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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. Libertatea de exprimare în Kazahstan 

Propuneri de rezoluție: B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, 

B8-0375/2016, B8-0337/2016 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0337/2016  

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

După § 3 5 GUE/NGL AN + 483, 145, 25 

§ 12 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul D 1 GUE/NGL  -  

Considerentul I 2 GUE/NGL  -  

După considerentul I 3 GUE/NGL AN + 370, 234, 46 

4 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0337/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0343/2016  EFDD  ↓  

B8-0344/2016  ECR  ↓  

B8-0345/2016  PPE  ↓  

B8-0349/2016  ALDE  ↓  

B8-0373/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2016  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 3, 5 
 

 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 12 
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Prima parte „salută ambiția Kazahstanului de a se implica activ în calitate de 

mediator/intermediar în chestiuni legate de securitatea internațională care vizează 

întreaga regiune;” 

A doua parte „îndeamnă autoritățile din Kazahstan să își onoreze angajamentele internaționale pe 

care și le-au asumat, inclusiv cele legate de statul de drept și independența sistemului 

judecătoresc;” 
 

2. Egiptul, în special cazul lui Giulio Regeni 

Propuneri de rezoluție: B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0378/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, 
B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0338/2016 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0338/2016 

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

§ 3 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 9 3 ENF  -  

§ 13 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

După considerentul D 1 ENF  -  

2 ENF  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 588, 10, 59 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0338/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0346/2016  ECR  ↓  

B8-0347/2016  EFDD  ↓  

B8-0348/2016  ENF  ↓  

B8-0371/2016  PPE  ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

B8-0376/2016  ALDE  ↓  

B8-0377/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0378/2016  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: vot final 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 3 

Prima parte „subliniază cu profundă îngrijorare faptul că cazul lui Giulio Regeni nu este o 

întâmplare izolată, ci este plasat într-un context al torturii, al decesului în detenție și 

al disparițiilor forțate produse în ultimii ani în Egipt, încălcându-se în mod evident 

articolul 2 din Acordul de asociere UE-Egipt, la care se prevede că relațiile dintre 

UE și Egipt trebuie să se bazeze pe respectarea principiilor democratice și a 

drepturilor fundamentale ale omului, astfel cum sunt definite în Declarația 

universală a drepturilor omului, care constituie un element esențial al acestui acord;” 

A doua parte „invită, prin urmare, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele 

membre să abordeze în cadrul discuțiilor cu autoritățile egiptene practica curentă a 

disparițiilor forțate și a torturii și să exercite presiuni pentru reformarea efectivă a 

aparatului de securitate și a sistemului de justiție din Egipt;” 

 
§ 13 

Prima parte „îndeamnă statele membre să adere pe deplin la concluziile din august 2013 ale CAE 

privind exporturile de tehnologii și echipamente militare și cooperarea în materie de 

securitate;” 

A doua parte „solicită suspendarea exporturilor de echipamente de supraveghere atunci când 

există dovezi că astfel de echipamente ar fi folosite pentru încălcări ale drepturilor 

omului;” 

A treia parte „solicită VP/ÎR să prezinte un raport cu privire la situația actuală a cooperării 

militare și în materie de securitate a statelor membre cu Egiptul” 

A patra parte „și să elaboreze o foaie de parcurs în consultare strânsă cu Parlamentul European, în 

care să se evidențieze măsurile concrete care urmează să fie adoptate de autoritățile 

egiptene pentru a îmbunătăți în mod semnificativ situația drepturilor omului și 

pentru a realiza o reformă cuprinzătoare a sistemului de justiție înainte de 

reevaluarea concluziilor din august 2013 ale CAE;” 
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3. Republica Democratică Congo 

Propuneri de rezoluție: B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, 

B8-0374/2016, B8-0342/2016 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0342/2016  

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

După § 5 7 GUE/NGL VE - 109, 310, 229 

8 GUE/NGL  -  

După § 6 2 Verts/ALE  +  

4 S&D VE + 503, 137, 14 

§ 10 § text original vs +  

După § 13 9 GUE/NGL  -  

După § 14 3 Verts/ALE  -  

După considerentul L 1 Verts/ALE  -  

după considerentul M 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0342/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0350/2016  ECR  ↓  

