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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. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea 

EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks 

Raport: Victor Negrescu (A8-0077/2016) (este necesară o majoritate calificată și 3/5 din numărul 

voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 585, 82, 7 

 

 

2. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: EGF/2016/000 TA 

2016/Asistență tehnică la inițiativa Comisiei 

Raport: Andrey Novakov (A8-0078/2016) (este necesară o majoritate calificată și 3/5 din numărul 
voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 534, 106, 49 

 

 

3. Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2016: un nou instrument pentru 

furnizarea de sprijin de urgență pe teritoriul Uniunii 

Raport: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016) 

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

comentarii 

§ 4 1 EFDD  -  

§ 5 § text original vs +  

Considerentul E § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 584, 64, 33 

 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: § 5, considerentul E 
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4. Numirea unui membru al Curții de Conturi – Samo Jereb 

Raport: Bart Staes (A8-0060/2016) [vot secret, articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Numirea lui Samo Jereb  + 404, 222, 70 

 

 

 

5. Numirea unui membru al Curții de Conturi – Mihails Kozlovs 

Raport: Igor Šoltes (A8-0059/2016) [vot secret, articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Numirea lui Mihails Kozlovs  + 386, 123, 186 

 

 

 

6. Numirea unui membru al Curții de Conturi – Jan Gregor 

Raport: Igor Šoltes (A8-0057/2016) [vot secret, articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Numirea lui Jan Gregor  + 382, 256, 57 

 

 

 

7. Numirea unui membru al Curții de Conturi – Ladislav Balko 

Raport: Igor Šoltes (A8-0055/2016) [vot secret, articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Numirea lui Ladislav Balko  + 328, 317, 52 
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8. Numirea unui membru al Curții de Conturi – Janusz Wojciechowski 

Raport: Igor Šoltes (A8-0061/2016) [vot secret, articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Numirea lui Janusz 

Wojciechowski 

 - 288, 358, 48 

 

 

 

9. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de 

procedură: reînnoirea aprobării substanței active glifosat 

Propunere de rezoluție: B8-0439/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0439/2016  

(Comisia ENVI) 

