§ text original vs ↓  

§ 5 62 S&D AN - 280, 403, 10 

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 6 63 S&D, ALDE AN + 351, 336, 12 

§ text original vs ↓  

După § 6 14 ENF  -  

§ 7 47 EFDD  -  

§ 8 § text original vs/VE + 357, 238, 99 

După § 9 81 peste 40 de 

deputați 

 +  

§ 12 15 ENF  -  

După § 12 16 ENF  -  

§ 14 18 ENF  -  

§ text original vs +  

§ 15 56 ECR  -  

§ text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § text original vs +  

§ 18 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 19 20 ENF AN - 45, 617, 32 

§ text original AN + 548, 121, 26 

§ 20 48 EFDD  -  

§ 21 21 ENF AN - 63, 622, 9 

§ text original div   

1/AN + 535, 143, 18 

2/AN + 578, 109, 7 

3/AN + 526, 155, 4 

§ 23 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 24 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 25 64 S&D VE - 324, 362, 10 

49 EFDD  -  

§ 28 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 28 59 GUE/NGL AN - 205, 356, 136 

§ 29 § text original div   

1 +  

2 +  

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

comentarii 

§ 32 § text original AN + 507, 164, 25 

§ 44 § text original vs +  

§ 45 § text original vs +  

§ 47 § text original vs +  

§ 48 26 ENF  -  

§ 51 § text original vs +  

§ 52 27 ENF  -  

§ 53 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 56 29 ENF  -  

§ 57 76 ALDE  +  

§ 58 68 Verts/ALE  -  

După § 59 69 Verts/ALE VE + 408, 271, 20 

După § 60 30 ENF  -  

§ 65 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 69 § text original vs +  

§ 72 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 74 50 EFDD  -  

§ 77 77 EFDD  -  

70 Verts/ALE  -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

33 ENF  -  

§ text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 401, 285, 11 

§ 80 51 EFDD  -  

§ 83 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 86 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 87 34 ENF  -  

§ 89 65 S&D, ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

AN + 359, 335, 5 

§ text original div   

1 ↓  

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

comentarii 

După § 90 35 ENF  -  

§ 96 52S EFDD  -  

§ 98 § text original vs +  

După § 107 71 Verts/ALE VE + 356, 331, 8 

§ 108 53 EFDD AN - 88, 600, 8 

§ 109 § text original vs +  

§ 111 38 ENF  -  

§ text original vs +  

§ 112 39 ENF AN - 107, 585, 6 

72 Verts/ALE  -  

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 122 § text original vs +  

§ 128 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 130 42 ENF  -  

§ 133 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 134 60 GUE/NGL VE - 146, 411, 136 

§ text original div   

1/AN + 597, 67, 34 

2/AN + 365, 300, 28 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 135 § text original vs +  

§ 136 § text original vs +  

§ 137 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 138 § text original vs +  

§ 139 73 Verts/ALE AN - 278, 392, 27 

§ text original vs/VE + 382, 270, 44 

§ 140 78S EFDD AN + 308, 306, 76 

§ 141 79S EFDD AN - 268, 391, 35 

74 Verts/ALE AN - 279, 378, 36 

§ 142 80S EFDD AN - 238, 399, 57 

75 Verts/ALE AN - 261, 392, 37 

§ 143 54 EFDD  -  

§ 147 § text original div   

1 +  

2 +  

subtitlu 6 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 150 66 S&D  +  

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 163 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

3 +  

4/VE + 388, 295, 9 

5 +  

§ 166 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 172 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 174 57 ECR  -  

§ 175 § text original div   

1 +  

2 +  

După referirea 40 67 Verts/ALE  +  

Considerentul D § text original vs/VE + 367, 321, 5 

Considerentul E § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerentul H 45 EFDD  -  

§ text original vs +  

Considerentul I 2 ENF  -  

Considerentul J 3 ENF  -  

Considerentul L 46 EFDD  -  

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

comentarii 

Considerentul Q § text original div   

1 +  

2/AN + 398, 109, 187 

Considerentul R 7 ENF  -  

§ text original vs +  

Considerentul W 9 ENF  -  

§ text original vs +  

Considerentul X § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul Z § text original vs +  

