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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 

 



P8_PV(2016)10-06(VOT)_RO.doc 2 PE 590.297 

1. Rwanda, cazul Victoire Ingabire 

Propuneri de rezoluție: B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, 

B8-1075/2016, B8-1076/2016 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-1061/2016  

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

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1061/2016  EFDD  ↓  

B8-1064/2016  ECR  ↓  

B8-1065/2016  PPE  ↓  

B8-1066/2016  S&D  ↓  

B8-1073/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1075/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Diverse 

Grupul ALDE și-a retras propunerea de rezoluție B8-1076/2016. 

Raffaele Fitto (Grupul ECR) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B8-1064/2016. 

Hugues Bayet și Marc Tarabella (Grupul S&D) și-au retras semnătura de pe propunerea comună de 

rezoluție RC-B8-1061/2016. 
 

 

2. Sudan 

Propuneri de rezoluție: B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, 

B8-1078/2016, B8-1080/2016 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-1062/2016  

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

§ 6 § text original  + modificare orală 

§ 11 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

§ 16 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul H 1 GUE/NGL AN - 142, 451, 9 

După considerentul I 2 GUE/NGL  -  

Considerentul J § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1062/2016  EFDD  ↓  

B8-1067/2016  PPE  ↓  

B8-1070/2016  S&D  ↓  

B8-1071/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1074/2016  ECR  ↓  

B8-1078/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1080/2016  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentul 1 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: considerentul J 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 11 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „ (Republica Democrată Congo, Ciad, Africa de 

Sud, Uganda și Djibouti)” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 16 

Prima parte „îndeamnă, prin urmare, Comisia și statele membre vizate să asigure transparența 

deplină a proiectului privind o mai bună gestionare a migrației, desfășurat în comun 

cu Sudanul,” 

A doua parte „inclusiv în ceea ce privește toate activitățile prevăzute și toți beneficiarii finanțării 

acordate de UE și de Sudan, precum și să întocmească un raport detaliat privind 

vizita unei delegații tehnice a UE care a avut loc în Sudan în mai 2016;” 
 

Diverse 

Pavel Svoboda a propus amendamentul oral următor la § 6: 

„6. reafirmă că libertatea religioasă, libertatea de conștiință sau de credință constituie un drept 

universal al omului, care trebuie protejat oriunde și pentru fiecare persoană; cere ca guvernul 

Sudanului să abroge orice dispoziții legislative care pedepsesc sau discriminează persoanele din cauza 

convingerilor lor religioase, mai ales în cazul apostaziei și mai ales în ceea ce îi privește pe lucrătorul 

ceh al organizației Christian Aid Petr Jašek, pe pastorii sudanezi Hassan Abduraheem Kodi Taour, 

Kuwa Shamal și pe doctorandul Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla din Darfur;” 

 

Raffaele Fitto (Grupul ECR) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B8-1074/2016. 
 

 

3. Thailanda, în special cazul lui Andy Hall 

Propuneri de rezoluție: B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, 
B8-1081/2016, B8-1082/2016 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-1068/2016  

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

§ 11 1 GUE/NGL AN - 253, 341, 18 

2 GUE/NGL AN - 271, 327, 8 

După § 11 3 GUE/NGL div   

1/AN + 281, 262, 65 

2/AN - 271, 304, 34 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1068/2016  EFDD  ↓  

B8-1069/2016  PPE  ↓  

B8-1072/2016  S&D  ↓  

B8-1077/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1079/2016  ALDE  ↓  

B8-1081/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1082/2016  ECR  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 1, 2, 3 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

amendamentul 3 

Prima parte „crede cu tărie că întreprinderile ar trebui trase la răspundere pentru orice daune 

aduse mediului și orice abuzuri la adresa drepturilor omului de care sunt 

responsabile și că UE și statele membre ar trebui să susțină acest lucru ca pe un 

principiu de bază;” 

A doua parte „invită toate părțile să participe activ la cea de-a doua sesiune a grupului de lucru 

interguvernamental al ONU privind un instrument internațional obligatoriu din punct 

de vedere juridic pentru corporațiile transnaționale și alte întreprinderi în ceea ce 

privește drepturile omului;” 
 

Diverse 

Raffaele Fitto (Grupul ECR) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B8-1082/2016. 
 