§ 1 44 ECR AN - 152, 527, 25 

9 PPE AN - 219, 477, 7 

După § 1 32 Verts/ALE, 

EFDD 

AN + 401, 297, 8 

33 Verts/ALE, 

EFDD 

AN + 396, 299, 6 

34 Verts/ALE, 

EFDD 

AN + 388, 318, 2 

35 Verts/ALE, 

EFDD 

AN - 252, 324, 128 

§ 2 10 PPE div   

1 +  

2/AN + 463, 231, 9 

3/AN + 489, 187, 27 

4/AN + 515, 175, 17 

5 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

6/AN + 508, 192, 2 

7/AN + 499, 201, 4 

8/AN + 500, 198, 4 

9/AN + 477, 221, 1 

45 ECR div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

§ 3 11 PPE div   

1/AN + 294, 278, 134 

2/AN + 559, 130, 13 

20 ALDE AN ↓  

46 ECR AN - 295, 394, 15 

§ 4 47S ECR AN - 282, 392, 30 

36 Verts/ALE, 

EFDD 

VE + 564, 113, 20 

După § 4 12 PPE VE + 478, 196, 30 

48 ECR AN + 592, 88, 23 

§ 5 49 ECR div   

1/AN - 327, 331, 47 

2/AN + 554, 112, 42 

După § 5 37 Verts/ALE, 

EFDD 

VE - 343, 357, 5 

38 Verts/ALE, 

EFDD 

 -  

§ 6 50 ECR  -  

După § 6 13 PPE div   

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

comentarii 

2/VE + 547, 140, 19 

§ 7 51S ECR  -  

14 PPE  +  

După § 7 19 ENF AN - 110, 556, 42 

După referirea 4 21 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

Considerentul A 1 PPE  -  

După considerentul A 15 ENF AN - 115, 553, 34 

După considerentul C 16 ENF AN - 53, 600, 51 

Considerentul D 39S ECR AN - 90, 616, 2 

2 PPE AN - 296, 386, 27 

După considerentul D 17 ENF AN - 106, 555, 42 

Considerentul E 40S ECR AN - 116, 583, 7 

3 PPE div   

1/AN - 334, 366, 8 

2/AN + 543, 140, 22 

Considerentul J 4 PPE div   

1 +  

2/VE - 301, 399, 9 

41 ECR  ↓  

Considerentul O 5 PPE AN - 290, 386, 31 

Considerentul R 42S ECR AN - 298, 404, 6 

6 PPE AN - 256, 439, 13 

Considerentul U 43S ECR AN - 91, 608, 8 

7 PPE AN - 278, 419, 7 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul W 8 PPE  +  

18 ENF AN - 78, 599, 29 

După considerentul W 22 Verts/ALE, 

EFDD 

AN + 350, 326, 29 

23 Verts/ALE, 

EFDD 

AN + 343, 329, 29 

24 Verts/ALE, 

EFDD 

VE + 343, 328, 30 

După considerentul K 25 Verts/ALE, 

EFDD 

AN + 345, 343, 13 

26 Verts/ALE, 

EFDD 

VE + 346, 313, 33 

27 Verts/ALE, 

EFDD 

VE + 343, 318, 40 

28 Verts/ALE, 

EFDD 

AN + 348, 314, 43 

29 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

30 Verts/ALE, 

EFDD 

VE - 329, 345, 31 

31 Verts/ALE, 

EFDD 

VE + 338, 335, 25 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 374, 225, 102 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentele 5, 6, 7, 9, 10 (a treia parte, a șasea parte, a opta parte), 11 (prima 

parte), 20, 23, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 47 

ECR: amendamentele 11, 20, 22, 42, 44, 45, 46, 48, 49; vot final 

GUE/NGL: amendamentele 2, 3, 9, 10 (a doua parte, a patra parte, a șaptea parte, a noua parte), 

11, 20, 39, 40, 42, 43, 44, 45 (prima parte, a doua parte), 46, 47; vot final 

ENF: amendamentele 15, 16, 17, 18, 19, vot final 
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Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

amendamentul 11 

Prima parte „3. solicită Comisiei să reînnoiască aprobarea glifosatului pentru o perioadă de șapte 

ani; reamintește că, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Comisia 

poate retrage aprobarea acordată pentru o substanță activă în perioada sa de 

autorizare în cazul în care aceasta nu mai îndeplinește criteriile de aprobare;” 

A doua parte „invită Comisia și statele membre să își intensifice activitatea de întocmire a unei 

liste a coformulanților care nu au fost incluși ca produse fitosanitare; salută 

excluderea taloaminei etoxilate din componența produselor fitosanitare care conțin 

glifosat;” 

 
amendamentul 13 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „cercetarea și inovarea în domeniul” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 49 

Prima parte „5. solicită Comisiei și EFSA, în măsura în care cadrul juridic și de reglementare o 

permite și în conformitate cu dispozițiile privind confidențialitatea prevăzute în 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, să permită accesul la studiile și datele științifice 

utilizate pentru clasificarea pozitivă a glifosatului și propunerea de reautorizare;” 

A doua parte „invită, de asemenea, Comisia să depună toate eforturile necesare pentru a facilita 

divulgarea integrală a probelor științifice utilizate în contextul procesului de evaluare 

al UE;” 

 
GUE/NGL: 

amendamentul 45 

Prima parte „2. sprijină adoptarea de către statele membre a unui regulament de punere în 

aplicare pe baza procedurii de autorizare a substanțelor active prevăzute în 

Regulamentul (CE) nr. 1141/2010 (al doilea Regulament de reînnoire);” 

A doua parte „ia act de faptul că, în urma oricărei reautorizări, statele membre sunt obligate să 

reevalueze toate produsele de pe piață care conțin glifosat, inclusiv coformulanți ai 

acestuia, și să se asigure că acestea continuă să îndeplinească standardele de 

siguranță actuale;” 

