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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. Constituirea, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului 

Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Propunere de decizie B8-1424/2015 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-1424/2015  

(Conferința președinților) 

vot: decizie (întregul text) AN + 354, 229, 35 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: vot final 
 

 

2. Ibrahim Halawa riscă potențial pedeapsa cu moartea 

Propuneri de rezoluție: B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, 
B8-1407/2015, B8-1408/2015 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-1402/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 5 § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 566, 11, 46 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1402/2015  EFDD  ↓  

B8-1403/2015  ECR  ↓  

B8-1404/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1405/2015  ALDE  ↓  

B8-1406/2015  PPE  ↓  

B8-1407/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1408/2015  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final 
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Solicitări de vot separat 

ECR: § 5 
 

Diverse 

Barbara Spinelli (Grupul GUE/NGL) a semnat, de asemenea, propunerea comună de rezoluție RC-B8-

1402/2015. 
 

 

3. Situația din Maldive 

Propuneri de rezoluție: B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, 
B8-1419/2015, B8-1421/2015 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-1409/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 11 § text original AN + 548, 21, 56 

După considerentul L 1 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 563, 31, 32 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1409/2015  EFDD  ↓  

B8-1410/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1411/2015  ALDE  ↓  

B8-1414/2015  ECR  ↓  

B8-1417/2015  PPE  ↓  

B8-1419/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1421/2015  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: § 11 

PPE: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 11 
 

Diverse 

Barbara Spinelli și Younous Omarjee (Grupul GUE/NGL) au semnat, de asemenea, propunerea 

comună de rezoluție RC-B8-1409/2015. 
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4. Malaysia 

Propuneri de rezoluție: B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, 

B8-1420/2015, B8-1422/2015  

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-1412/2015  

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

§ 8 3 GUE/NGL  -  

§ 12 § text original AN + 540, 41, 35 

După § 12 2 GUE/NGL  -  

§ 14 § text original AN + 515, 55, 51 

§ 16 1 Verts/ALE  -  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1412/2015  EFDD  ↓  

B8-1413/2015  ECR  ↓  

B8-1415/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1416/2015  ALDE  ↓  

B8-1418/2015  PPE  ↓  

B8-1420/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1422/2015  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: §§ 12, 14 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: §§ 12, 14 
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5. Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare UE-Vietnam (protocol pentru 

a se ține seama de aderarea Croației) *** 

Recomandare: Sandra Kalniete (A8-0340/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 533, 51, 46 

 

 

 

6. Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (aprobare) *** 

Recomandare: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 523, 56, 48 

 

 

 

7. Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (rezoluție) 

Raport: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015) 

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

comentarii 

§ 14 1 Verts/ALE  -  

4 PPE, S&D  +  

§ 16 2 Verts/ALE  -  

§ 26 § text original div   

1 +  

2 +  

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

comentarii 

§ 30 3 Verts/ALE  +  

§ 33 § text original vs -  

§ 45 5 PPE, S&D  +  

Considerentul I § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 475, 64, 95 

 

Solicitări de vot separat 

S&D: § 33 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

considerentul I 

Prima parte „întrucât efectele politicii „doi moi” (reînnoire) și pașii în direcția creării unei 

economii de piață au condus, de asemenea, la o creștere a decalajului dintre bogați și 

săraci;” 

A doua parte „întrucât s-au intensificat protestele împotriva confiscărilor de terenuri și bunuri de 

către guvern; întrucât, cu toate acestea, recesiunea mondială a afectat exporturile 

vietnameze, PIB-ul înregistrând în 2014 una dintre cele mai mici rate de creștere de 

la sfârșitul crizei economice din Asia; întrucât Vietnamul se confruntă cu provocarea 

reprezentată de o forță de muncă din ce în ce mai mare, care crește cu peste un 

milion de persoane în fiecare an;” 

 
§ 26 

Prima parte „își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Vietnamul este una dintre țările din 

care provin cele mai multe victime ale traficului de ființe umane și cu privire la 

informațiile despre numărul mare de copii, în special băieți, care nu sunt protejați 

prin lege împotriva abuzului sexual, devenind victime ale prostituției infantile, 

traficului sau maltratării; îndeamnă Vietnamul să elaboreze o legislație fermă și 

eficace de protecție a tuturor copiilor, indiferent de sex; invită Comisia să sprijine 

Vietnamul să își consolideze capacitățile în domeniul politicilor de migrație și al 

combaterii traficului de ființe umane și a crimei organizate, inclusiv în contextul 

politicilor sale în materie de forță de muncă și de migrație;” 

A doua parte „este îngrijorat, de asemenea, cu privire la informațiile despre exploatarea de 

vietnamezi, victime ale traficului de ființe umane, inclusiv minori, în statele 

membre;” 

A treia parte „invită Comisia să se asigure de urgență că dispozițiile fundamentale privind 

protecția stabilite în cadrul Strategiei UE în vederea eradicării traficului de persoane 

sunt puse pe deplin în aplicare; încurajează guvernul vietnamez și Comisia să aibă în 

vedere crearea unui subcomitet sau a unui grup de lucru specializat în domeniul 

traficului de ființe umane în cadrul Acordului global de parteneriat și cooperare;” 
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8. Finalizarea uniunii economice și monetare a UE 

Propunere de rezoluție: B8-1347/2015 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-1347/2015  

(Comisia ECON) 

