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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 de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo 

Recomandare: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 468, 102, 81 

 

 

 

2. Desemnarea membrilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în 

sectorul autovehiculelor 

Propunerea Conferinței președinților 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Aprobare fără vot 

 

 

3. Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și 

cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și Ucraina 

Propuneri de rezoluție: B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016,  B8-0079/2016, 

B8-0080/2016 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0068/2016  (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

§ 1 6 GUE/NGL  -  

§ 3 7 GUE/NGL  -  

După § 8 8 GUE/NGL  -  

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

comentarii 

§ 15 5 GUE/NGL AN - 240, 349, 73 

§ 17 10S GUE/NGL  -  

§ 26 § text original  + modificare orală 

După § 29 11 GUE/NGL VE - 102, 488, 71 

§ 31 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE - 300, 349, 14 

După § 38 12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL AN - 223, 283, 161 

§ 39 15S GUE/NGL  -  

După § 43 16 GUE/NGL  -  

§ 44 17 GUE/NGL AN - 139, 510, 14 

§ text original AN + 468, 166, 27  

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

comentarii 

După considerentul B 1 GUE/NGL  +  

Considerentul C 2 GUE/NGL AN - 126, 505, 35 

După considerentul C 3 GUE/NGL  -  

După considerentul E 4 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0068/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0069/2016  PPE  ↓  

B8-0077/2016  ALDE  ↓  

B8-0078/2016  ECR  ↓  

B8-0079/2016  S&D  ↓  

B8-0080/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 2, 5, 14, 17 

ALDE: § 44 
 

Solicitări de vot pe părți 

S&D, ALDE 

§ 31 

Prima parte "„salută intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2016, a ALSAC UE-Ucraina; condamnă 

însă faptul că Federația Rusă a suspendat în mod unilateral acordul de liber schimb 

încheiat de aceasta cu Ucraina, a introdus restricții comerciale majore asupra 

exporturilor Ucrainei către Rusia și împiedică tranzitul bunurilor către țări terțe, 

încălcând acordul OMC și alte acorduri comerciale bilaterale;” 

A doua parte „îndeamnă UE să sprijine Ucraina în cadrul litigiilor actuale și viitoare cu Rusia 

inițiate în cadrul OMC,” 

A treia parte „adoptând statutul de parte terță;” 
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Diverse 

Michael Gahler a prezentat următorul amendament oral la punctul 26: 

„26. salută crearea unui nou guvern după o lungă perioadă de impas și încercările nereușite de a forma 

un guvern din 4 și 13 ianuarie 2016; îndeamnă forțele politice din Moldova să accelereze neîntârziat, 

procesul de reformă în beneficiul tuturor moldovenilor, inclusiv pentru a respecta cerințele Băncii 

Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional (FMI); încurajează evitarea consecințelor geopolitice 

grave pe care le-ar avea o altă criză politică, reamintește partidelor moldovene necesitatea consolidării 

stabilității politice pentru a putea garanta un succes durabil al reformelor și speră că noul guvern va 

avea capacitatea să genereze rezultate substanțiale;”  

 

Knut Fleckenstein a prezentat următorul amendament oral la punctul 44: 

„44. ia act de viitorul referendum consultativ olandez privind AA/ALSAC dintre UE și Ucraina; are 

convingerea că poporul olandez va decide ținând cont de avantajele acordului și de efectele tangibile 

pe care acesta le are asupra UE și, în special, a Țărilor de Jos;” 

 

Javier Nart (Grupul ALDE) și-a retras semnătura de pe propunerea comună de rezoluție RC-B8-

0068/2016. 
 

 

4. Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] 

Propuneri de rezoluție: B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, 
B8-0059/2016, B8-0060/2016 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0043/2016  

(PPE, S&D, ALDE) 

§ 3 1 GUE/NGL AN - 110, 527, 25 

§ 6 § text original vs +  

§ 7 § text original vs/VE + 492, 169, 0 

§ 8 § text original AN + 480, 162, 23 

§ 11 § text original AN + 385, 260, 17 

§ 12 § text original AN + 396, 234, 36 

§ 17 § text original vs +  

§ 18 § text original AN + 371, 250, 44 

Considerentul H § text original div   

1/AN + 448, 181, 36 

2/AN + 380, 243, 41 

3/AN + 381, 247, 39 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul I § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 406, 212, 51 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0043/2016  PPE  ↓  