 
S&D: 

amendamentul 3 

Prima parte eliminarea cuvintelor „în special prin faptul că locuințele se află în apropierea 

zonelor tratate, prin utilizarea casnică și prin alimentație;” 

A doua parte „întrucât expunerea la glifosat este în creștere în paralel cu mărirea dramatică a 

volumului total de glifosat utilizat;” „întrucât impactul glifosatului și al 

coformulanților săi cei mai frecvenți asupra sănătății umane trebuie monitorizate 

periodic;” 

 
amendamentul 4 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului „ampla” 

A doua parte acest cuvânt 
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Verts/ALE, GUE/NGL: 

amendamentul 10 

Prima parte 2. „solicită Comisiei să prezinte un nou proiect de regulament de punere în aplicare 

pentru a aborda mai bine utilizarea durabilă a erbicidelor” 

A doua parte „care conțin glifosat;” 

A treia parte „invită Comisia să recomande ca statele membre, în special, să limiteze sau să 

interzică vânzarea de glifosat utilizatorilor neprofesioniști;” 

A patra parte „solicită Comisiei ca, împreună cu alți experți din statele membre, să efectueze o 

evaluare” 

A cincea parte „a utilizării produselor fitosanitare de către utilizatorii neprofesioniști” 

A șasea parte „să formuleze propuneri, să creeze programe de formare” 

A șaptea parte „și autorizații de utilizare” 

A opta parte „pentru profesioniști,” 

A noua parte „să ofere informații mai bune privind utilizarea glifosatului și să impună limite 

stricte privind utilizarea înainte de recoltare a produselor care conțin substanța activă 

glifosat;” 
 

 

10. UE într-un mediu global în schimbare - o lume mai conectată, mai contestată 

și mai complexă 

Raport: Sandra Kalniete (A8-0069/2016) 

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

comentarii 

După § 3 1 peste 76 de 

deputați 

div   

1 +  

2/VE - 261, 374, 41 

3 +  

§ 5 § text original div   

1/AN + 538, 138, 16 

2/AN + 503, 171, 24 

§ 6 § text original div   

1/AN + 407, 266, 28 

2/AN + 444, 222, 30 

3/AN + 488, 191, 14 

§ 9 § text original AN + 454, 227, 19 

§ 10 § text original div   

1/AN + 463, 205, 35 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

2/AN + 382, 273, 42 

3/AN + 423, 253, 25 

§ 11 § text original AN + 436, 251, 13 

§ 12 § text original div   

1/AN + 451, 221, 26 

2/AN + 508, 144, 42 

§ 17 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 23 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 26 § text original AN + 461, 202, 38 

§ 27 § text original AN + 454, 204, 39 

§ 45 2 peste 76 de 

deputați 

 +  

Considerentul C § text original div   

1 +  

2 +  

Subtitlu după 

considerentul N 

§ text original div   

1 +  

2/VE - 307, 345, 50 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 427, 232, 43 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: §§ 5 (a doua parte), 6 (prima parte), 9, 10 (prima parte, a doua parte), 11, 12, 27 

S&D: § 10 

GUE/NGL: §§ 5, 6, 10, 11, 12, 26, 27 

EFDD: §§ 6 (a doua parte, a treia parte), 10 (prima parte, a treia parte), 27 
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Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

amendamentul 1 

Prima parte „3a. consideră că UE, ca actor global, are un rol esențial în a susține principiile 

consacrate în dreptul internațional al drepturilor omului, în special principiile 

universalității și indivizibilității drepturilor omului; consideră, prin urmare, că 

drepturile omului trebuie să fie integrate rațional în noua strategie globală,” 

A doua parte „o oportunitate pentru a integra sistematic politicile actuale ale UE în domeniul 

drepturilor omului și nevoia urgentă de sprijin politic la cel mai înalt nivel” 

A treia parte „pentru punerea deplină în aplicare a cadrului strategic al UE, a orientărilor privind 

drepturile omului și a planului de acțiune privind drepturile omului și democrația; 

subliniază în acest sens necesitatea de a consulta întotdeauna UE, statele membre și 

societatea civilă din țările terțe pentru a permite profesioniștilor cu experiență, care 

au cunoștințele de specialitate, precum și apărătorilor drepturilor omului să furnizeze 

informațiile necesare și să consolideze politica externă și de securitate a UE; invită 