§ 1 17S GUE/NGL  -  

5 EFDD AN - 168, 445, 19 

După § 1 1 Verts/ALE  -  

§ 2 18S GUE/NGL  -  

6 EFDD AN - 128, 485, 12 

§ text original div   

1 +  

2 +  

După § 2 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL AN - 122, 496, 12 

23 GUE/NGL AN - 117, 493, 15 

24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL AN - 101, 513, 8 

27 GUE/NGL AN - 74, 521, 31 

28 GUE/NGL AN - 64, 518, 40 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL AN - 181, 437, 6 

31 GUE/NGL AN - 112, 484, 16 

32 GUE/NGL AN - 97, 520, 7 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

33 GUE/NGL AN - 115, 482, 26 

34 GUE/NGL AN - 127, 470, 28 

35 GUE/NGL AN - 129, 453, 42 

§ 3 36 GUE/NGL AN - 113, 492, 12 

După § 3 2 Verts/ALE  -  

7 EFDD AN - 136, 477, 13 

§ 4 37 GUE/NGL  -  

§ 5 38S GUE/NGL  -  

După § 5 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

§ 6 43S GUE/NGL  -  

După § 6 44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

§ 7 47 GUE/NGL  -  

§ 8 48 GUE/NGL  -  

Considerentul A 3 EFDD AN - 166, 447, 18 

14 GUE/NGL  -  

După considerentul A 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

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

comentarii 

Considerentul B 15S GUE/NGL  -  

După considerentul B 16 GUE/NGL  -  

După considerentul C 4 EFDD AN - 160, 456, 15 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentele 3, 4, 5, 6, 7 

GUE/NGL: amendamentele 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 2 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „insistă asupra punerii în aplicare a dispozițiilor 

din pachetul de șase și din pachetul de două măsuri, subliniind totodată că” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

9. Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica 

UE în această privință 

Raport: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015) 

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

comentarii 

§ 5 § text original vs +  

§ 6 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 7 § text original div   

1 +  

2/AN + 445, 153, 31 

§ 22 § text original div   

1 +  

2/AN + 468, 115, 48 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 27 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 37 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 46 3 PPE  +  

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 54 § text original div   

1/AN + 493, 38, 98 

2/AN + 515, 100, 15 

3 +  

După § 54 7 GUE/NGL  -  

După § 55 4 GUE/NGL  -  

§ 56 § text original div   

1/AN + 546, 29, 57 

2/AN + 498, 94, 32 

După § 57 8 GUE/NGL  -  

După § 63 9 GUE/NGL  -  

§ 65 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

§ 67 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 67 10 GUE/NGL  -  

După § 69 11 GUE/NGL  -  

§ 70 12 GUE/NGL  -  

§ text original AN + 455, 109, 62 

§ 71 13 GUE/NGL  -  

§ 73 § text original div   

1/AN + 505, 120, 7 

2/AN + 313, 281, 13 

§ 74 § text original div   

1 +  

2 +  

Titlu, după § 74 § text original div   

1 +  

2/VE + 324, 246, 59 

După § 77 6 GUE/NGL VE + 258, 251, 116 

§ 84 § text original AN + 525, 53, 37 

§ 85 § text original AN + 522, 47, 42 

§ 87 § text original div   

1/AN + 540, 56, 34 

2/AN + 540, 41, 32 

§ 91 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

§ 92 § text original div   

1/AN + 513, 63, 53 

2/AN + 482, 97, 46 

3/AN + 393, 154, 69 

§ 93 § text original vs +  

§ 98 § text original div   

1/AN + 563, 17, 49 

2/AN + 498, 45, 63 

§ 103 § text original vs +  

§ 104 § text original div   

1 +  

2/AN + 497, 101, 26 

§ 105 § text original div   

1 +  

2/AN + 403, 189, 27 

§ 106 § text original div   

1 +  

2/AN + 483, 113, 20 

§ 108 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 111 § text original div   

1/AN + 497, 54, 76 

2/AN + 398, 149, 63 

3/AN + 407, 145, 61 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 114 § text original div   

1/AN + 346, 190, 80 

2/AN + 291, 232, 81 

3/AN + 379, 175, 62 

4/AN + 307, 235, 77 

§ 119 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 120 5 GUE/NGL  -  

Considerentul U 1 PPE  +  

Considerentul AB 2 PPE  +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 421, 86, 116 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: §§ 56, 70, 73, 85, 92, 98, 111, 114 

ECR: §§ 73, 84, 54 (prima și a doua parte), 56 (a doua parte), 87, 92 (a doua parte), 98 (a 

doua parte), 104 (a doua parte), 105 (a doua parte), 106 (a doua parte), 111 (a doua 

parte) 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: § 114 

ECR: §§ 5, 74, 93, 103 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE: 

§ 6 

Prima parte „își manifestă dezacordul ferm cu privire la anexarea, ocuparea și colonizarea 

teritoriilor” 

A doua parte „și insistă asupra dreptului inalienabil al popoarelor la autodeterminare;” 

 
ECR: 

§ 7 

Prima parte întregul text cu excepția cuvântului „singură” 

A doua parte acest cuvânt 
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§ 22 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „subliniază ferm, prin urmare, că statele membre 

ar trebui, fără excepție, să se implice mai mult în implementarea planului de acțiune 

și a cadrului strategic al UE și să le utilizeze ca pe un model propriu pentru 

promovarea drepturilor omului și a democrației atât la nivel bilateral, cât și la nivel 

multilateral;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 27 

Prima parte „salută extinderea mandatului RSUE până în februarie 2017” 