B8-0045/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0051/2016  S&D  ↓  

B8-0057/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2016  ALDE  ↓  

B8-0059/2016  ECR  ↓  

B8-0060/2016  EFDD  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: §§ 11, 18 

ECR: §§ am 3, 8, 11, 12, 18, vot final 

GUE/NGL: amendamentul 1, vot final 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: §§ 6, 7, 17, considerentul I 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

considerentul H 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor „să se implice mai activ în politica de securitate 

și apărare și să promoveze transpunerea în practică a tuturor dispozițiilor din 

domeniul politicii de securitate și apărare consacrate în tratate, inclusiv a celor 

privind” și „întrucât instituțiile UE trebuie să sprijine toate statele membre în 

eforturile lor de a transpune pe deplin în practică aceste dispoziții,” 

A doua parte „să se implice mai activ în politica de securitate și apărare și să promoveze 

transpunerea în practică a tuturor dispozițiilor din domeniul politicii de securitate și 

apărare consacrate în tratate, inclusiv a celor privind” 

A treia parte „întrucât instituțiile UE trebuie să sprijine toate statele membre în eforturile lor de a 

transpune pe deplin în practică aceste dispoziții,” 
 

Diverse 

Ulrike Lunacek și Klaus Buchner (Grupul Verts/ALE) sunt, de asemenea, semnatari ai propunerii de 

rezoluție B8-0045/2016. 
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5. Prioritățile UE pentru sesiunile CDO din 2016 

Propuneri de rezoluție: B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, 
B8-0065/2016, B8-0066/2016  

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0050/2016  

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

§ 18 2 PPE VE - 307, 320, 28 

§ 29 § text original div   

1 +  

2/AN + 530, 131, 5 

§ 31 § text original div   

1 +  

2/AN + 523, 131, 12 

3/AN + 527, 96, 37 

§ 32 § text original div   

1 +  

2/AN + 352, 274, 38 

§ 34 § text original AN + 515, 135, 16 

§ 38 § text original div   

1/AN + 548, 21, 98 

2/AN + 485, 100, 75 

§ 45 § text original div   

1/AN + 552, 46, 65 

2/AN + 476, 119, 58 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 46 § text original AN + 473, 127, 62 

§ 86 § text original AN + 614, 30, 22 

§ 89 § text original AN + 360, 274, 33 

Considerentul H 1 Verts/ALE  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 335, 230, 102 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0050/2016  PPE  ↓  

B8-0052/2016  ALDE  ↓  

B8-0056/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0063/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0064/2016  EFDD  ↓  

B8-0065/2016  ECR  ↓  

B8-0066/2016  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: § 86 

S&D: §§ 38, 45, 46, vot final 

ECR: § 34 

PPE: § 89 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 29 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor „și a schimbărilor climatice” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 31 

Prima parte „reamintește că toate statele au obligația de a respecta și de a proteja drepturile 

fundamentale ale tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția lor, indiferent de 

naționalitatea sau originea lor și indiferent de statutul lor de imigrant; reamintește că 

orice strategie globală privind migrația este strâns legată de politicile de dezvoltare 

și de ajutor umanitar, în special în ceea ce privește crearea de coridoare umanitare și 

eliberarea de vize pe motive umanitare; își reiterează apelul de a se garanta faptul că 

toate acordurile de cooperare și readmisie în materie de migrație încheiate cu statele 

din afara UE respectă dreptul internațional; reamintește că returnarea migranților ar 

trebui să fie realizată numai în conformitate deplină cu drepturile migranților, pe 

baza unor decizii în cunoștință de cauză și numai în cazul în care protecția 

drepturilor lor este garantată în țara de proveniență; invită guvernele să pună capăt 

arestării și reținerii arbitrare a migranților; își exprimă îngrijorarea cu privire la 

discriminarea migranților și a refugiaților și la încălcarea drepturilor acestora;”, cu 

excepția cuvintelor „în special în ceea ce privește crearea de coridoare umanitare și 

eliberarea de vize pe motive umanitare;” 

A doua parte „în special în ceea ce privește crearea de coridoare umanitare și eliberarea de vize pe 

motive umanitare;” 