UE și statele membre să se asigure că, în cadrul politicii sale externe, UE adoptă o 

abordare strategică privind drepturile omului, punând accentul pe acțiuni și pe 

rezultate concrete și demonstrând coerență în cadrul angajamentului UE în domeniul 

drepturilor omului în diferite țări și regiuni, indiferent de preocupările privind 

securitatea, politica externă, comerțul, energia, ajutorul sau de orice altă natură;” 

 
Verts/ALE: 

§ 5 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „observă că UE și statele sale membre trebuie 

să fie mai unite și mai pregătite să-și asume o mai mare responsabilitate pentru 

securitatea lor colectivă și apărarea teritorială, contând mai puțin pe SUA, mai ales 

în vecinătatea Europei;” „așadar” și „să-și îmbunătățească capabilitățile de apărare, 

pentru”  

A doua parte aceste cuvinte 

 
Subtitlu după considerentul N 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „popoarelor, a statelor, societăților și valorilor ” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
S&D: 

§ 17 

Prima parte „subliniază că impactul tehnologiilor ar trebui să se reflecte în strategia globală, dar 

și în inițiativele privind securitatea cibernetică,” 

A doua parte „în timp ce îmbunătățirea drepturilor omului ar trebui să fie o parte integrală și ar 

trebui integrată în toate politicile și programele UE, dacă este cazul, pentru a asigura 

progrese în protecția drepturilor omului, democrație, statul de drept și buna 

guvernare, precum și în soluționarea pașnică a conflictelor;” 
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EFDD: 

§ 12 

Prima parte „subliniază importanța vitală a consolidării cooperării UE-NATO, care ar trebui să 

garanteze coordonarea operațiilor, și sprijină crearea unor capabilități europene care 

să consolideze NATO în apărarea teritorială și care să fie capabile să desfășoare 

intervenții în mod autonom, dincolo de granițele UE; subliniază că PSAC ar trebui 

să consolideze pilonul european al NATO și să asigure că statele europene membre 

ale NATO își respectă angajamentele asumate în cadrul NATO; propune combinarea 

conceptelor de grupuri tactice de luptă ale UE și forțe de răspuns ale NATO;” 

A doua parte „reamintește că contribuțiile militare ar trebui să aibă la bază principiul solidarității 

între statele membre ale UE;” 

 
§ 23 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul C 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „încercări ale unor puteri revizioniste de a 

retrasa granițele prin forță, încălcând dreptul internațional și de a pune sub semnul 

întrebării ordinea mondială bazată pe reguli,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 6 

Prima parte „îndeamnă așadar, UE, să-și intensifice cooperarea coerentă și structurată pentru 

cercetarea în domeniul apărării, să-și întărească baza tehnologică și industrială și 

apărarea cibernetică, prin gruparea și utilizarea în comun a resurselor și alte proiecte 

de cooperare, pentru a folosi mai eficient bugetele naționale de apărare, pentru a 

atinge obiectivul colectiv de alocare a 2% din cheltuielile de apărare pentru cercetare 

și pentru a lansa un program de cercetare și tehnologie în domeniul apărării finanțat 

de UE în următorul cadru financiar multianual (CFM); consideră că trebuie 

consolidat rolul Agenției Europene de Apărare, resursele sale trebuie mărite pentru 

a-i permite să acționeze mai eficient; consideră, de asemenea, că statele membre ar 

trebui să își asume mai multe responsabilități în construirea capabilităților europene, 

extrem de necesare, și să contribuie la autonomia strategică a UE, să își mărească 

cheltuielile pentru cercetarea militară prin intermediul AEA și să consolideze baza 

industrială și tehnologică de apărare europeană și piața europeană de apărare; cere o 

folosire mai transparentă și mai responsabilă a bugetelor de securitate și apărare de 

către statele membre;”  

cu excepția cuvintelor „pentru a atinge obiectivul colectiv de alocare a 2% din 

cheltuielile de apărare pentru cercetare și pentru a lansa un program de cercetare și 

tehnologie în domeniul apărării finanțat de UE în următorul cadru financiar 

multianual (CFM);” 