A doua parte „și își reiterează solicitarea ca acest mandat să fie transformat într-unul permanent; 

solicită prin urmare revizuirea mandatului pentru a acorda RSUE putere de inițiativă, 

personal adecvat și resurse financiare, competența de a face declarații publice, de a 

raporta cu privire la rezultatele vizitelor în țări terțe și de a comunica poziția UE cu 

privire la probleme ce implică drepturile omului, consolidând rolul RSUE prin 

îmbunătățirea vizibilității și eficacității acțiunilor sale;” 

 
§ 33 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „consideră că activitatea centrelor pentru 

drepturile omului ar trebui să fie, de asemenea, sprijinită de serviciile diplomatice 

ale statelor membre;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 37 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „în ceea ce privește, printre altele, persoanele 

LGTBI,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 54 

Prima parte „își reiterează sprijinul pentru introducerea sistematică a clauzelor privind drepturile 

omului în toate acordurile internaționale încheiate între UE și țările terțe, cu 

respectarea, îndeosebi, a dialogului social european și a standardelor muncii ale 

OIM;” fără cuvintele „a dialogului social european și” 

A doua parte cuvintele „a dialogului social european și” 

A treia parte „invită Comisia să monitorizeze și să evalueze în mod eficace și sistematic punerea 

în aplicare a clauzelor privind drepturile omului și să informeze periodic 

Parlamentul cu privire la respectarea drepturilor omului de către țările partenere; 

salută utilizarea tot mai sistematică de către Consiliu a măsurilor restrictive aplicate 

țărilor terțe care își încalcă în mod deliberat angajamentele în materie de drepturi ale 

omului; recomandă în continuare ca, de fiecare dată când are loc o încălcare gravă a 

drepturilor omului de către o țară parteneră cu care a fost încheiat un acord, UE să ia 

măsurile concrete prevăzute în clauzele privind drepturile omului din acordul 

respectiv;” 
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§ 56 

Prima parte „consideră că comerțul și drepturile omului se pot consolida reciproc, și că mediul 

de afaceri are un rol important de jucat în promovarea drepturilor omului și a 

democrației; consideră că promovarea drepturilor omului ar trebui să fie consolidată 

de cooperarea dintre guverne și sectorul privat; reafirmă în acest context că 

societățile europene ar trebui să ia toate măsurile pentru a se asigura că activitățile 

lor din țările terțe respectă drepturile omului; reafirmă, în plus, importanța 

promovării de către UE a responsabilității sociale a întreprinderilor și a rolului 

principal pe care întreprinderile europene trebuie să-l aibă în promovarea unor 

standarde la nivel internațional în ceea ce privește afacerile și drepturile omului; 

solicită, totodată, UE să își asume un rol activ în cadrul celei de-a 12-a sesiuni a 

Grupului de lucru al ONU privind chestiunea drepturilor omului, a societăților 

transnaționale și a altor întreprinderi comerciale și să sprijine eforturile de aliniere a 

politicilor lor cu Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale;” 

A doua parte „recomandă UE și statelor sale membre să se implice în noua dezbatere cu privire la 

un instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic privind afacerile 

și drepturile omului în cadrul sistemului ONU;” 

 
§ 67 

Prima parte „ia act cu satisfacție de documentul de orientare în ceea ce privește combaterea 

terorismului elaborat de SEAE și de către Comisie și aprobat de Consiliu, cu scopul 

de a asigura respectarea drepturilor omului în planificarea și punerea în aplicare 

împreună cu țări terțe a proiectelor de asistență pentru combaterea terorismului; 

invită SEAE și Comisia să asigure punerea în aplicare eficientă a documentului, 

începând cu difuzarea sa pe scară largă; reamintește, în acest context, că respectarea 

drepturilor și libertăților fundamentale este un element esențial pentru succesul 

politicilor de combatere a terorismului, inclusiv pentru utilizarea tehnologiilor de 

supraveghere digitală;” 

A doua parte „sprijină eforturile depuse la nivel internațional pentru a pune capăt încălcărilor 

drepturilor omului comise de către ISIS/Daesh;” 

 
§ 87 

Prima parte „invită UE să colaboreze în continuare cu țările care aplică încă pedeapsa cu 

moartea, utilizând toate instrumentele diplomatice și de cooperare pentru a asigura 

abolirea pedepsei cu moartea;” 

A doua parte „reiterează, de asemenea, solicitarea adresată UE de a continua monitorizarea 

condițiilor în care se desfășoară execuțiile în țările care practică în continuare 

pedeapsa cu moartea;” 
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§ 98 

Prima parte „reamintește faptul că Premiul Saharov pe 2014 a fost acordat doctorului Denis 

Mukwege pentru angajamentul său ferm față de victimele actelor de violență sexuală 

și pentru promovarea continuă a drepturilor femeilor, acțiuni prin care a crescut 

gradul de informare privind utilizarea violenței și a mutilării sexuale a femeilor, 

fetelor și copiilor ca mijloace ale războiului; condamnă cu fermitate toate formele de 

abuz și violență împotriva femeilor, fetelor și copiilor, în special utilizarea violenței 

sexuale ca armă de război; condamnă, de asemenea, mutilarea genitală a femeilor, 

căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și forțate, sclavia sexuală, violul conjugal și 

alte forme de practici tradiționale dăunătoare; subliniază că este necesar ca femeile, 

fetele și copiii abuzați în perioadele de conflicte să aibă acces la îngrijire medicală și 

psihologică, potrivit dreptului internațional; ia act, în acest context, de scrisoarea 

