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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. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca * 

Raport: Claude Moraes (A8-0289/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 574, 73, 23 

 

 

2. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în 

Danemarca * 

Raport: Claude Moraes (A8-0288/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 589, 75, 24 

 

 

3. Acordul UE-China cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă 

ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice *** 

Recomandare: Bodil Valero (A8-0281/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 611, 51, 28 

 

 

 

4. State membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel 

de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară ***I 

Raport: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 627, 34, 31 
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5. Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen 

Raport: Evelyn Regner (A8-0301/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

6. Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților deputatei Jane Collins 

Raport: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

7. Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților lui Mario Borghezio 

Raport: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

8. Statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind 

mărfurile, călătorii și accidentele ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Michael Cramer (A8-0300/2016) (este necesară o majoritate 
calificată) 

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a poziției 

Consiliului 

1 EFDD  -  

 

 

 



P8_PV(2016)10-25(VOT)_RO.doc 4 PE 593.069 

9. Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (competențe 

delegate și de executare) ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Bas Eickhout (A8-0298/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Aprobare fără vot 

 

 

10. Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la 

sancțiunile aferente ***I 

Raport: Kaja Kallas (A8-0239/2016) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-42 comisia  +  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN Amânarea 

votului 

[articolul 61 

alineatul (2) din 

Regulamentul de 

procedură] 

 

Diverse 

Întrucât nu privește toate versiunile lingvistice, amendamentul 25 nu a fost supus la vot [articolul 170 

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

 

11. Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016: securitatea instituțiilor 

Raport: José Manuel Fernandes și Gérard Deprez (A8-0295/2016) 

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

comentarii 

Considerentul C 1 EFDD AN - 82, 557, 55 

2 Verts/ALE  -  

După considerentul C 3 Verts/ALE  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 511, 120, 65 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentul 1 
 

Diverse 

Amendamentul 4 a fost retras. 
 

 

12. Strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear 

Raport: Richard Howitt (A8-0286/2016) 

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

comentarii 

§ 1 § text original div   

1 +  

2/AN + 570, 112, 11 

3/AN + 613, 56, 18 

§ 3 § text original AN + 548, 109, 36 

§ 4 § text original div   

1/AN + 621, 56, 14 

2/AN + 547, 112, 30 

§ 6 § text original AN + 579, 106, 12 

§ 7 § text original div   

1/AN + 632, 58, 6 

2/AN + 559, 113, 18 

3/AN + 637, 49, 10 

4/AN + 555, 118, 18 

După § 9 5 peste 76 de 

deputați 

AN - 326, 350, 19 

§ 10 § text original div   

1/AN + 585, 43, 60 

2/AN + 425, 116, 113 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 12 § text original div   

1/AN + 599, 55, 42 

2/AN + 524, 125, 43 

§ 14 § text original div   

1/AN + 468, 133, 93 

2/AN + 458, 189, 35 

§ 21 § text original div   

1/AN + 530, 55, 114 

2/AN + 456, 123, 105 

§ 22 § text original div   

1 +  

2/AN + 464, 139, 93 

§ 27 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 30 § text original div   

1/AN + 626, 59, 11 

2/AN + 499, 188, 2 

§ 31 § text original AN + 655, 27, 12 

§ 32 § text original AN + 570, 89, 38 

§ 33 § text original div   

1/AN + 616, 45, 36 

2/AN + 543, 115, 32 

§ 34 § text original div   

1/AN + 651, 31, 7 

2/AN + 609, 75, 4 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 37 § text original div   

1/AN + 477, 97, 123 

2/AN + 587, 31, 74 

3/AN + 524, 91, 78 

4/AN + 574, 29, 88 

După § 38 6 peste 76 de 

deputați 

AN + 590, 67, 37 

§ 39 § text original div   

1/AN + 543, 133, 23 

2/AN + 611, 44, 30 

După § 40 1 peste 76 de 

deputați 

AN - 290, 377, 26 

După § 41 2 peste 76 de 

deputați 

AN - 311, 364, 19 

§ 42 7 raportor  +  

§ text original AN ↓  

§ 44 § text original div   

1/AN + 569, 106, 20 

2/AN + 531, 134, 28 

După § 44 3 peste 76 de 

deputați 

AN - 306, 368, 19 

După § 47 4 peste 76 de 

deputați 

AN - 290, 359, 40 

Considerentul A § text original div   

1 +  

2/AN + 507, 99, 90 

3/AN + 596, 57, 43 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 456, 174, 67 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

ALDE: considerentul A (a doua și a treia parte), §§ 1 (a doua și a treia parte), 3, 4, 6, 7, 10, 

12, 14, 21, 22 (a doua parte), 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 44, amendamentele 1, 2, 

3, 4, 5, 6 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 27 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „să examineze posibilitățile de cooperare civilă 

în domeniul nuclear cu Iranul, în conformitate cu angajamentul din JCPOA, și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ALDE: 

considerentul A 

Prima parte „întrucât, în urma Acordului nuclear iranian” 

A doua parte „și a evoluțiilor politice interne din Iran,” 

A treia parte „există, în prezent, oportunitatea de a demara reforme în țară și de a îmbunătăți 

relațiile Iranului cu Uniunea Europeană;” 

 
§ 1 

Prima parte „consideră că Planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA), cunoscut și sub 

denumirea de Acordul nuclear iranian, a fost o realizare remarcabilă pentru 

diplomația multilaterală și pentru diplomația europeană în special,” 