B8-0372/2016  EFDD  ↓  

B8-0374/2016  PPE  ↓  

B8-0379/2016  ALDE  ↓  

B8-0380/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2016  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: § 10 
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4. Introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica 

Tunisia ***I 

Raport: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: rezoluția legislativă AN + 500, 107, 42 

 

Votul a fost amânat în cadrul reuniunii din 25 februarie 2016, în conformitate cu articolul 61 alineatul 

(2) din Regulamentul de procedură. 
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5. Medicamente de uz veterinar ***I 

Raport: Françoise Grossetête (A8-0046/2016) 

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

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-5 

7-11 

13-22 

24-36 

38-48 

50-73 

75-76 

78-98 

101-110 

114-115 

118-126 

128-130 

132-134 

136 

139 

141-143 

145-149 

153-185 

187-201 

203-204 

207-212 

215-225 

228-229 

231-233 

235-238 

240-247 

249 

251-252 

255-261 

263-272 

274-277 

279-282 

284-289 

comisia  +  

Articolul 4, § 1, 

punctul 1 litera (b) 

49 comisia vs/VE + 514, 120, 19 

Articolul 4 § 1 punctul 

24 

74 comisia div   

1 +  

2/AN + 586, 44, 25 

3/VE + 397, 233, 20 

4/AN - 281, 354, 21 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Articolul 4 § 1, după 

punctul 27 

291 ENF AN - 69, 558, 23 

77 comisia  +  

Articolul 7 § 5 297S Verts/ALE  -  

Articolul 7, după § 5 99 comisia vs -  

Articolul 8 § 2 100 comisia  +  

292= 

315= 

ENF  

GUE/NGL, 

EFDD 

AN ↓  

Articolul 8, după § 4 316 GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

Articolul 21 111 comisia div   

1 +  

2/AN + 485, 166, 3 

Articolul 21, după § 3 112 comisia vs -  

Articolul 22 113 comisia div   

1 +  

2/AN + 579, 25, 40 

Articolul 29 293 ENF AN - 79, 542, 29 

116 comisia  +  

298S Verts/ALE VE + 350, 289, 5 

Articolul 29, după § 3 117 comisia div   

1 +  

2/AN + 428, 137, 80 

Articolul 32 § 1, după 

litera (g) 

127 comisia vs/VE + 377, 244, 26 

Articolul 32 § 1 după 

litera (i) 

131 comisia AN - 107, 493, 52 

Articolul 32 § 3 299 Verts/ALE AN - 180, 466, 6 

Articolul 32 § 4 300 Verts/ALE AN - 177, 458, 7 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Articolul 33 § 3 135 comisia vs -  

Articolul 33, după § 3 301 Verts/ALE AN + 313, 290, 24 

Articolul 34 § 1 litera 

(b) 

318 GUE/NGL, 

EFDD 

AN - 104, 518, 14 

Articolul 34 § 1 litera 

(d) 

319 EFDD, 

GUE/NGL 

AN - 145, 487, 11 

După articolul 34 312 PPE  +  

137 comisia  ↓  

Articolul 35 § 1 138pc comisia  +  

320 EFDD, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Articolul 35 § 2 321 EFDD, 

GUE/NGL 

AN - 119, 514, 13 

138pc comisia  +  

Articolul 35 § 3 322 EFDD, 

GUE/NGL 

AN - 115, 522, 14 

138pc comisia  +  

Articolul 35 § 4 138pc comisia  +  

Articolul 38 § 2 litera 

(b) 

140 comisia vs -  

Articolul 38 § 4 144 comisia vs/VE + 396, 251, 1 

Articolul 48 § 4 150 comisia vs +  

Articolul 49 § 1 151 comisia AN + 460, 166, 20 

Articolul 49 § 2 152 comisia vs/VE + 360, 285, 1 

Articolul 75 § 3 litera 

(a) 

186 comisia div   

1 +  

2 +  

Articolul 79 § 5 202 comisia vs -  

Articolul 82 § 1 205 comisia vs +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Articolul 83 206 comisia vs +  

Articolul 92 § 2 litera 

(c) 

302 Verts/ALE AN + 361, 245, 37 

Articolul 93 § 5 213 comisia div   

1 +  

2/VE + 371, 250, 18 

Articolul 98, după 

litera (c) 