VP/ÎR privind politica de ajutor umanitar, în special prevenirea violenței sexuale și 

acordarea de sprijin corespunzător și acces la îngrijire medicală și psihologică 

femeilor care au fost victime ale violurilor în situații de conflict;” 

A doua parte „invită statele membre ale Consiliului Europei să semneze și să ratifice Convenția de 

la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a 

violenței domestice;” 

 
§ 104 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „prin integrarea egalității de gen” și „legate de 

gen” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 106 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „și a elaborării de programe de formare privind 

egalitatea dintre genuri destinate profesioniștilor din domeniul educației în țările 

terțe, precum și realizarea de acțiuni pentru combaterea vehiculării stereotipurilor cu 

ajutorul materialelor educaționale” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 108 

Prima parte „încurajează UE să continue integrarea sprijinului acordat femeilor și fetelor în 

cadrul operațiilor PSAC și al arhitecturii ONU de consolidare a păcii și să depună în 

continuare eforturi în vederea punerii în aplicare și a consolidării Rezoluțiilor 

Consiliului de Securitate al ONU 1325 (2000)(50) și 1820 (2008)(51) privind 

femeile, pacea și securitatea; cere, în acest sens, UE să sprijine la nivel internațional 

recunoașterea valorii adăugate a participării femeilor la prevenirea și soluționarea 

conflictelor, precum și la operațiunile de menținere a păcii, în activitățile de asistență 

umanitară și de reconstrucție post-conflict și în procesul de tranziție democratică 

spre soluții politice durabile și stabile; subliniază, de asemenea, că este important să 

se garanteze toate drepturile omului pentru femei” 

A doua parte „și să se contribuie la emanciparea acestora, inclusiv în cadrul agendei post-2015 și 

sprijinind Platforma de acțiune de la Beijing și Convenția de la Istanbul; salută 

sprijinul UE pentru rezoluțiile ONU referitoare la aspectele de gen, în special 

referitoare la rolul libertății de exprimare și de opinie în emanciparea femeii; ia act 

cu satisfacție de concluziile celei de-a 59-a sesiuni a Comisiei ONU privind statutul 

femeilor;” 
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§ 119 

Prima parte „salută cooperarea activă a UE cu mai mulți raportori speciali ai ONU care se ocupă 

cu drepturile economice, sociale și culturale,” 

A doua parte „inclusiv cu Raportorul special privind dreptul omului la apă potabilă sigură și la 

servicii de salubritate, cu Raportorul special privind dreptul la educație, Raportorul 

special privind dreptul la hrană, cu Raportorul special privind sărăcia extremă și 

drepturile omului și cu Raportorul special privind condițiile de locuit adecvate; ia act 

cu satisfacție de faptul că promovarea drepturilor economice, sociale și culturale a 

fost consolidată în cadrul programului orientativ multianual 2014-2017 al EIDHR 

(IEDDO) care are ca scop, printre altele, să contribuie la întărirea sindicatelor, la 

creșterea gradului de conștientizare cu privire la aspectele legate de salarii, la 

protecția patrimoniului funciar, la promovarea integrării sociale prin emanciparea 

economică și la reducerea discriminării economice și a violenței la locul de muncă;” 

 
PPE: 

§ 46 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „explicită a” și „decisă de Comisia Juncker” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 65 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „, identitate de gen” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 73 

Prima parte „solicită UE să participe activ la dezbaterile referitoare la termenul de „refugiat 

climatic”, inclusiv la eventuala sa definire juridică în cadrul dreptului internațional” 

A doua parte „sau în orice acord internațional cu forță de lege;” 

 
Titlu, după § 74 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „culturale și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 91 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „identitate sexuală,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
S&D: 

§ 74 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „îndeamnă UE încă o dată să interzică 

dezvoltarea, producerea și utilizarea unor sisteme de arme pe deplin autonome care 

permit efectuarea de atacuri fără intervenție umană;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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ECR, PPE: 

§ 92 

Prima parte „consideră că UE ar trebui să își continue eforturile pentru consolidarea respectării 

drepturilor persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI), în 

conformitate cu orientările UE pe acest subiect(48); recomandă punerea în aplicare a 

orientărilor, inclusiv prin instruirea personalului UE din țările terțe; consideră 

regretabil faptul că 75 de țări incriminează în continuare homosexualitatea, dintre 

care opt prevăd pedeapsa cu moartea, și consideră că practicile și actele de violență 

împotriva persoanelor bazate pe orientarea lor sexuală nu ar trebui să rămână 

nepedepsite; sprijină activitatea continuă a Înaltului Comisar al ONU pentru 

Drepturile Omului în scopul combaterii acestor legi discriminatorii, precum și 

activitatea altor organisme ale ONU;” 

A doua parte „este preocupat de restricțiile asupra drepturilor fundamentale ale apărătorilor 

drepturilor persoanelor LGBTI și cere UE să mărească sprijinul acordat acestora; 

consideră că drepturile persoanelor LGBTI pot fi respectate într-o mai mare măsură 

dacă aceste persoane au acces la instituții juridice” 

A treia parte „posibil prin parteneriat civil sau căsătorie;” 

 
§ 105 

Prima parte „regretă lipsa egalității de gen în mediul politic; reamintește că femeile și bărbații 

sunt egali și ar trebui să se bucure de aceleași drepturi politice și libertăți civile și 

deplânge, de asemenea, slaba reprezentare a femeilor în procesul decizional la nivel 

economic, social și politic; subliniază nevoia de mecanisme de protecție eficace 

pentru femeile apărătoare ale drepturilor omului;” 

