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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. Încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în 

temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice *** 

Recomandare: Giovanni La Via (A8-0280/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 610, 38, 31 

 

 

 

2. Cerere de ridicare a imunității lui Giorgos Grammatikakis 

Raport: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

3. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea 

furnizării de asistență Greciei în urma cutremurului care a afectat Insulele Ionice 

în noiembrie 2015 

Raport: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016) (este necesară o majoritate calificată și 3/5 din numărul 

voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 646, 7, 23 

 

 

4. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea 

Finlandei - EGF/2016/001 - FI/Microsoft) 

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016) (este necesară o majoritate calificată și 3/5 din numărul 

voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 594, 68, 12 
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5. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea 

Suediei – EGF/2016/002 SE/Ericsson) 

Raport: Esteban González Pons (A8-0272/2016) (este necesară o majoritate calificată și 3/5 din 

numărul voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 594, 71, 10 

 

 

 

6. Asistența juridică pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în 

cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor 

privind mandatul european de arestare ***I 

Raport: Dennis de Jong (A8-0165/2015) 

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

comentarii 

Întregul text - Blocul 

nr. 1 

46 comisia  +  

Blocul nr. 2 1-45 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 569, 54, 54 

 

 

 

7. Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune 

pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente ***I 

Raport: Marietje Schaake (A8-0267/2015) 

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

comentarii 

Întregul text 41 comisia  +  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 612, 11, 54 
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Diverse: 

Erată: toate versiunile lingvistice. 

Raportul a fost retrimis comisiei competente în cadrul ședinței plenare din 27 octombrie 2015 

[articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]. 

Amendamentul 41 înlocuiește amendamentele adoptate în cadrul ședinței în cauză. 
 

 

8. Acordul privind cooperarea strategică dintre China și Europol * 

Raport: Claude Moraes (A8-0265/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: proiect al Consiliului  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 460, 126, 90 

 

 

 

9. Viitorul relațiilor ACP-UE după 2020 

Raport: Norbert Neuser (A8-0263/2016) 

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

comentarii 

§ 24 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 27 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 28 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 30 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

Considerentul X § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 489, 146, 37 

 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

considerentul X 

Prima parte „întrucât includerea FED în bugetul UE ar permite controlul democratic, ar 

consolida vizibilitatea și ar crește transparența folosirii fondurilor pentru dezvoltare 

ale UE; întrucât, pe de altă parte, natura multianuală a programării FED permite 

resurselor să fie previzibile și întrucât includerea în bugetul UE ar duce la scăderea 

fondurilor pentru dezvoltare destinate țărilor ACP în favoarea altor priorități ale 

politicii externe și s-ar putea considera că slăbește parteneriatul privilegiat UE-ACP; 

întrucât includerea FED în bugetul UE ar putea, de asemenea, să pericliteze 

finanțarea Instrumentului financiar pentru pace în Africa și a altor inițiative 

importante, cum ar fi Fondul fiduciar pentru Africa,” 

A doua parte „cu excepția cazului în care este creat un instrument specific pentru finanțarea 

cheltuielilor de securitate legate de cooperarea pentru dezvoltare;” 

 
§ 24 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „(I)” și „(ii) o soluție permanentă și separată 

pentru finanțarea de către UE a cheltuielilor de securitate legate de cooperarea 

pentru dezvoltare și coerente cu aceasta;”  

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 27 

Prima parte „subliniază că cel de al 11-lea FED reprezintă principala sursă de finanțare pentru 

Instrumentul financiar pentru pace în Africa (APF), deși, când a fost creat APF în 

2003, acesta trebuia să fie o soluție provizorie;” 

A doua parte ”solicită crearea unui instrument special de finanțare a cheltuielilor de securitate 

legate de cooperarea pentru dezvoltare;” 

 
§ 28 

Prima parte „ia act de Comunicarea Comisiei din 7 iunie 2016 privind stabilirea unui nou cadru 

de parteneriat cu țările terțe bazat pe Agenda europeană privind migrația; ia act de 

faptul că bugetul UE și contribuția FED la pachetul de 8 miliarde de euro este format 

exclusiv din ajutoarele care au fost deja planificate;” 

A doua parte „solicită să nu se pună în pericol asistența pentru dezvoltare acordată beneficiarilor 

și să se finanțeze inițiativele legate de migrație cu credite noi;” 

 
§ 30 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „obligatorii din punct de vedere juridic” 

A doua parte aceste cuvinte 

 