Considerentul AE § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul AI § text original div   

1 +  

2/VE - 316, 328, 47 

Considerentul AJ § text original vs +  

Considerentul AM § text original vs +  

Considerentul AN § text original vs +  

Considerentul AO § text original vs +  

Considerentul AQ § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 403, 177, 117 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentele 13, 21, 39, considerentul Q (a doua parte) 

Verts/ALE: amendamentele 20, 62, 73, 74, 75, 78, 80, §§ 19, 134 

S&D: amendamentele 53, 62, 63, 65 

GUE/NGL: §§ 21, 32, amendamentul 59 

EFDD: amendamentele 78, 79, 80 
 

Solicitări de vot separat 

ENF: considerentele Z, AJ, AM, AN, AO, AQ, §§ 3, 6, 17, 44, 45, 51, 69, 98, 109, 136, 

137, 138 

ALDE: §§ 122, 139 

PPE: considerentul D, § 8 

Verts/ALE: § 32 

ECR: §§ 14, 111, 135 

S&D: considerentul AQ, §§ 136, 137, 139 

GUE/NGL: §§ 17, 23, 47, 139, considerentele H, Q, R, W, AJ 

EFDD: considerentul AQ, §§ 136, 138 
 

Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

considerentul E 

Prima parte „întrucât, pentru a beneficia de sprijinul necesar din partea cetățenilor și a industriei, 

măsurile pentru dezvoltarea uniunii energetice și realizarea obiectivelor privind 

schimbările climatice și energia trebuie să țină seama pe deplin de impactul asupra 

prețurilor energiei și să se axeze pe sinergii și pe integrarea în continuare a pieței, 

care vor contribui la reducerea costurilor generale și la îmbunătățirea competitivității 

economiei UE;” fără cuvintele „și realizarea obiectivelor privind schimbările 

climatice și energia” și „și pe integrarea în continuare a pieței” 

A doua parte aceste cuvinte 

A treia parte „întrucât, în acest context, toate evaluările necesare ale impactului trebuie să țină 

seama pe deplin de costurile prezente și viitoare ascunse și nerecuperabile care 

derivă dintr-o politică energetică uzuală;” 

 
considerentul Q 

Prima parte „întrucât UE depinde într-o măsură foarte mare de importurile de energie din Rusia” 

A doua parte „care s-a dovedit a fi un partener nedemn de încredere și care utilizează 

aprovizionarea cu energie ca armă politică;” 

 
considerentul AE 

Prima parte „întrucât întreprinderile din UE din sectorul energiei din surse regenerabile, multe 

dintre acestea fiind IMM-uri, angajează 1,2 milioane de persoane în Europa și au o 

cotă de 40 % din totalul brevetelor la nivel mondial pentru tehnologii în domeniul 

surselor regenerabile de energie, UE fiind astfel lider mondial; întrucât această 

poziție de lider trebuie menținută în viitor” 

A doua parte „printr-o strategie a UE solidă în domeniul energiei din surse regenerabile;” 

 
§ 5 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

special pe baza surselor de energie regenerabile și a unei piețe a carbonului la nivelul 

întregii UE” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 18 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „să înființeze un grup de reflecție la nivel înalt 

privind securitatea energetică, politica externă și uniunea energetică, cu o 

reprezentare și participare puternice ale Parlamentului și părților interesate de la 

nivelul societății, care să aibă obiectivul de” și „precum și în cel al relației dintre 

energie și drepturile omului;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 23 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „modele de” și „de contract” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 24 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „și comunicate regulat autorităților competente, 

astfel încât să se culeagă toate informațiile necesare la care să poată recurge atât 

autoritățile competente, cât și întreprinderile, în cadrul negocierilor lor viitoare, 

protejându-se în același timp caracterul confidențial al informațiilor sensibile;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 53 

Prima parte „reiterează importanța separării dreptului de proprietate, propusă în cel de-al treilea 

pachet privind energia;” 

A doua parte restul textului 

 
§ 65 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „la nivelul pieței interne a energiei din UE” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 72 

Prima parte „invită Comisia să prezinte o structură de guvernanță pentru cooperarea 

macroregională de piață, cu un rol definit pentru Parlamentul European și 

parlamentele naționale;” 