A doua parte „recomandă introducerea unui sistem de cote ca instrument de promovare a femeilor 

în organismele politice și în procesul democratic, în special în calitate de candidate;” 

 
§ 111 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „și protejarea drepturilor sexuale și 

reproductive”, „și a drepturilor”, precum și „și la avortul în condiții de securitate” 

A doua parte „și protejarea drepturilor sexuale și reproductive”, precum și „și a drepturilor” 

A treia parte „și la avortul în condiții de securitate” 

 
ECR, Verts/ALE: 

§ 114 

Prima parte „condamnă practica mamelor purtătoare, care subminează demnitatea umană a 

femeilor, întrucât corpul și funcțiile reproductive ale acestora sunt utilizate ca o 

marfă; consideră că practica gestațională a mamelor purtătoare, care implică 

exploatarea reproductivă și” fără cuvintele „care subminează demnitatea umană a 

femeilor, întrucât corpul și funcțiile reproductive ale acestora sunt utilizate ca o 

marfă; consideră că practica gestațională a mamelor purtătoare,” 

A doua parte „care subminează demnitatea umană a femeilor, întrucât corpul și funcțiile 

reproductive ale acestora sunt utilizate ca o marfă; consideră că practica gestațională 

a mamelor purtătoare,” 

A treia parte „utilizarea corpului uman pentru câștiguri financiare sau de altă natură, în special în 

cazul femeilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare,” 

A patra parte „ar trebui interzise și tratate de urgență în cadrul instrumentelor în materie de 

drepturi ale omului;” 
 

 

10. Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton 

Propuneri de rezoluție: B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, 
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B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015 

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

comentarii 

Propuneri de rezoluție ale unui grup politic 

B8-1350/2015  ENF  -  

Propunere comună de rezoluție RC-B8-1362/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 3 ECR VE + 310, 265, 29  

modificare orală 

§ text original  ↓  

§ 4 § text original vs +  

§ 5 § text original AN + 503, 74, 25 

§ 6 4 ECR  +  

§ text original div   

1 ↓  

2/AN ↓  

După § 6 1 ENF  -  

2 ENF  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 525, 42, 39 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1362/2015  ECR  ↓  

B8-1363/2015  ALDE  ↓  

B8-1364/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1396/2015  PPE  ↓  

B8-1397/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1398/2015  EFDD  ↓  

B8-1401/2015  S&D  ↓  
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Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: vot final 

ENF: §§ 5, 6 (a doua parte), vot final 
 

Solicitări de vot separat 

ENF: § 4 
 

Diverse 

Cristian Dan Preda a prezentat următorul amendament oral la amendamentul 3: 

„3. salută rezultatele obținute în ceea ce privește întoarcerea refugiaților și a persoanelor strămutate 

intern, reconstrucția și restituirea proprietăților, în conformitate cu dispozițiile din anexa VII la 

Acordul de la Dayton; insistă asupra necesității unei implementări complete a anexei și a strategiei 

aferente, în vederea asigurării unui sistem viabil pentru reîntoarcere, dar și a unor soluții juste, 

cuprinzătoare și de durabile pentru persoanelor strămutate intern, a refugiaților și a celorlalte persoane 

afectate de război; subliniază, în această privință, necesitatea unui sistem viabil de reîntoarcere a 

croaților, bosniacilor și nu numai în Republica Srpska; subliniază necesitatea unor progrese în 

ameliorarea integrării socioeconomice a persoanelor care s-au întors; solicită o mai bună coordonare a 

eforturilor la toate nivelurile și acordarea unei atenții mai mari celor mai vulnerabile dintre persoanele 

strămutate, inclusiv romilor și femeilor care sunt victime ale violenței; ia act cu regret de faptul că, 

potrivit Comitetului Internațional al Crucii Roșii, există încă aproximativ 7°000 de persoane dispărute 

după încheierea războiului, despre a căror soartă nu se știe nimic;” 
 

 

11. Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC 

Raport: Bodil Valero (A8-0338/2015) 

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

comentarii 

§ 1 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 7 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

3 +  

§ 9 § text original vs +  

§ 11 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 277, 259, 41 

4 +  

§ 14 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 18 § text original vs +  

§ 19 § text original vs +  

§ 20 § text original vs/VE + 294, 268, 18 

§ 23 § text original vs +  

§ 24 § text original div   

1/VE + 309, 245, 22 

2 +  

§ 26 § text original vs/VE + 292, 276, 12 

§ 28 § text original vs -  

§ 29 § text original AN - 239, 310, 29 

§ 31 § text original vs -  

§ 32 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 33 § text original vs +  

§ 34 § text original vs +  

§ 35 § text original vs +  

§ 40 § text original div   

1 -  

2 -  

3/VE + 361, 203, 10 

4 -  

5/VE + 309, 254, 6 

§ 41 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 369, 202, 1 

§ 42 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 43 § text original div   

1/AN + 465, 95, 11 

2/AN + 436, 82, 42 

3/AN + 463, 56, 37 

4/AN + 480, 59, 16 

§ 44 § text original vs +  

§ 46 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

3 +  

§ 49 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 51 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 57 § text original vs +  