317 GUE/NGL AN - 220, 421, 3 

214 comisia  +  

Articolul 107, după § 

2 

226 comisia AN + 611, 27, 2 

227 comisia AN + 617, 7, 18 

Articolul 108 § 1 230pc comisia AN + 524, 95, 27 

294pc ENF AN ↓  

323 EFDD, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Restul articolului 108 230pc comisia AN + 527, 93, 22 

294pc ENF AN ↓  

Articolul 108 § text original AN ↓  

Articolul 109 § 3 

alineatul (1) litera (d) 

234 comisia vs/VE + 358, 280, 2 

După articolul 111 239 comisia vs +  

Articolul 115, după § 1 303 Verts/ALE VE + 377, 199, 65 

248 comisia  ↓  

Articolul 116 § 2 250 comisia vs -  

Articolul 116, după § 3 304 Verts/ALE  +  

253 comisia  ↓  

Articolul 116 § 4 par. 

1 

254 comisia AN - 303, 329, 12 

Articolul 118 § 2 

paragraful 2 litera (a) 

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

Articolul 125 § 4 par. 

2 

273 comisia AN + 558, 63, 22 

După articolul 135 278 comisia AN - 154, 462, 26 

Articolul 140, după § 

1 

305 Verts/ALE AN + 434, 188, 18 

Articolul 141 § 1, 

după litera (h) 

283 comisia  +  

306 Verts/ALE  ↓  

Anexa II, partea 1 

punctul 1.1 § 1 

307 Verts/ALE AN - 150, 460, 29 

Anexa II partea 1 

punctul 1.3 sub-

punctul 1.3.1 

paragraful întâi litera 

(d) 

308 Verts/ALE  -  

Anexa II partea 1 

punctul 1.3 sub-

punctul 1.3.1 al 

șaselea paragraf 

309 Verts/ALE  -  

Anexa II partea 2 

punctul 2.3 sub-

punctul 2.3.1 al 

cincilea paragraf 

310 Verts/ALE  -  

Anexa 3 a (nouă) 290 comisia vs -  

Considerentul 14 6 comisia vs +  

După considerentul 25 311 PPE  +  

12 comisia  ↓  

După considerentul 36 313 GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

Considerentul 38 23 comisia div   

1 +  

2 +  

După considerentul 52 314 GUE/NGL AN + 370, 238, 25 

Considerentul 65 295 Verts/ALE  +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

37 comisia  ↓  

Considerentul 70 296 Verts/ALE  -  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă   vot reportat  

[articolul 61 alineatul 

(2) din Regulamentul 

de procedură]  

AN: 585, 30, 16 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: articolul 108, amendamentele 74 (a doua parte), 117 (a doua parte), 230, 291, 292, 

293, 294 

GUE/NGL: amendamentele 226, 227, 254, 273, 278, 314, 317 

EFDD: amendamentele 318, 319, 320, 321, 322, 323 

Verts/ALE amendamentele 74 (a patra parte), 111 (a doua parte), 113 (a doua parte), 131, 151, 

299, 300, 301, 302, 305, 307 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: amendamentele 49, 99, 112, 127, 131, 273, 278 

Verts/ALE: amendamentele 6, 150, 152, 205, 206, 234, 262 

S&D: amendamentul 250 

ALDE: amendamentele 131, 135, 140, 144, 202 

PPE: amendamentele 131, 135, 239, 254, 278, 290 
 

Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

amendamentul 117 

Prima parte întregul text, cu excepția termenilor „și nu au fost produse pe bază de alcool” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR: 

amendamentul 213 

Prima parte „5. O autorizație de fabricație poate fi acordată condiționat dacă există probleme 

minore, sub rezerva unei cerințe adresate solicitantului de a remedia problemele într-

o anumită perioadă de timp.” 