A doua parte „constată că această guvernanță regională ar trebui să se întemeieze pe entitățile 

regionale, geografice și de piață existente pentru a optimiza la maximum costurile, și 

anume: i) planul de interconectare a pieței energiei din zona baltică (BEMIP); ii) 

inițiativele de coordonare pentru Europa de Sud-Est; iii) un forum pentalateral 

extins; iv) Inițiativa pentru o rețea offshore a țărilor cu deschidere la mările 

septentrionale;” 

A treia parte restul textului 

 
§ 83 

Prima parte „subliniază nevoia identificării celor mai bune practici locale și a promovării 

diseminării acestora în întreaga Uniune, pentru a îmbunătăți coordonarea între 

măsurile locale și politicile europene și pentru a soluționa chestiunile care afectează 

acceptarea la nivel local a proiectelor energetice;” cu excepția cuvintelor „și 

politicile europene și ” 

A doua parte „și politicile europene și” 

A treia parte restul textului 
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§ 89 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „amintește rezoluțiile Parlamentului în acest 

sens; recunoaște angajamentul Comisiei de a ține seama de obiectivul de 30 % în 

momentul revizuirii Directivei privind eficiența energetică;” și „subliniază faptul că 

eficiența energetică și energia din surse regenerabile vor juca un rol esențial în 

realizarea obiectivului UE pe termen lung de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor; reiterează faptul că UE 

trebuie să își păstreze angajamentul față de obiectivul necondiționat de reducere a 

emisiilor cu cel puțin 40 % până în 2030;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 128 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „obiectivele UE privind reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră, energia din surse regenerabile și eficiența energetică,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 147 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „unică” și „o formă de sărăcie care afecta, în 

2012, unu din patru cetățeni UE; invită Comisia să prezinte o comunicare privind 

sărăcia energetică în Europa, însoțită de un plan de acțiune pentru combaterea 

acesteia, care să conțină o definiție și indicatori ai sărăciei energetice;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
subtitlu 6 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „fără emisii de carbon și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 150 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „cât și pentru reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră”, „solicită Comisiei să revizuiască standardele privind emisiile de CO2 

pentru autoturisme și camionete pentru perioada de după 2020” și „în electrificarea 

cu energie electrică din surse regenerabile” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 172 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „în special ale celor care contribuie la reducerea 

globală a emisiilor de gaze cu efect de seră și la atingerea obiectivelor UE pentru 

2030”, „de climă,” și „și mediu” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 175 

Prima parte „amintește angajamentul asumat de 6 000 de orașe europene de a fi lideri în tranziția 

energetică, în special prin Convenția primarilor;” 

A doua parte restul textului 
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ALDE: 

considerentul AI 

Prima parte „întrucât piața de energie cu amănuntul a UE nu funcționează corespunzător 

deoarece în multe state membre consumatorii au prea puține opțiuni în ceea ce 

privește furnizorii; întrucât aspectele legate de concentrarea pieței ar trebui abordate 

printr-o politică a UE în domeniul concurenței, astfel încât să li se permită 

consumatorilor să schimbe furnizorul, sporind astfel concurența și reducând 

prețurile; întrucât ar trebui să se acorde atenție riscului ca cetățenii mai puțin 

informați, în cazul cărora probabilitatea de a compara și de a schimba furnizorii este 

mai mică, să rămână blocați cu tarife necompetitive depășite” 

A doua parte restul textului 

 
Verts/ALE: 

§ 137 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „sau chiar anihila” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
S&D: 

amendamentul 58 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „controlul public” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 112 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „politici” și „neutre din punct de vedere 

tehnologic” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

Prima parte „consideră că uniunea energetică implică negocierea unitară cu țările terțe;” 

A doua parte „invită Comisia să analizeze caracterul adecvat și structura potențială ale unui 

mecanism voluntar de achiziționare colectivă și impactul acestuia asupra funcționării 

pieței interne a gazelor și asupra întreprinderilor afectate, precum și contribuția unui 

astfel de mecanism la garantarea securității aprovizionării cu gaze; constată că, 