A treia parte „ invită, în acest context, statele membre ale ONU, inclusiv statele membre ale UE, 

să respecte dreptul de a căuta și a obține azil;” 

 
§ 32 

Prima parte „salută acordul convenit la Paris în cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite 

asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), care prevede acțiuni de adaptare, de 

atenuare, de transfer și dezvoltare a tehnologiilor și de dezvoltare a capacităților; 

invită toate statele semnatare ale acordului să-și îndeplinească angajamentele;” 

A doua parte ”regretă faptul că în CCONUSC nu există nicio trimitere la Declarația universală a 

drepturilor omului și solicită ca toate politicile și acțiunile CCONUSC să se bazeze 

pe drepturile omului;” 

 
PPE: 

§ 38 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor „de sănătate sexuală și reproductivă” și „de 

sănătate sexuală și reproductivă” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 45 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor „și identitatea de gen” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

Diverse 

Davor Ivo Stier (Grupul PPE) și-a retras semnătura de pe propunerea comună de rezoluție RC-B8-

0050/2016. 
 

 

6. Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014 

Raport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015) 

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

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

comentarii 

§ 1 11 PPE div   

1/VE + 550, 75, 22 

2 -  

§ 5 4 Verts/ALE VE - 249, 388, 19 

§ text original div   

1/VE + 509, 109, 22 

2/VE - 313, 326, 19 

§ 6 5 Verts/ALE  -  

§ text original vs +  

§ 8 6 Verts/ALE VE + 565, 85, 4 

§ 9 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 10 7 Verts/ALE  +  

§ 12 § text original AN + 378, 275, 8 

§ 21 § text original div   

1/AN + 527, 115, 14 

2/AN + 529, 112, 8 

§ 23 § text original div   

1/AN + 532, 113, 7 

2/AN - 315, 326, 12 

§ 24 § text original div   

1/AN + 579, 56, 16 

2/AN + 343, 287, 9 

§ 29 § text original div   

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

comentarii 

2 -  

§ 31 8 Verts/ALE  +  

§ 34 9 Verts/ALE VE - 301, 331, 9 

§ text original div   

1 +  

2/VE - 273, 353, 8 

§ 35 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 44 § text original vs +  

Considerentul E 1 Verts/ALE VE + 324, 284, 20 

După considerentul K 2 Verts/ALE  -  

Considerentul O 10 PPE  -  

Considerentul Q 3 Verts/ALE  -  

§ text original vs/VE + 428, 173, 30 

Considerentul X § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul AG § text original div   

1 +  

2 -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 481, 67, 44 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: §§ 12, 23, 24 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: § 44 

GUE/NGL: §§ 5, 6, considerentul Q 
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Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 21 

Prima parte „regretă faptul că nu a fost încă adoptată în toate țările Uniunii Europene Carta 

drepturilor fundamentale și faptul că punerea sa în aplicare s-a dovedit a fi neclară 

și, într-o oarecare măsură, dezamăgitoare pentru mulți cetățeni; regretă, de 

asemenea, faptul că UE încă nu a adoptat, ca atare, Convenția europeană a 

drepturilor omului în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din TUE și că cetățenii 

europeni nu au acces la suficiente informații privind procedurile în vigoare în acest 

sens;” 

A doua parte „deplânge interpretarea strictă de către Comisie a articolul 51 din Carta drepturilor 

fundamentale, care prevede că dispozițiile Cartei se adresează instituțiilor, organelor, 

oficiilor și agențiilor Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarității, precum și 

statelor membre, numai în cazurile de punere în aplicare a dreptul Uniunii; 

reamintește că, în mod frecvent, Comisia Europeană a declarat că se află în 

imposibilitatea de a acționa în domeniul drepturilor fundamentale, atunci când 

Comisia pentru petiții i-a solicitat acest lucru, invocând articolul 51 din Cartă; 

subliniază faptul că așteptările cetățenilor depășesc adeseori ceea ce este permis prin 

dispozițiile strict juridice ale Cartei; invită Comisia Europeană să depună mai multe 

eforturi pentru a satisface așteptările cetățenilor și să găsească o nouă abordare cu 

privire la interpretarea articolul 51;” 

 
ALDE: 