A doua parte „Autorizația de fabricație poate fi suspendată în cazul în care aceste cerințe nu sunt 

respectate.” „Autorizația de fabricație este refuzată dacă fabricația provoacă riscuri 

inacceptabile pentru mediul înconjurător.” 
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Verts/ALE: 

amendamentul 23 

Prima parte „În cazul în care o substanță antimicrobiană este administrată și utilizată în mod 

incorect, acest fapt prezintă un risc pentru sănătatea publică sau a animalelor. Prin 

urmare, medicamentele antimicrobiene de uz veterinar ar trebui să fie disponibile 

numai pe bază de prescripție veterinară. Persoanele care au dreptul să prescrie au un 

rol-cheie în asigurarea utilizării prudente a antimicrobienelor. Medicii veterinari au 

obligația legală, care face parte din codul lor deontologic, de a asigura utilizarea 

responsabilă a medicamentelor de uz veterinar. Aceste persoane nu trebuie să fie 

influențate, în mod direct sau indirect, prin stimulente economice atunci când 

prescriu astfel de produse. Societățile din sectorul sănătății animalelor și medicii 

veterinari ar trebui să promoveze împreună utilizarea responsabilă. În consecință, 

furnizarea antimicrobienelor de uz veterinar de către medici veterinari sau de către 

alte persoane autorizate în temeiul legislației naționale ar trebui să fie limitată la 

cantitatea necesară pentru tratamentul animalelor aflate în îngrijirea lor și numai 

după ce a fost stabilit un diagnostic veterinar în urma unui examen clinic al 

animalului” 

A doua parte „sau, în cazuri excepționale, în contextul unor controale sanitare continue ale 

animalului.” 

 
amendamentul 111 

Prima parte întregul text, cu excepția alineatului (2) 

A doua parte Punctul 2 

 
amendamentul 113 

Prima parte întregul text, cu excepția alineatului (3a) 

A doua parte Alineatul (3a) 

 

 
ALDE: 

amendamentul 186 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „tip de” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ENF, Verts/ALE, S&D: 

amendamentul 74 

Prima parte „« prescripție veterinară » înseamnă orice prescripție pentru un medicament de uz 

veterinar eliberată de către un medic veterinar” 

A doua parte „sau altă persoană calificată în acest sens în conformitate cu legislația națională 

aplicabilă” 

A treia parte „, după ce a fost stabilit un diagnostic veterinar în urma unui examen clinic al 

animalului” 

A patra parte „sau în contextul unor controale sanitare continue ale animalului;” 
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6. Autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz veterinar ***I 

Raport: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016) 

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

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-11 

13-30 

32-35 

comisia  +  

Articolul 1, după 

punctul 5 

12 comisia vs +  

Articolul 1 punctul 16 31 comisia vs +  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă   vot reportat  

[articolul 61 alineatul 

(2) din Regulamentul de 

procedură]  

AN: 549, 36, 9 

 

Solicitări de vot separat 

ECR: amendamentele 12, 31 
 

Erată: toate versiunile lingvistice. 
 

 

7. Către o economie de succes bazată pe date 

Propunere de rezoluție: B8-0308/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0308/2016 (Comisia ITRE) 

După § 3 1 GUE/NGL div   

1 -  

2 ↓  

După § 4 2 GUE/NGL  -  

După § 9 3 GUE/NGL  -  

§ 10 4 GUE/NGL  -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 15 § text original vs +  

§ 19 § text original vs +  

§ 26 § text original div   

1 +  

2/VE + 304, 273, 5 

§ 29 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 32 § text original vs +  

§ 36 § text original div   

1 +  

2 -  

Considerentul A § text original vs +  

Considerentul B § text original vs +  

Considerentul C § text original vs +  

Considerentul D § text original div   

1 +  

2 -  

vot: rezoluție (întregul text)  +  
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Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: considerentele A, B, C, §§ 15, 19, 32 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE: 

considerentul D 

Prima parte „întrucât dezvoltarea volumelor mari de date constituie o parte integrantă a unei noi 

piețe digitale și ar trebui să asigure dezvoltarea unor modele de afaceri inovatoare și 

competitive respectând cadrul UE privind protecția datelor, întrucât volumele mari 

de date pot atrage după sine riscuri și provocări semnificative, în special pentru 

drepturile fundamentale (inclusiv protejarea vieții private și a datelor)” 

A doua parte „având, de asemenea, potențialul de a da naștere la discriminări injuste care rezultă 

din concluzii părtinitoare bazate pe corelații contra cauzalitate;” 