întrucât există mai multe modele de mecanisme de achiziționare colectivă, trebuie să 

se depună eforturi suplimentare pentru a stabili care este cel mai avantajos model 

bazat pe piață aplicabil regiunilor UE și furnizorilor în cauză, precum și condițiile în 

care ar putea fi introdus un mecanism voluntar de achiziționare colectivă; consideră 

că coordonarea pozițiilor și achizițiile colective de gaze naturale ar trebui să înceapă 

la nivel regional” 

A treia parte restul textului 
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§ 21 

Prima parte „subliniază că, în cazul acordurilor energetice, este necesară o transparență mai 

mare, care ar putea fi obținută prin consolidarea rolului Comisiei în cadrul 

negocierilor referitoare la energie care implică unul sau mai multe state membre și 

țări terțe, în special prin impunerea unei cerințe care să prevadă participarea 

Comisiei la toate negocierile, în calitate de observator, pentru a consolida poziția 

statelor membre individuale cu privire la țările terțe furnizoare implicate în 

negocieri, astfel încât să se atenueze riscurile de abuz de poziție dominantă din 

partea unui furnizor; remarcă, de asemenea, că Comisia ar trebui să realizeze 

evaluări ex-ante și ex-post, respectând în totalitate statutul informațiilor sensibile din 

punct de vedere comercial, și să întocmească o listă pozitivă și una negativă cu 

clauze din acorduri, cum ar fi interdicția la export, clauzele legate de destinație și 

clauzele de achiziție garantată, indexarea prețului gazelor în funcție de prețul 

petrolului sau clauzele care interzic unei părți terțe să condiționeze aprovizionarea cu 

energie de acordarea unui acces preferențial la infrastructura de transport al energiei 

din UE;” 

A doua parte „subliniază faptul că, în temeiul articolului 13 alineatul (6) litera (a) din 

Regulamentul (UE) nr. 994/2010, atunci când semnează acorduri 

interguvernamentale cu țări terțe, care au un impact asupra dezvoltării infrastructurii 

de gaze și aprovizionării cu gaze, statele membre trebuie să informeze Comisia, 

pentru a-i permite acesteia să evalueze situația referitoare la securitatea 

aprovizionării cu energie la nivelul UE;” 

A treia parte „solicită Comisiei să includă dispoziții stricte de evaluare ex-ante a contractelor 

comerciale de furnizare a gazelor în revizuirea Regulamentului privind securitatea 

aprovizionării cu gaze naturale;” 

 
EFDD: 

§ 166 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „și cu emisii scăzute de dioxid de carbon” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 28 

Prima parte „este încredințat că Uniunea își poate crește securitatea energetică și reduce 

dependența de anumiți furnizori și combustibili prin creșterea eficienței energetice, 

precum și prin utilizarea optimă a surselor de energie ale Europei, în conformitate cu 

obiectivele climatice, de mediu și de securitate energetică ale UE, precum și cu 

legislația în materie de sănătate și siguranță, luând în considerare particularitățile 

statelor membre în ceea ce privește propriile mixuri energetice, evitând sarcinile de 

reglementare inutile și respectând principiul proporționalității;” 

A doua parte „subliniază faptul că niciun combustibil sau tehnologie care contribuie la securitatea 

energetică nu ar trebui privit a priori în mod discriminator;” 

 
ECR, S&D: 

§ 29 

Prima parte „invită Comisia să faciliteze utilizarea eficace a tuturor sistemelor UE de finanțare 

existente, inclusiv a Fondului european pentru investiții strategice, pentru a atrage 

investițiile în proiecte-cheie de infrastructură energetică, în cercetare și inovare în 

domeniul eficienței energetice, în surse regenerabile și în dezvoltarea capacităților 

interne ale Europei în vederea îndeplinirii obiectivelor climatice și energetice pentru 

2030, pe baza unei abordări costuri-beneficii ” 

A doua parte „care să fie neutră din punct vedere tehnologic” 

A treia parte „și care să acorde prioritate internalizării costurilor externe;” 
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ALDE, S&D: 

§ 77 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „în centralele electrice pe bază de combustibili 

fosili și cu tehnologie de captare a carbonului, în centralele nucleare noi (în statele 

membre care doresc să aibă astfel de centrale) ca sursă critică de energie electrică de 

bază cu consum redus de carbon,” 