A doua parte „pentru a atinge obiectivul colectiv de alocare a 2% din cheltuielile de apărare pentru 

cercetare și pentru a lansa un program de cercetare și tehnologie în domeniul apărării 

finanțat de UE în următorul cadru financiar multianual (CFM);” 

A treia parte „invită statele membre ale UE să asigure disponibilitatea capabilităților necesare 

pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la articolul 43 din TUE, inclusiv pentru 

misiunile relevante de menținere a păcii ale ONU; consideră, de asemenea, că 

trebuie îmbunătățite schimburile de informații la nivel european și trebuie creată o 

veritabilă capacitate europeană de informații și previziuni, precum și mecanisme de 

control adecvate;” 
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§ 10 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „către crearea unor unități militare 

multinaționale regrupate într-o formă permanentă și definirea unei politici comune 

de apărare să conducă în cele din urmă la o apărare comună” și „înființarea unui 

cartier general militar permanent al UE” 

A doua parte „către crearea unor unități militare multinaționale regrupate într-o formă permanentă 

și definirea unei politici comune de apărare să conducă în cele din urmă la o apărare 

comună” 

A treia parte „înființarea unui cartier general militar permanent al UE” 
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11. Implementarea și revizuirea Strategiei UE - Asia Centrală 

Raport: Tamás Meszerics (A8-0051/2016) 

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

comentarii 

§ 3 § text original div   

1 +  

2/VE - 124, 542, 26 

§ 65 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 89 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 90 § text original AN + 544, 142, 11 

§ 110 § text original div   

1 +  

2/VE - 312, 372, 13 

§ 149 § text original vs/VE + 372, 305, 21 

§ 145 1 raportor  +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 605, 66, 25 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: § 90 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 149 
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Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 3 

Prima parte „subliniază că abordarea strategică adoptată până acum pentru a defini relațiile cu 

țările din Asia Centrală a demonstrat o viabilitate și un succes limitate; recunoaște că 

relațiile economice dintre UE și țările vizate în Strategia pentru Asia Centrală nu au 

înregistrat vreo extindere semnificativă, că obiectivul de a promova cooperarea 

regională și integrarea regională dintre țările din Asia Centrală prin intermediul 

schimbului de experiență și al transferului de standarde din partea UE a stagnat” 

A doua parte „și că UE nu a putut încă oferi vreo contribuție relevantă, pe baza propriilor valori și 

a propriilor modele și concepte privind societatea, la rezolvarea gravelor probleme 

socioeconomice și de mediu ale societăților din Asia Centrală sau la modernizarea 

acestora;” 

 
§ 65 

Prima parte „remarcă caracteristicile comune ce-și au rădăcinile în istoria mai veche, inclusiv cea 

a Drumului mătăsii, a colonizării de către triburile turcice și a receptării islamului; în 

plus, cele cinci țări din regiune au atins diferite stadii de dezvoltare, respectiv: 

Kazahstanul se afirmă ca un actor de primă importanță în regiune, iar relațiile sale cu 

UE progresează constant; Kârgâzstanul și Tadjikistanul sunt mult mai sărace, dar 

relativ deschise, iar societatea civilă este relativ activă; relația UE cu Uzbekistanul 

este șie în curs de dezvoltare, iar Turkmenistanul rămâne țara cea mai închisă din 

regiune” 

A doua parte „fără o societate civilă independentă activă;” 

 
§ 110 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului „majoră” 

A doua parte acest cuvânt 

 
GUE/NGL: 

§ 89 

Prima parte „salută majorarea asistenței macrofinanciare și” 