 
§ 29 

Prima parte „consideră că este nevoie de mai mult efort cu privire la procesul de anonimizare și 

pseudonimizare a datelor ca o condiție prealabilă pentru inovarea creativă a datelor 

și ca un pas important în reducerea barierelor de intrare pe piață pentru 

întreprinderile nou-înființate și IMM-uri; consideră că asimilarea tehnologiilor, 

inclusiv extragerea textului și a datelor, va fi un factor important în generarea de 

valoare adăugată din seturile de date deschise;” 

A doua parte „subliniază, cu toate acestea, faptul că trebuie făcută o distincție clară între 

prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor tipuri de date și că trebuie 

concepute soluții tehnologice care sunt proiectate pentru a proteja viața privată.” 

 
§ 36 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „destinate administratorilor de întreprinderi și 

persoanelor cu funcții de conducere din sectorul public;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Verts/ALE: 

§ 26 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor „remarcă faptul că măsurile de reglementare ar 

trebui să fie bazate pe piață;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
S&D: 

amendamentul 1 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „inclusiv riscul de a trage concluzii greșite 

întemeiate doar pe corelații aleatorii și pe chestiuni etice și morale, cum ar fi” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „în stimularea competitivității” și „orientate 

către piață” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

8. Situația din Eritreea 

Propuneri de rezoluție: B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, 
B8-0324/2016, B8-0320/2016 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0318/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 6 § text original div   

1 +  

2/AN + 476, 80, 25 

3 +  

§ 16 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0318/2016  ECR  ↓  

B8-0319/2016  S&D  ↓  

B8-0320/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0321/2016  EFDD  ↓  

B8-0322/2016  ALDE  ↓  

B8-0323/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0324/2016  PPE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: § 6 (a doua parte) 
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Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 16 

Prima parte „îndeamnă statele membre ale UE să investigheze rolul FPDJ și al diferitelor 

organizații ale acestuia, inclusiv al organizației de tineret, și să interzică toate 

formele de asociere și de activitate care sprijină în mod direct acțiunile de control și 

supraveghere în Europa, care subminează principiile democratice și statul de drept și 

care creează modele de intimidare și extorcare; îndeamnă statele membre să 

acționeze în sensul eliminării taxelor pentru diaspora și să ancheteze tranzacțiile 

financiare aferente oricăror alte „contribuții” prelevate de asociațiile din străinătate 

ce au legătură cu guvernul eritreean” 

A doua parte „precum și să protejeze pe deplin dreptul la azil al tuturor refugiaților eritreeni în 

Europa;” 

 
GUE/NGL: 

§ 6 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și securitate” și „să garanteze condițiilor 

impuse pentru acordarea ajutorului convenit recent și, de asemenea,” 

A doua parte „și securitate” 

A treia parte „să garanteze condițiilor impuse pentru acordarea ajutorului convenit recent și, de 

asemenea,” 
 

Diverse 

Michèle Rivasi (Grupul Verts/ALE), Mara Bizzotto și Gianluca Buonanno (Grupul ENF) sunt, de 

asemenea, semnatari ai propunerii comune de rezoluție RC-B8-0318/2016. 
 

 

9. Raportul pe 2015 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

Propunere de rezoluție: B8-0310/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0310/2016 (Comisia AFET) 

Întregul text 9 GUE/NGL  -  

§ 1 § text original div   

1 +  

2/AN + 443, 113, 18 

§ 2 § text original div   

1 +  

2/AN + 440, 118, 14 

§ 5 12 GUE/NGL  -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 9 7 S&D VE + 301, 228, 27 

După § 17 2 PPE  +  

§ 32 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 40 5 Verts/ALE VE - 240, 310, 17 

§ 43 3 PPE  +  

6 Verts/ALE  -  

13 GUE/NGL AN - 108, 449, 13 

§ 44 15 GUE/NGL  -  

După § 44 14 GUE/NGL AN - 104, 436, 25 

§ 45 16 GUE/NGL  -  

§ text original div   

1 +  

2 +  

După § 45 4 Verts/ALE div   

1 -  

2 ↓  

§ 48 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 50 17S GUE/NGL AN - 136, 387, 35 