A doua parte „ în centralele electrice pe bază de combustibili fosili și cu tehnologie de captare a 

carbonului,” 

A treia parte „în centralele nucleare noi (în statele membre care doresc să aibă astfel de centrale) 

ca sursă critică de energie electrică de bază cu consum redus de carbon,” 

 
PPE, ENF: 

§ 86 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „încurajarea și promovarea sistemelor de 

schimbare colectivă a furnizorilor, impunând ca facturile de energie să includă 

comparații cu concurenții pe baza modelelor de consum istorice, impunând 

furnizorilor să ofere în mod automat clienților lor tariful cel mai avantajos disponibil 

și” 

A doua parte aceste cuvinte cu excepția „impunând ca facturile de energie să includă comparații 

cu concurenții pe baza modelelor de consum istorice,” 

A treia parte aceste cuvinte 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 133 

Prima parte „recunoaște faptul că tehnologiile eficiente din punct de vedere energetic ale 

Europei, cum ar fi cogenerarea, ar contribui în mod fundamental la securitatea 

energetică a UE și la realizarea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect 

de seră;”  

A doua parte „consideră, în acest sens, că uniunea energetică trebuie să reflecte dreptul statelor 

membre de a utiliza toate sursele sigure, durabile și cu nivel de emisii de carbon 

redus de care dispun;” fără cuvintele „și cu nivel de emisii de carbon redus” 

A treia parte „și cu nivel de emisii de carbon redus” 

 
PPE, ECR: 

§ 134 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „recunoaște, în plus, că fracturarea hidraulică nu 

poate fi o tehnologie viabilă în Uniunea Europeană, din cauza potențialului limitat al 

combustibililor neconvenționali de a contribui la satisfacerea cererii de energie a UE 

în viitor, în combinație cu investițiile și costurile de exploatare ridicate și cu nivelul 

actual scăzut al prețurilor petrolului la nivel mondial;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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ENF, Verts/ALE, EFDD: 

§ 163 

Prima parte „subliniază faptul că, în această privință, trebuie exploatate la maximum toate 

opțiunile de finanțare ale UE pentru promovarea tehnologiilor energetice sigure și 

durabile cu emisii scăzute de carbon, a eficienței energetice, a energiilor 

regenerabile, a rețelelor inteligente, a producției descentralizate, a generării flexibile, 

a stocării electrice și a electrificării sistemului de transport; solicită Comisiei să își 

intensifice eforturile în materie de cercetare și să accelereze implementarea acestor 

tehnologii, pentru a-și atinge obiectivele stabilite pentru 2020, 2030 și cele pe 

termen lung și pentru a-și îmbunătăți securitatea energetică și a facilita redresarea 

economică; se așteaptă ca evaluarea la jumătatea perioadei a programului de 

cercetare Orizont 2020 să reflecte aceste priorități; reamintește faptul că Provocarea 

energetică inclusă în programul Orizont 2020 este concepută să sprijine tranziția 

către un sistem energetic fiabil, sustenabil și competitiv care să aibă ca principale 

priorități eficiența energetică, tehnologiile cu emisii scăzute de carbon și inițiativa 

privind orașele și comunitățile inteligente;” fără cuvintele „cu emisii scăzute de 

carbon” și „tehnologiile cu emisii scăzute de carbon” 

A doua parte „cu emisii scăzute de carbon” 

A treia parte „tehnologiile cu emisii scăzute de carbon” 

A patra parte: restul textului, fără cuvintele „va fi cheltuit în domenii care operează cu combustibili 

nefosili, din care cel puțin 15 % din bugetul total dedicat provocării energetice” 

A cincea parte: aceste cuvinte 

 
ENF, GUE/NGL: 

Considerentul X 

Prima parte „întrucât este deja posibilă evaluarea și verificarea ex-post a tuturor acordurilor cu 

impact energetic în ceea ce privește respectarea legislației UE prin intermediul 

regulamentelor privind concurența și energia;” 

A doua parte restul textului 
 

Diverse 

Amendamentele 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44 au fost 

retrase. 
 

22. Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 

Raport: Peter Eriksson (A8-0330/2015) 

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

comentarii 

După § 1 3 peste 76 de 

deputați 

AN - 313, 343, 34 

4 peste 76 de 

deputați 

AN - 252, 406, 36 

5 peste 76 de 

deputați 

AN - 247, 392, 41 

§ 2 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 3 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 18 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

§ 22 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 23 § text original vs +  

§ 24 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 25 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 31 § text original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 572, 90, 30 

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 34 1 raportor  +  

§ 37 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 630, 45, 20 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: amendamentele 3, 4, 5 

ENF: § 31 (a treia parte) 
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Solicitări de vot separat 

ENF: §§ 12, 23 
 

Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

§ 2 

Prima parte „recunoaște că energia regenerabilă, eficiența energetică sporită și un mix energetic 

sustenabil care determină economii de energie și conduc la o piață internă a energiei 

care permite fluxul liber de energie sunt mijloace importante pentru un sistem 

energetic stabil, sigur, independent, incluziv, transparent și competitiv în UE, care să 

genereze locuri de muncă de înaltă calitate și prosperitate în cadrul unei economii 

sustenabile orientate spre viitor; subliniază faptul că pentru dezvoltarea unui astfel 

de sistem este necesar un grad mai ridicat de interconectivitate a rețelelor de energie 

electrică și a rețelelor inteligente, precum și o nouă organizare a pieței;” cu excepția 

cuvintelor „energia regenerabilă”, „sustenabil”, „care determină economii de 

energie”, „sustenabile” și „o nouă organizare a pieței” 

A doua parte „energia regenerabilă”, „sustenabil”, „care determină economii de energie”,, 

„sustenabile” și „o nouă organizare a pieței” 

A treia parte restul textului, cu excepția cuvintelor „crearea unui astfel de sistem”, „majoră” și „a 

Uniunii Europene” 

A patra parte: aceste cuvinte 

 
§ 3 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „va contribui la îndeplinirea obiectivelor noastre 

legate de climă, inclusiv a obiectivului UE de a fi liderul mondial în domeniul 

energiilor regenerabile”, „coordonate” și „respectând în același timp obiectivele UE 

pe termen lung în materie de climă și de energie;” 

A doua parte „va contribui la îndeplinirea obiectivelor noastre legate de climă, inclusiv a 

obiectivului UE de a fi liderul mondial în domeniul energiilor regenerabile” și 

„respectând în același timp obiectivele UE pe termen lung în materie de climă și de 

energie;” 

A treia parte „coordonate” 

 
§ 14 

Prima parte „subliniază că beneficiile măririi nivelului de interconectare nu pot fi obținute fără 

un nivel ridicat al cuplării pieței și al operatorilor de sisteme de transport (OST);” 

A doua parte restul textului 

 
§ 18 

Prima parte „invită Comisia să prezinte anual Parlamentului un raport cu privire la 

implementarea PIC-urilor și la progresele înregistrate în direcția atingerii 

obiectivului de 10 %” 

A doua parte restul textului 

 
§ 22 

Prima parte „subliniază că implementarea unei abordări de tip „ghișeu unic” contribuie la 

scurtarea procedurii de acordare a autorizațiilor; reamintește că Regulamentul TEN-

E impune fiecărui stat membru să desemneze o autoritate națională competentă, 

responsabilă de facilitarea, scurtarea și coordonarea procesului de autorizare la nivel 

național;” 

A doua parte restul textului 
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§ 24 

Prima parte „subliniază că este important ca autoritățile naționale de reglementare în domeniul 

energiei să dispună de un personal calificat, cu un nivel de expertiză, specializare și 

independență adecvat;” 

A doua parte restul textului 

 
§ 25 

Prima parte „constată că încă mai există o lipsă de transparență în ceea ce privește calculul 

capacităților transfrontaliere puse la dispoziție pe piață și frecvența, magnitudinea și 

motivele limitării interconexiunilor; în acest context, are îndoieli că cele mai multe 

limitări semnificative sunt pe deplin luate în considerare;” 

A doua parte restul textului 

 
§ 31 

Prima parte „subliniază că Europa Centrală și de Sud-Est (ECSE) dispune de un vast potențial, în 

mare parte neexploatat, de surse regenerabile; 