 

4. Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 9 

Propunere de rezoluție: B8-1060/2016 

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

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-1060/2016  

(Comisia ECON) 

După considerentul D 1 GUE/NGL AN - 100, 446, 68 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentul 1 
 

 

5. Situația din Siria 

Propuneri de rezoluție: B8-1089/2016, B8-1090/2016 

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

comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-1089/2016  

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

§ 3 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 6 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 6 1 ENF AN - 113, 420, 76 

2 ENF AN - 104, 454, 41 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 508, 50, 56 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1090/2016  GUE/NGL  ↓  
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Solicitări de vot prin apel nominal 

ALDE: vot final 

ENF: amendamentele 1, 2 

GUE/NGL: vot final 
 

Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

§ 3 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și în special Rusiei și regimului Assad,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 5 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „tuturor participanților la Grupul internațional 

de sprijin pentru Siria” și „sprijină întru totul eforturile depuse de Trimisul special al 

ONU, Staffan de Mistura, în această privință;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 6 

Prima parte „invită ÎR/VP să își intensifice eforturile pentru o strategie comună a UE în Siria, 

care să urmărească facilitarea unui acord politic în Siria și să includă instrumente de 

monitorizare și punere în executare, pentru a consolida respectarea acordurilor și a 

obligațiilor” 

A doua parte „asumate în cadrul Grupului internațional de sprijin pentru Siria;” 
 

 

6. Conferința ONU din 2016 de la Marrakesh, Maroc, privind schimbările 

climatice (COP22) 

Propunere de rezoluție: B8-1043/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-1043/2016  

(Comisia ENVI) 

§ 3 § text original div   

1 +  

2/VE + 315, 296, 2 

§ 7 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 9 9 PPE  +  

§ 12 7 Verts/ALE  +  

§ 18 § text original vs +  

§ 22 2 GUE/NGL AN - 131, 466, 21 

§ text original vs +  

§ 23 10 PPE  -  

§ 24 11 PPE VE + 418, 191, 6 

După § 24 1 S&D  +  

3 GUE/NGL  -  

§ 25 § text original vs +  

§ 28 12 PPE  +  

§ 46 4 GUE/NGL div   

1 +  

2/VE - 292, 317, 8 

3 -  

13 PPE VE - 250, 349, 13 

După § 46 5 GUE/NGL AN - 138, 474, 1 

§ 54 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 55 § text original vs -  

§ 62 § text original div   

1/AN + 533, 80, 5 

2/AN + 489, 112, 10 

3/AN + 491, 116, 7 

4/AN + 427, 170, 18 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

5/AN + 317, 292, 8 

6/AN + 495, 117, 7 

§ 63 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 65 § text original AN + 491, 115, 10 

§ 66 14 PPE VE - 299, 312, 7 

§ text original div   

1 +  

2/AN + 316, 288, 10 

§ 69 § text original vs +  

După referirea 14 8 PPE  +  

După considerentul A 6 Verts/ALE  +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 467, 94, 55 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: §§ 62, 65, 66 (a doua parte) 

GUE/NGL: amendamentele 2 și 5 

ALDE: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: §§ 18, 55, 69 

GUE/NGL: § 22 

PPE: § 18, 25 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 7 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „reamintește că emisiile globale ar trebui să fie 

eliminate treptat până în 2050 sau la scurt timp după;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 54 

Prima parte „solicită recunoașterea în mod serios a problemei refugiaților climatici și a 

domeniului său de aplicare, cauzată de dezastre climatice datorate încălzirii globale;” 

A doua parte „constată cu îngrijorare că, între 2008 și 2013, 166 de milioane de persoane au fost 

obligate să-și părăsească locuințele din cauza inundațiilor, furtunilor, cutremurelor 

sau altor catastrofe;” „atrage atenția în mod deosebit asupra faptului că evoluțiile în 

materie de climă din anumite părți ale Africii și ale Orientului Mijlociu ar putea 

contribui la instabilitate politică, la dificultăți economice și la escaladarea crizei 

refugiaților din bazinul Mării Mediterane;” 

 
§ 63 

Prima parte „salută angajamentul asumat în Acordul de la Paris de a stabili o compatibilitate 

între toate fluxurile financiare și dezvoltarea cu emisii scăzute de gaze cu efect de 

seră și rezilientă la schimbările climatice;” 