§ 23 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor„și refuzul acestora” și „și cu privire la 

negocierile opace ” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 24 

Prima parte „subliniază avizul emis de această comisie cu privire la recomandările Comisiei 

Europene referitoare la negocierile pe marginea TTIP în care, după cum subliniază 

numeroase petiții primite,” 

A doua parte „se respinge instrumentul de arbitraj cunoscut sub numele „Soluționarea litigiilor 

dintre investitori și stat” (ISDS) și regretă că a fost respinsă inițiativa cetățenească 

europeană împotriva TTIP;” 

 
§ 29 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului „negative” 

A doua parte acest cuvânt 

 
Considerentul AG 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor„cu propuneri specifice” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

§ 9 

Prima parte „solicită ca, din motive de transparență și în spiritul cooperării loiale dintre diferitele 

instituții ale UE, Comisia Europeană să faciliteze accesul la documentele care conțin 

toate informațiile relevante legate de procedurile EU Pilot, în special în legătură cu 

petițiile primite, inclusiv accesul la schimburile de întrebări și răspunsuri dintre 

Comisie și statul membru vizat” 

A doua parte „măcar la finalizarea procedurii;” 
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§ 35 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor„și cu Comisia pentru afaceri juridice, în 

contextul inițiativei cetățenești europene «Unul dintre noi»;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Considerentul X 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor„întrucât decizia privind admisibilitatea se referă 

la criterii juridice și tehnice și nu ar trebui să fie determinată de decizii politice;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Verts/ALE 

§ 34 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor„prin numirea unor raportori interni” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
S&D: 

amendamentul 11 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor„importanța respectării reformei administrative 

din 2014 a Secretarului General al Parlamentului, conform căreia” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 5 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor„consideră, în plus, că Parlamentul are o 

obligație deosebită de a nu amâna un timp nejustificat de lung declararea ca 

inadmisibile sau închise a petițiilor inadmisibile sau nefondate;” și „în acest context” 

A doua parte aceste cuvinte 
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7. Cetățenii UE aflați în detenție în India, în special cetățenii italieni, estonieni și 

britanici 

Propuneri de rezoluție: B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, 

B8-0096/2016, B8-0099/2016 

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

comentarii 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0081/2016  Verts/ALE  -  

B8-0084/2016  ENF  -  

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0085/2016 
(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0085/2016  EFDD  ↓  

B8-0090/2016  PPE  ↓  

B8-0093/2016  ALDE  ↓  

B8-0096/2016  ECR  ↓  

B8-0099/2016  S&D  ↓  

 

Diverse 

 
Victor Negrescu (Grupul S&D) este de asemenea semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-B8-

0085/2016. 
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8. Etiopia 

Propuneri de rezoluție: B8-0082/2016,  B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, 

B8-0100/2016, B8-0121/2016 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0082/2016 
 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 16 1 GUE/NGL VE - 32, 41, 1 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0082/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0086/2016  EFDD  ↓  

B8-0087/2016  ECR  ↓  

B8-0091/2016  PPE  ↓  

B8-0095/2016  ALDE  ↓  

B8-0100/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0121/2016  S&D  ↓  

 

Diverse 

Victor Negrescu (Grupul S&D) este de asemenea semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-B8-

0082/2016. 
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9. Coreea de Nord 

Propuneri de rezoluție: B8-0083/2016,  B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, 

B8-0097/2016, B8-0098/2016 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0083/2016  

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

§ 4 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 65, 2, 10 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0083/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0088/2016  EFDD  ↓  

B8-0089/2016  ECR  ↓  

B8-0092/2016  PPE  ↓  

B8-0094/2016  ALDE  ↓  

B8-0097/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0098/2016  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 4 

Prima parte „este convins de faptul că a venit timpul unor măsuri concrete din partea comunității 

internaționale, care să pună capăt impunității făptașilor; solicită ca persoanele cel 

mai direct responsabile de crimele împotriva umanității comise în RPDC să fie trase 

la răspundere, să fie aduse în fața Curții Penale Internaționale” 

A doua parte „ și să facă obiectul unor sancțiuni specifice;” 
 

Diverse 

Victor Negrescu (Grupul S&D) și Barbara Spinelli (Grupul GUE/NGL) sunt de asemenea semnatari ai 

propunerii comune de rezoluție RC-B8-0083/2016. 

 