A doua parte „solicită ca instrumentul în cauză să fie utilizat pe baza unor criterii riguroase de 

costuri/beneficii și pe baza unor analize de impact detaliate care să se axeze pe 

efectele secundare; luând în considerare principalele puncte ale rapoartelor 

intermediare privind implementarea strategiei, evidențiază importanța implicării 

statelor membre în acordarea asistenței UE pentru a obține un impact mai mare și 

rezultate mai bune;” 
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12. Epidemia cauzată de virusul Zika 

Propunere de rezoluție: B8-0449/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0449/2016  

(Comisia ENVI) 

După § 7 5 ALDE VE - 259, 328, 93 

6 ALDE  -  

După § 10 1 Verts/ALE  -  

§ 13 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 431, 198, 53 

4 +  

5 +  

§ 19 2 S&D  +  

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 33 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

Considerentul M 4 ALDE  +  

Considerentul U 3 ALDE  +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 33 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 33 

Prima parte „sprijină apelurile Organizației Națiunilor Unite de a se abroga legile și politicile 

care restricționează accesul la sănătatea și drepturile sexuale și reproductive 

încălcând standardele internaționale” 

A doua parte „și se alătură intenției ONU de a garanta că răspunsurile în materie de sănătate 

publică respectă drepturile omului, în special în domeniul sănătății și al drepturilor 

conexe;” 

 
ALDE: 

§ 13 

Prima parte „consideră că un astfel de plan ar trebui să includă distribuirea țintită și suficientă de 

bariere mecanice gratuite, cum ar fi plasele (pentru a evita înțepăturile țânțarilor) și 

prezervativele (pentru a evita transmiterea pe cale sexuală);„ 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

Prima parte „subliniază că virusul Zika a scos în evidență reacțiile deficitare ale sistemelor de 

sănătate publică, în special la nivel de asistență medicală primară,” 

A doua parte „precum și problemele asociate furnizării serviciilor și a drepturilor în materie de 

sănătate a reproducerii către femeile și fetele din țările afectate, în special cu privire 

la acordarea de informații și de asistență medicală pe perioada sarcinii și ulterior, 

precum și la prevenirea” 

A treia parte „și întreruperea” 

A patra parte „sarcinilor,” 

A cincea parte „deși oficialii guvernamentali din aceste țări le-au recomandat femeilor să își amâne 

sarcinile până când se vor cunoaște mai multe lucruri despre virusul Zika;” 
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§ 19 

Prima parte „invită UE să sprijine țările afectate în vederea asigurării accesului universal la 

asistență medicală primară, inclusiv la îngrijiri prenatale și postnatale, precum și la 

testele de diagnosticare a virusului Zika, și invită UE să sprijine guvernele țărilor 

afectate în vederea furnizării de informații și a unui pachet de asistență cuprinzătoare 

în domeniul sănătății sexuale și reproductive, inclusiv servicii de planificare 

familială, cu accent pe accesul tuturor femeilor și adolescentelor” 

A doua parte „la o serie de metode contraceptive de înaltă calitate, precum și pe accesul la avorturi 

în condiții de siguranță pentru a combate creșterea numărului de avorturi în condiții 

improprii” 

A treia parte „de la începutul epidemiei,” 

A patra parte „și, în acest context, să lanseze dialogul necesar cu țările partenere cu privire la 

contracepție și la drepturile femeilor și fetelor;” 
 

 

13. Situația din Polonia 

Propuneri de rezoluții: B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0461/2016 (S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 10 3 GUE/NGL VE - 153, 319, 219 

După § 10 4 GUE/NGL AN - 196, 273, 222 

Considerentul P 1 GUE/NGL  -  

După considerentul P 2 GUE/NGL AN - 188, 294, 206 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 513, 142, 30 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0463/2016  ENF  ↓  

B8-0464/2016  EFDD  ↓  

B8-0465/2016  ECR  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: vot final (B8-0461/2016/rev) 

GUE/NGL: amendamentele 2, 4 (B8-0461/2016/rev) 

ECR: vot final (B8-0461/2016/rev) 
 

Diverse 

Ulrike Lunacek și Barbara Lochbihler (Grupul Verts/ALE) sunt, de asemenea, semnatare ale 

propunerii comune de rezoluţie B8-0461/2016/rev. 
 