A doua parte „consideră că acest lucru presupune ca UE să abordeze de urgență fluxurile 

financiare către combustibilii fosili și infrastructura cu nivel ridicat de dioxid de 

carbon;” 

 
§ 66 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și alocarea de venituri din schema de 

comercializare a certificatelor de emisii investițiilor favorabile protecției climei, 

precum și de venituri provenite din tarifarea emisiilor de carbon a combustibililor de 

transport internațional; „solicită în plus utilizarea parțială a subvențiilor din 

agricultură pentru a garanta investiții în producția și utilizarea de surse regenerabile 

de energie în ferme;” și „inclusiv eliminarea treptată a creditelor la export pentru 

investiții în combustibili fosili” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
PPE: 

§ 3 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special UE,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
PPE, S&D: 

amendamentul 4 

Prima parte Se adaugă cuvintele: „inclusiv întreprinderile mici și mijlocii,” 

A doua parte Se elimină cuvintele: „și de a asigura implicarea lor în planificarea și punerea în 

aplicare a acțiunilor privind clima” 

A treia parte Se adaugă cuvintele: „și proiecte, deși această listă trebuie să fie actualizată în 

conformitate cu standardele și criteriile de sustenabilitate, așa cum o cere majoritatea 

actorilor din societatea civilă;” 
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ECR, PPE, ALDE: 

§ 62 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „surse suplimentare”, „inclusiv prin 

introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare, prin rezervarea unor certificate de 

emisii EU ETS în perioada 2021-2030 și prin alocarea de venituri din măsurile UE și 

internaționale pentru emisiile generate de aviație și de transporturi maritime” și 

„finanțarea internațională a combaterii schimbărilor climatice și” 

A doua parte „surse suplimentare” 

A treia parte „inclusiv prin” 

A patra parte „introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare” 

A cincea parte „rezervarea unor certificate de emisii EU ETS în perioada 2021-2030 și prin 

alocarea de venituri din măsurile UE și internaționale pentru emisiile generate de 

aviație și de transporturi maritime” 

A șasea parte  „finanțarea internațională a combaterii schimbărilor climatice și” 
 

 

7. Punerea în aplicare a Regulamentului privind materialele care intră în 

contact cu alimentele 

Raport: Christel Schaldemose (A8-0237/2016) 

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

comentarii 

§ 1 4 ENF AN - 72, 522, 20 

§ 5 5 ENF AN - 61, 538, 14 

§ 15 6 ENF AN - 69, 506, 36 

§ 27 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 30 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 31 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 32 9 peste 40 de 

deputați 

AN + 346, 239, 29 

§ 34 7 ENF AN - 69, 497, 43 

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 40 § text original vs +  

După considerentul F 1 ENF AN - 40, 561, 12 

Considerentul I 2 ENF AN - 46, 538, 22 

Considerentul N 3 ENF AN - 58, 515, 31 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 559, 31, 26 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentul 9 

ENF: amendamentele 1-7 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 40 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 30 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „subliniază că, pentru a asigura excluderea 

oricăror pericole pentru sănătatea umană, Comisia trebuie să informeze Parlamentul 

și Consiliul, prin actualizări periodice, dacă anumite substanțe ce provoacă 

îngrijorare (ca SVHC, CMR, substanțele bioacumulative sau anumite categorii de 

perturbatori endocrini) care sunt interzise sau eliminate treptat în conformitate cu 

REACH sau orice alte prevederi legislative continuă să fie utilizate în MCA;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 31 

Prima parte „ia act de publicarea, de către Comisie, la 15 iunie 2016, a criteriilor științifice 

pentru determinarea proprietăților de perturbator endocrin ale substanțelor utilizate 

în compoziția produselor biocide și de protecție a plantelor;” 

A doua parte „subliniază, însă, nevoia de criterii orizontale pentru toate produsele, inclusiv MCA, 

și îi solicită Comisiei să prezinte fără întârziere astfel de criterii;” „cere ca aceste 

criterii, odată intrate în vigoare, să fie luate în considerare în cadrul procedurii de 

evaluare a riscurilor pe care le prezintă MCA;” 
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PPE, ECR: 