§ 58 § text original vs/VE + 294, 237, 15 

§ 59 § text original vs/VE + 288, 249, 3 

Considerentul D § text original div   

1 +  

2/VE + 292, 218, 24 

Considerentul G § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Considerentul H § text original div   

1 +  

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

comentarii 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 249, 164, 128 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: §§ 29, 43 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: considerentul G, §§ 20, 26, 28, 29, 35, 40, 58, 59 

GUE/NGL: §§ 7, 8 

ECR: §§ 9, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 44, 57, 58, 59 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

considerentul D 

Prima parte „întrucât răspândirea necontrolată a armelor reprezintă un pericol grav pentru pace și 

securitate, pentru drepturile omului și dezvoltarea sustenabilă;” 

A doua parte „întrucât, la nivel mondial, în fiecare minut, o persoană moare din cauza violenței 

armate și, în același interval, sunt fabricate 15 arme noi;” 

 
§ 24 

Prima parte „este îngrijorat cu privire la efectul pe care amenințările cu acțiuni în justiție ale 

companiilor din unele state membre, indiferent dacă sunt reale sau percepute, l-ar 

putea avea asupra analizării solicitărilor de licențe de export;” 

A doua parte „reamintește statelor membre că aplicarea riguroasă și scrupuloasă a celor opt criterii 

creează bazele necesare pentru refuzarea acordării unei licențe de export;” 

 
EFDD: 

§ 8 

Prima parte Întregul text cu excepția cuvintelor „sprijină furnizarea de arme de apărare în caz de 

autoapărare legitimă;” și „și către Ucraina;” 

A doua parte „sprijină furnizarea de arme de apărare în caz de autoapărare legitimă;” 

A treia parte „și către Ucraina;” 

 
ECR: 

considerentul G 

Prima parte „întrucât statele membre ale UE au exportat arme în valoare totală de 36,7 miliarde 

EUR în 2013, inclusiv 26,7 miliarde EUR către țări terțe;” 

A doua parte „întrucât, prin comparație, bugetul general al Instrumentului european de vecinătate 

pentru perioada 2014-2020 este de 15,4 miliarde EUR;” 

A treia parte „întrucât statele membre ale UE au reprezentat 36% din totalul exporturilor de arme 

către țări terțe;” 

A patra parte „întrucât este dificil să se susțină că aceste fluxuri comerciale sunt în interesul direct 

în materie de securitate al UE;” 

 
considerentul H 

Prima parte „întrucât Poziția comună 2008/944/PESC este un cadru juridic obligatoriu de 

stabilire a opt criterii pentru exporturile de arme convenționale, pe care statele 

membre ale UE trebuie să le aplice în luarea deciziilor privind acordarea de licențe;” 

A doua parte „întrucât ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de această poziție comună, 

în special în contextul dezvoltării unei piețe europene a apărării și a unei baze 

industriale și tehnologice de apărare europeană;” 
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§ 5 

Prima parte „constată că statele membre ale UE sunt exportatori de arme foarte importanți la 

nivel mondial, cu exporturi în valoare de 36,711 miliarde EUR în 2013, din care 

10,735 miliarde EUR între state membre și 25,976 miliarde EUR către țările terțe, 

potrivit celui de-al 16-lea raport anual;” 

A doua parte „reiterează faptul că articolul 10 din poziția comună prevede că considerațiile 

privind interesele economice, comerciale și industriale ale statelor membre nu 

afectează aplicarea celor opt criterii de reglementare a exporturilor de arme;” 

 
§ 7 

Prima parte „reamintește faptul că industria în domeniul apărării ar trebui să servească drept 

instrument pentru garantarea apărării și securității statelor membre, asigurând un 

regim de securitate a aprovizionării în UE” 

A doua parte „și, în același timp, contribuind la punerea în aplicare PESC și PSAC consolidate, 

având în vedere că acest lucru este important pentru a contribui la asigurarea 

stabilității și securității la nivel mondial;” 

A treia parte „recunoaște că exporturile de arme au jucat un rol important în ceea ce privește 

consolidarea și dezvoltarea în continuare a bazei industriale și tehnologice a 

sectorului european al apărării, care a fost important într-o gamă largă de evoluții în 

materie de inovare și dezvoltare;” 

 
§ 11 

Prima parte „subliniază că controlul exporturilor de arme face parte integrantă din politica 

externă și de securitate a UE și trebuie să fie ghidat de principiile consacrate la 

articolul 21 din TUE, în special promovarea democrației și a statului de drept și 

menținerea păcii, prevenirea conflictelor și consolidarea securității internaționale;” 

A doua parte „reamintește că este esențial să se asigure coerența între exporturile de arme și 

credibilitatea UE ca promotor al drepturilor omului la nivel mondial;” 

A treia parte „își exprimă convingerea fermă că o punere în aplicare mai eficientă a celor opt 

criterii ale poziției comune ar reprezenta o contribuție importantă la dezvoltarea 

PESC și PSAC;” 

A patra parte „solicită ca noua strategie globală a UE pentru politica externă și de securitate să 

examineze în mod corespunzător chestiunile legate de exportul de arme având în 

vedere modificarea mediului de securitate și riscurile pentru interesele europene în 

materie de securitate și amenințările la adresa acestora;” 

 
§ 14 

Prima parte „salută succesul primei conferințe a statelor părți, care a avut loc la Cancun în 

perioada 24-27 august 2015, însă subliniază faptul că nu s-a ajuns la un acord cu 

privire la modelul care trebuie să fie utilizat pentru rapoartele anuale;” 