8 S&D VE + 314, 224, 8 

După referirea 15 1 PPE  +  

Considerentul C § text original div   

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

comentarii 

2 +  

Considerentul F 10 GUE/NGL  -  

Considerentul G 11 GUE/NGL  -  

§ text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) VE + 404, 76, 29 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 13, 14 

EFDD: § 1 (a doua parte), 2 (a doua parte), amendamentul17 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

considerentul C 

Prima parte „întrucât această țară candidează de zece ani la aderarea la UE” 

A doua parte „și este considerată în continuare țara cea mai avansată în ceea ce privește alinierea 

la acquis;” 

 
considerentul G 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „Consiliu” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 32 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „solicită îmbunătățirea disciplinei fiscale și 

încurajează principiul echilibrului bugetar;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 45 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și să dezvolte noi inițiative pentru a depăși 

diferențele care persistă, în conformitate cu hotărârea Curții de Justiție Internaționale 

din 5 decembrie 2011,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 48 

Prima parte „invită guvernul să îmbunătățească alinierea globală la politica externă a UE, 

deoarece rata de aliniere a rămas scăzută (68 %);” 

A doua parte „invită guvernul să respecte pozițiile comune ale UE privind integritatea Statutului 

de la Roma;” 

 
amendamentul 4 

Prima parte „susține, în acest sens, propunerea trimisului personal al Secretarului General al 

ONU pentru discuțiile dintre Grecia și Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, 

Matthew Nimetz, privind utilizarea unui nume compus cu un calificativ geografic” 
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A doua parte „în măsura în care naționalitatea, identitatea, cultura și limba macedonene nu sunt 

afectate;” 

 
EFDD: 

§ 1 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „integrării euroatlantice și a” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 2 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „pe drumul către perspectiva euroatlantică;” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

10. Raportul pe 2015 privind Muntenegru 

Propunere de rezoluție: B8-0309/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0309/2016 (Comisia AFET) 

§ 2 6 Verts/ALE  -  

După § 2 8 Verts/ALE  -  

§ 3 4= 

7= 

ECR 

Verts/ ALE 

VE + 353, 34, 148 

§ 4 9 Verts/ALE  -  

§ 16 5 ECR  +  

După § 32 10 Verts/ALE  -  

§ 33 § text original div   

1 +  

2/AN + 415, 103, 11 

§ 34 1 GUE/NGL  -  

3 S&D div   

1 -  

2/VE + 278, 228, 12 

11 Verts/ALE  -  

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

comentarii 

1 ↓  

2 ↓  

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: § 33 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE 

amendamentul 3 

Prima parte „ia act de decizia NATO de a invita Muntenegrul să adere la NATO și încurajează 

desfășurarea unui proces rapid și eficient de negociere în vederea aderării;” 

încurajează, în acest context, continuarea reformei sectorului securității; salută 

participarea Muntenegrului la misiunile din cadrul politicii de securitate și apărare 

comună (PSAC) desfășurate de UE;” 

A doua parte „amintește că negocierile de aderare la UE sunt independente de procesul de aderare 

la NATO;” 

 
EFDD: 

§ 33 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „salută adoptarea Legii privind punerea în 

aplicare a măsurilor restrictive internaționale, inclusiv în contextul anexării ilegale a 

Crimeii de către Rusia și al evenimentelor din estul Ucrainei; încurajează celelalte 

țări din regiune să coopereze cu UE privind alinierea politicii externe și să urmeze 

exemplul Muntenegrului;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 34 

Prima parte „salută decizia NATO de a invita Muntenegrul să adere la NATO și încurajează 

desfășurarea unui proces rapid și eficient de negociere în vederea aderării; 

încurajează, în acest context, continuarea reformei sectorului securității;” 

A doua parte „salută participarea Muntenegrului la misiunile din cadrul politicii de securitate și 

apărare comună (PSAC) desfășurate de UE;”” 

 
PPE: 

amendamentul 2 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „reiterează faptul că criteriile de aderare la 

NATO și UE sunt similare și că ” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

11. Uniunea Bancară - raportul anual pe 2015 
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Raport: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016) 

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

comentarii 

§ 26 1 AC comisia  +  

§ 64 § text original AN + 429, 72, 15 

§ 65 § text original AN + 369, 99, 50 

§ 66 § text original AN + 364, 95, 54 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 351, 112, 30 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: §§ 64, 65, 66 

 