§ 27 

Prima parte „subliniază faptul că MCA reprezintă o sursă importantă de expunere a oamenilor la 

substanțe chimice care prezintă motive de îngrijorare,” 

A doua parte „inclusiv compuși perfluorurați (CPF) și perturbatorii endocrini (PE), precum ftalații 

și bisfenolurile, care au fost identificate în testele pe animale și în studiile 

epidemiologice ca având legătură cu boli cronice, precum şi cu afecţiunile 

reproductive, tulburările metabolice, alergiile şi tulburările legate de 

neurodezvoltare;” 

A treia parte „remarcă faptul că migrarea unor astfel de substanțe chimice este deosebit de 

îngrijorătoare în cazul MCA, dată fiind nocivitatea lor potențială chiar și în doze 

foarte mici;” 

 
§ 34 

Prima parte „sprijină inițiativele de cercetare și inovare care încearcă să dezvolte substanțe noi 

pentru utilizarea MCA care s-au dovedit sigure pentru sănătatea umană;” 

A doua parte „subliniază, însă, că, pentru moment, nicio alternativă mai sigură nu ar trebui să 

includă bisfenolul S (BPS) ca înlocuitor al bisfenolului A (BPA), deoarece B PS 

poate avea un profil toxicologic asemănător cu cel al BPA;” 
 

Diverse 

Întrucât nu privește toate versiunile lingvistice, amendamentul 8 nu a fost supus la vot [articolul 170 

alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

8. Monitorizarea punerii în aplicare a dreptului Uniunii: Raport anual 2014 

Raport: Heidi Hautala (A8-0262/2016) 

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

comentarii 

§ 8 § text original div   

1/AN + 595, 11, 7 

2/AN + 500, 53, 56 

3/AN + 513, 41, 51 

§ 10 § text original AN + 464, 70, 78 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 490, 61, 57 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: §§ 8, 10 
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Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

§ 8 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „impactul unei aplicări efective a dreptului UE 

asupra consolidării credibilității instituțiilor UE; apreciază importanța acordată în 

raport anual al Comisiei petițiilor depuse de cetățeni, întreprinderi și organizații ale 

societății civile, un drept fundamental consacrat în Tratatul de la Lisabona, un 

element important al cetățeniei europene și o modalitate secundară importantă de 

monitorizare a aplicării dreptului UE și de identificare a eventualelor lacune din 

acesta, pe baza exprimării directe a opiniilor și experiențelor cetățenilor, alături” 

A doua parte „impactul unei aplicări efective a dreptului UE asupra consolidării credibilității 

instituțiilor UE; apreciază importanța acordată în raport anual al Comisiei petițiilor 

depuse de cetățeni, întreprinderi și organizații ale societății civile, un drept 

fundamental consacrat în Tratatul de la Lisabona, un element important al cetățeniei 

europene și o modalitate secundară importantă de monitorizare a aplicării dreptului 

UE și de identificare a eventualelor lacune din acesta, pe baza exprimării directe a 

opiniilor și experiențelor cetățenilor,” 

A treia parte „alături” 
 

 

9. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de 

procedură: Introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 

Propunere de rezoluție: B8-1083/2016 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-1083/2016  

(Comisia ENVI) 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 386, 190, 35 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE, ENF: vot final 
 

 

10. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de 

procedură: Introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 

Propunere de rezoluție: B8-1085/2016 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-1085/2016  

(Comisia ENVI) 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 375, 193, 36 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE, ENF: vot final 
 

 

11. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de 

procedură: Reînnoirea autorizației pentru semințele de porumb modificat genetic 

MON 810 

Propunere de rezoluție: B8-1086/2016 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-1086/2016  

(Comisia ENVI) 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 371, 189, 40 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE, ENF: vot final 
 

 

12. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de 

procedură: Reînnoirea autorizației pentru produsele din porumb modificat genetic 

MON 810 

Propunere de rezoluție: B8-1084/2016 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-1084/2016  

(Comisia ENVI) 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 372, 181, 46 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE, ENF: vot final 
 

 

13. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de 

procedură: Introducerea pe piață a bumbacului modificat genetic 281-24-236 × 

3006-210-23 × MON 88913 

Propunere de rezoluție: B8-1088/2016 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 
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Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-1088/2016  

(Comisia ENVI) 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 384, 168, 39 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE, ENF: vot final 

 