A doua parte „consideră că tratatul ar avea succes cu adevărat numai dacă se iau măsuri pentru ca 

aplicarea sa să fie generalizată și dacă se stabilesc mecanisme obligatorii sau de 

sancționare care să fie utilizate în cazul neaplicării normelor stabilite;” 
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§ 32 

Prima parte „reamintește că Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizației 

Națiunilor Unite împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc vizează 

controlarea eficace a transferurilor de arme de foc pentru uz civil; recunoaște 

legitimitatea exporturilor de arme de vânătoare și sportive pentru uz civil în temeiul 

respectivului Regulament;” 

A doua parte „salută revizuirea legislației UE privind armele de foc (inclusiv privind dezactivarea, 

sancțiunile administrative și armele de semnalizare) și intenția de a consolida 

cooperarea polițienească cu țările învecinate în ceea ce privește contrabanda cu 

arme; solicită, în consecință, Comisiei să consolideze capacitățile Europol;” 

 
§ 40 

Prima parte „este de părere că rapoartele anuale privind exporturile de arme sunt instrumente 

semnificative în progresul către transparența comerțului cu arme;” 

A doua parte „regretă totuși faptul că numai 21 state membre au prezentat observații complete 

pentru cel de-al 16-lea raport anual;” 

A treia parte „constată că observații complete înseamnă date referitoare la valoarea financiară atât 

a licențelor emise de export al armelor, cât și a exporturilor efective, defalcate atât pe 

destinație, cât și pe categoria din lista de produse militare a UE;” 

A patra parte „regretă faptul că Grecia nu a furnizat niciun fel de date, că Germania și Regatul 

Unit nu au prezentat date privind exporturile efective de arme, în timp ce Franța a 

pus la dispoziție o cifră totală pentru exporturile de arme care nu a fost defalcată; 

subliniază că acestea sunt țările, cu excepția Greciei, care sunt și cele mai mari 

exportatoare și au o responsabilitate majoră pentru impactul global al exporturilor de 

arme ale UE;” 

A cincea parte „solicită statelor membre rămase să își îndeplinească obligația de a prezenta un 

raport anual și de a furniza retroactiv date pentru cel de-al 16-lea raport anual și 

pentru următoarele rapoarte anuale în timp util;” 

 
§ 41 

Prima parte „ia act de faptul că raportul conține informații standardizate cu privire la licențele de 

export emise, dar nu cuprinde informații complete cu privire la exporturile efective 

de arme;” 

A doua parte „îndeamnă Consiliul și VP/ÎR să analizeze mijloacele de îmbunătățire a respectării 

obligației de raportare și de creștere a transparenței și a controlului public asupra 

cadrului de control al exporturilor, și anume, asigurarea faptului că statele membre 

raportează toate exporturile de arme;” 

A treia parte „solicită să se remedieze această lacună și să se prevadă, prin urmare, un raport 

anual care să sublinieze, defalcat, în funcție de tipologie și destinație, datele reale ale 

exporturilor;” 
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§ 42 

Prima parte „solicită să se introducă o procedură standardizată de raportare și de prezentare a 

datelor pentru informațiile referitoare la exporturile efective și datele privind 

licențele, inclusiv un termen-limită, care să fie aplicată și respectată uniform în toate 

statele membre;” 

A doua parte „invită statele membre să prezinte informații complete cu privire la licențele 

refuzate, inclusiv informații specifice licenței privind statul beneficiar și autoritatea 

în cauză, descrierea și cantitatea articolelor care urmează să fie transferate în ceea ce 

privește subcategoriile din lista de produse militare, precum și motivele exacte care 

au stat la baza refuzului;” 

A treia parte „ propune modificarea formatului raportului anual și relansarea raportului sub forma 

unei baze de date online publice interactive și în cadrul căreia se pot face căutări;” 

 
§ 43 

Prima parte „solicită consolidarea consultărilor dintre statele membre în ceea ce privește 

transferurile de arme către regiuni fragile și instabile, în special către cele care 

acționează agresiv în vecinătatea lor;” 

A doua parte „solicită o verificare amănunțită și sistematică a punerii în aplicare a regimului UE 

de sancțiuni împotriva Rusiei în ceea ce privește exporturile de arme și vânzările de 

tehnologii cu dublă utilizare;” 

A treia parte „invită statele membre să instituie o listă a persoanelor (inclusiv entități și persoane) 

care au fost condamnate pentru încălcarea legislației privind exporturile de arme și 

pentru cazuri identificate de deturnare și a persoanelor care nu au fost condamnate în 

instanță, dar sunt cunoscute ca fiind implicate în comerțul ilegal cu arme sau în 

activități care constituie o amenințare pentru securitatea internațională;” 

A patra parte „invită statele membre să furnizeze informații detaliate privind modalitățile de 

revocare sau de suspendare a licențelor acordate în privința țărilor care fac obiectul 

unui embargo;” 

 
§ 49 

Prima parte „solicită întărirea supravegherii parlamentare atât la nivel național, cât și la nivel 

european, prin prezentarea de rapoarte anuale în parlamente;” 

A doua parte „solicită ca exporturile europene de arme și politica europeană a industriei de 

apărare să fie discutate în cadrul următoarei conferințe interparlamentare privind 

PESC/PSAC;” 

 
§ 51 

Prima parte „consideră că evoluțiile tehnologice fac din ce în ce mai dificilă distincția între 

utilizarea pur militară și pur civilă și ar trebui să se acorde o atenție specială Listei 

de produse cu dublă utilizare în lumina Aranjamentului de la Wassenaar;” 