A doua parte restul textului, cu excepția cuvintelor „și Turcia” 

A treia parte „și Turcia” 

 
§ 33 

Prima parte „recomandă Comisiei să analizeze în mod amănunțit perspectivele de noi 

interconexiuni electrice în regiunea mediteraneană și între piețele sud-europene și 

nord-africane în vederea consolidării securității aprovizionării” 

A doua parte „și a dezvoltării surselor de energie regenerabile în ambele regiuni;” 

 
§ 37 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „subliniază necesitatea determinării unui viitor 

obiectiv de interconectare electrică pe baza obiectivelor pe termen lung ale UE 

privind clima, precum și a unui sistem energetic sustenabil la care aspiră UE”, 

„luarea în considerare” și „a obiectivelor UE pe termen lung în materie de climă și 

de energie” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

§ 12 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „în cadrul celui de-al treilea pachet privind 

energia” și „de gardian al unei piețe a energiei electrice neîngrădite și accesibile” 

A doua parte „în cadrul celui de-al treilea pachet privind energia” 

A treia parte „de gardian al unei piețe a energiei electrice neîngrădite și accesibile” 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ 8 

Prima parte „subliniază că eliminarea progresivă a prețurilor la energie reglementate pentru 

consumatori ar trebui să ia în considerare nivelul real al concurenței de pe piață;” 

A doua parte restul textului, cu excepția cuvintelor „Strategia energetică a Uniunii” 

A treia parte „Strategia energetică a Uniunii” 
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PPE, S&D: 

§ 9 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și că acesta nu a fost stabilit pe bază de dovezi 

științifice” și „reamintește că obiectivul de 10 % a fost stabilit pentru prima dată în 

2002, pe baza capacității de producere a energiei electrice care exista la momentul 

respectiv; recunoaște că, deși obiectivul de 10 % este important, acesta nu reflectă 

nici cantitatea de energie electrică transferată între țări, nici calitatea sa, cum ar fi în 

ceea ce privește disponibilitatea infrastructurii de interconectare existente sau a 

infrastructurii naționale existente între interconexiuni”, „crede, prin urmare, că un 

singur obiectiv general privind interconexiunile, bazat pe capacitatea instalată de 

producere a energiei electrice nu este, de sine stătător, adecvat pentru toate statele 

membre” și „pe termen mediu și, în orice caz” 

A doua parte „și că acesta nu a fost stabilit pe bază de dovezi științifice” 

A treia parte „reamintește că obiectivul de 10 % a fost stabilit pentru prima dată în 2002, pe baza 

capacității de producere a energiei electrice care exista la momentul respectiv; 

recunoaște că, deși obiectivul de 10 % este important, acesta nu reflectă nici 

cantitatea de energie electrică transferată între țări, nici calitatea sa, cum ar fi în ceea 

ce privește disponibilitatea infrastructurii de interconectare existente sau a 

infrastructurii naționale existente între interconexiuni”,  

A patra parte: „crede, prin urmare, că un singur obiectiv general privind interconexiunile, bazat pe 

capacitatea instalată de producere a energiei electrice nu este, de sine stătător, 

adecvat pentru toate statele membre” 

A cincea parte: „pe termen mediu și, în orice caz” 
 

Diverse: 

Amendamentul 2 a fost declarat inadmisibil. 
 

 

23. Punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare Progress 

Raport: Sven Schulze (A8-0331/2015) 

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

comentarii 

§ 4 § text original div   

1 +  

2/AN + 502, 153, 34 

§ 9 2 PPE, S&D  +  

§ 23 § text original div   

1/AN + 532, 132, 28 

2 +  

§ 24 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

§ 25 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 26 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 27 § text original div   

1/AN + 655, 33, 4 

2/AN + 528, 118, 34 

3/AN + 380, 290, 8 

§ 28 § text original div   

1/AN + 556, 129, 6 

2/AN + 365, 305, 8 

§ 33 § text original vs +  

§ 34 § text original div   

1 +  

2/VE - 154, 526, 11 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 36 § text original vs -  