A doua parte „invită VP/ÎR, statele membre și Comisia să se asigure că nu există lacune la nivelul 

Aranjamentului de la Wassenaar sau între lista cu produsele militare și anexele la 

Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare și să acorde o atenție deosebită 

noilor tehnologii de importanță strategică,” 

A treia parte „cum ar fi sistemele de aeronave pilotate de la distanță, robotica aplicată și 

tehnologia de supraveghere;” 
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§ 54 

Prima parte „invită statele membre să pună la dispoziție suficiente resurse pentru a pune în 

aplicare și a efectua în mod eficace controlul exportului, brokerajului și tranzitului 

de produse cu dublă utilizare;” 

A doua parte „salută programele în desfășurare de consolidare a capacității finanțate de UE în 

sprijinirea sistemelor de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare ale 

țărilor terțe;” 

A treia parte „invită statele membre să își mobilizeze capacitățile de instruire și în cadrul UE;” 

 
PPE, ECR: 

§ 1 

Prima parte „își exprimă profunda îngrijorare privind răspândirea conflictelor armate, îndeosebi 

a celor din Ucraina, Siria, Irak, Libia și Yemen, precum și a tuturor conflictelor 

internaționale, care, într-o lume tot mai globalizată, constituie o amenințare la adresa 

stabilității și securității mondiale și au creat o vecinătate mai puțin stabilă și sigură 

pentru UE;” 

A doua parte „subliniază faptul că transferurile de arme către state aflate în conflict pot să fi avut o 

contribuție la aceste conflicte;” 

 
§ 46 

Prima parte „reamintește că guvernelor le revine responsabilitatea politică de a exporta sau de a 

nu exporta produse militare sau produse cu dublă utilizare;” 

A doua parte „invită statele membre să furnizeze informații cu privire la fiecare licență acordată, 

astfel încât să facă posibilă efectuarea de controale la nivelul UE pentru a asigura 

faptul că țările nu încalcă criteriile poziției comune din interes economic, politic sau 

personal;” 

A treia parte „solicită SEAE/COARM să își asume sarcina de monitorizare a licențelor despre 

care se crede că nu respectă criteriile poziției comune;” 
 

Diverse 

Erată: toate versiunile lingvistice. 
 

 

12. Brevetele și drepturile amelioratorilor de plante 

Propuneri de rezoluție: B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015  

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-1394/2015  

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

Înainte de §1 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

AN - 166, 328, 25 

§ 1 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

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

comentarii 

§ 2 3 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 3 4 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 4 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

AN - 222, 265, 40 

§ text original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 379, 146, 3 

§ 5 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 413, 86, 28 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1394/2015  PPE  ↓  

B8-1395/2015  S&D  ↓  

B8-1399/2015  ECR  ↓  

B8-1400/2015  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: vot final 

GUE/NGL și Verts/ALE: § 4 (a treia parte), amendamentele 1, 5 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL, Verts/ALE 

§ 4 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „obținut prin procedee esențialmente biologice” 

și „– acolo unde este cazul –” 

A doua parte „obținut prin procedee esențialmente biologice” 

A treia parte „– acolo unde este cazul –” 
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13. Situația din Burundi 

Propuneri de rezoluție: B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, 

B8-1356/2015, B8-1357/2015  

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-1348/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 16 § text original vs +  

§ 22 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 1 EFDD AN - 207, 275, 15 

§ text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1348/2015  ECR  ↓  

B8-1352/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1353/2015  PPE  ↓  

B8-1354/2015  S&D  ↓  

B8-1355/2015  ALDE  ↓  

B8-1356/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2015  EFDD  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentul 1 
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Solicitări de vot separat 

ECR: § 16 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 22 

Prima parte „invită UA, ONU și UE să examineze cu atenție situația regională și să împiedice 

orice nouă destabilizare a regiunii, 

A doua parte „prin intensificarea prezenței lor pe teren” 

A treia parte „și în special prin menținerea unui dialog politic permanent între țările din regiune;” 

A patra parte „invită UA, în acest context, să ia în considerare, în coordonare cu Consiliul de 

Securitate al ONU, trimiterea unei misiuni de menținere a păcii sub conducere 

africană, în cazul în care situația securității și a drepturilor omului ar continua să se 

deterioreze în Burundi;” 

 
ECR: 

§ 24 

Prima parte „consideră că problemele din Burundi sunt interconectate cu disputele legate de 

controlul asupra terenurilor agricole fertile, inegalitatea veniturilor și discriminare;” 

A doua parte „solicită, în acest context, instituirea unui cadru normativ responsabil pentru 

reglementarea modului în care corporațiile respectă drepturile omului și obligațiile 

ce le revin în legătură cu standardele sociale și de mediu;” 
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14. Protejarea Parcului Național Virunga din Republica Democratică Congo 

Propunere de rezoluție: B8-1346/2015 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-1346/2015  

(Comisia DEVE) 

§ 3 6 ALDE,  

Verts/ALE: 

 +  

După § 3 1 ALDE,  

Verts/ALE: 

 +  

§ 13 2 ALDE,  

Verts/ALE: 

 +  

§ 16 7 PPE VE - 178, 254, 15 

§ 20 3 ALDE,  

Verts/ALE: 

 +  

După considerentul H 4 ALDE,  

Verts/ALE: 

 +  

5 ALDE,  

Verts/ALE: 

 +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

 
 