§ 45 3 PPE, S&D  +  

După referirea 7 1 PPE, S&D  +  

Considerentul D § text original vs +  

Considerentul E § text original vs +  

Considerentul O § text original vs -  

Considerentul X § text original vs -  

Considerentul W § text original div   

1 +  

2 -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 607, 68, 16 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: §§ 4 (a doua parte), 23 (prima parte), 27, 28 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 33, considerentele D, E 

PPE: § 36, considerentele O, X 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 4 

Prima parte „subliniază importanța instrumentului, în special în perioadele de criză, prin faptul 

că acesta face posibil accesul șomerilor și al persoanelor dezavantajate la finanțare;” 

A doua parte restul textului 

 
§ 23 

Prima parte „invită Comisia să încerce să atingă egalitatea între bărbați și femei în ceea ce 

privește accesul la microfinanțare și să prevadă o rată-țintă egală între femeile și 

bărbații antreprenori în viitor;” 

A doua parte restul textului 

 
§ 24 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „femei” și „care vizează în mod special femeile, 

în vederea obținerii unui echilibru de gen mai bun în accesarea microfinanțării;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 25 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „pentru femei” și „antreprenoare” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 26 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „recunoaște importanța ratei vizate dintre 

antreprenorii femei și bărbați;” și „totuși” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
PPE: 

§ 28 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „refugiații și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 34 

Prima parte „salută posibilitatea din cadrul EaSI de finanțare a construcției de capacități pentru 

intermediarii financiari din sectorul microcreditelor și a asistenței tehnice destinate 

acestora pentru a crește profesionalizarea lor și a ameliora furnizarea de servicii, 

precum și colectarea și prelucrarea de date care să permită o mai bună informare cu 

privire la instrument;” 

A doua parte restul textului 

 
considerentul W 

Prima parte „întrucât acest instrument este relativ necunoscut de către potențialii beneficiari;” 

A doua parte „astfel cum o demonstrează valoarea inferioară a microcreditelor acordate în 

comparație cu obiectivul stabilit” 

 
PPE, ECR: 

§ 27 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „migranții” și „refugiații” 

A doua parte „migranții” 

A treia parte „refugiații” 
 

 

24. O nouă PCP: structura măsurilor tehnice și a planurilor multianuale 

Raport: Gabriel Mato (A8-0328/2015) 

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

comentarii 

§ 19 § text original div   

1/AN + 613, 20, 55 

2/AN - 303, 326, 60 

§ 20 § text original vs -  

§ 21 § text original div   

1 +  

2/AN - 304, 360, 24 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 25 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 28 § text original vs +  

§ 34 § text original vs/VE + 402, 258, 20 

Considerentul B § text original vs +  

Considerentul E § text original vs +  

Considerentul G § text original vs +  

Considerentul R § text original vs +  

Considerentul S § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul T § text original vs/VE + 403, 243, 36 

Considerentul U § text original vs +  

Considerentul V § text original div   

1 +  

2 -  

Considerentul Y § text original vs +  

Considerentul Z § text original vs +  

Considerentul AA § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul AE § text original vs +  

Considerentul AG § text original vs +  

Considerentul AJ 1 raportor  +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 571, 6, 65 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: §§19, 21 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot separat 

S&D: § 20, considerentul G 

ECR: §§ 20, 28, 34 
 

Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

§ 25 

Prima parte „consideră că obiectivul privind conservarea urmărit de regulamentul-cadru privind 

măsurile tehnice ar putea fi realizat mai eficace prin acțiuni care vizează 

îmbunătățirea gestionării cererii și ofertei” 

A doua parte „cu ajutorul organizațiilor de producători” 

 
ECR: 

§ 19 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „trei” și „principalele” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 21 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „tuturor” 

A doua parte acest cuvânt 

 
Considerentul S 

Prima parte „întrucât adoptarea de măsuri tehnice pe baza regionalizării ar trebui să urmeze 

modelul convenit de colegiuitori în cadrul noii PCP” 

A doua parte restul textului 

 
considerentul AA 

Prima parte „întrucât reforma PCP a introdus obligația de debarcare” 

A doua parte restul textului 

 
PPE: 

considerentul V 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „cum ar fi setcile în derivă” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
 