A doua parte „care ar trebui nu doar să facă posibilă o îmbunătățire importantă a relațiilor dintre 

UE și Iran, ci și să contribuie la promovarea stabilității în întreaga regiune;” 

A treia parte „consideră că toate părțile sunt acum responsabile pentru asigurarea aplicării sale 

stricte și integrale; salută înființarea Comisiei comune alcătuite din reprezentanți ai 

Iranului și ai E3/UE+3 (China, Franța, Germania, Federația Rusă, Regatul Unit și 

Statele Unite, împreună cu ÎR/VP); își exprimă sprijinul deplin pentru Înaltul 

reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate în rolul său de 

coordonator al Comisiei comune instituite în cadrul JCPOA și consideră că punerea 

strictă și deplină în aplicare a JCPOA continuă să fie deosebit de importantă;” 

 
§ 4 

Prima parte „salută deschiderea în relațiile cu Iranul; subliniază că relațiile UE-Iran trebuie să 

evolueze concomitent cu punerea în aplicare a acordului nuclear/JCPOA; 

reamintește că, potrivit prevederilor acordului, dacă Iranul nu pune în aplicare 

acordul, sancțiunile pot fi reintroduse; încurajează reînnoirea relației dintre UE și 

statele sale membre și Iran, ambele părți colaborând îndeaproape în chestiunile 

bilaterale și multilaterale pentru a asigura o mai mare stabilitate a regiunii și punerea 

în aplicare eficace a acordului nuclear;” 

A doua parte „consideră că relațiile UE-Iran ar trebui dezvoltate printr-un dialog pe mai multe 

niveluri care să implice contacte politice, diplomatice, economice, academice, 

tehnice și interpersonale și la care să participe actori ai societății civile, ONG-uri și 

apărători ai drepturilor omului; sprijină deschiderea relațiilor UE-Iran în avantajul 

reciproc al ambelor părți, pe baza unei evaluări realiste a intereselor comune și a 

diferențelor, pentru a încuraja extinderea treptată a cooperării într-un climat de 

consolidare a încrederii, în primul rând în beneficiul populației Iranului și a UE; 

sprijină, în acest sens, angajamentul Uniunii Europene de a colabora din nou cu 

Iranul, pe baza «unui dialog al celor patru C»: un dialog cuprinzător, axat pe 

cooperare, în domeniile în care Iranul și UE au interese comune, critic, deschis și 

sincer în domeniile în care Iranul și UE nu sunt de acord, dar caută un numitor 

comun și constructiv în ansamblu din perspectiva tonului și a practicilor;” 
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§ 7 

Prima parte „insistă asupra importanței de a dezvolta dimensiunea parlamentară a relațiilor UE-

Iran ca parte a strategiei de restabilire a încrederii reciproce;” 

A doua parte „își reiterează, în acest sens, sprijinul pentru propunerea discutată de Parlament și 

Majlis vizând un dialog interparlamentar privind combaterea terorismului, ca o 

recunoaștere a provocărilor comune în ceea ce privește radicalizarea în Iran, în 

Orientul Mijlociu și în UE însăși;” 

A treia parte „salută dialogul politic reînnoit dintre UE și Iran, inclusiv în ceea ce privește 

drepturile omului; încurajează derularea unui dialog privind drepturile omului în 

viitor cu participarea unor reprezentanți ai autorităților judiciare, ai forțelor de 

securitate și ai societății civile;” 

A patra parte „recunoaște că, deși există suspiciuni și neîncredere de ambele părți, multe state 

membre au relații istorice îndelungate cu Iranul, iar Iranul nutrește ambiția de a avea 

relații bune cu UE, existând astfel posibilitatea de a dezvolta o relație bazată pe 

încredere și respect reciproc; recunoaște complexitatea propriilor politici interne ale 

Iranului și reiterează faptul că UE nu urmărește să se amestece în opțiunile politice 

interne ale acestei țări sau ale oricărei alteia, ci vizează o cooperare bazată pe 

respectarea reciprocă a standardelor și principiilor internaționale; consideră că 

normalizarea deplină a relațiilor poate avea loc doar prin intermediul punerii în 

aplicare permanente a Planului comun de acțiune cuprinzător (JCPOA) și al unui 

dialog regulat și susținut și că prioritatea imediată ar trebui să o constituie extinderea 

sferei relațiilor dintre UE și Iran în domeniile în care ambele părți doresc acest lucru; 

consideră, totuși, că obiectivul final trebuie să îl reprezinte instituirea unui 

parteneriat între Iran și UE;” 

 
§ 10 

Prima parte „ia act de obiectivul declarat al Iranului de a avea o rată de creștere anuală de 8 %; 

consideră că investițiile europene sunt esențiale pentru ca Iranul să realizeze acest 

obiectiv; subliniază faptul că Uniunea Europeană nu se opune niciunei activități 

comerciale permise cu Iranul și nu se va opune colaborării dintre firmele 

internaționale sau instituțiile financiare cu Iranul, atât timp cât respectă întreaga 

legislație aplicabilă; subliniază că, pentru ca Iranul să își valorifice pe deplin 

potențialul economic, va trebui să ia măsuri pentru a crea un mediu economic 

transparent care să stimuleze investițiile internaționale și, de asemenea, să adopte 

măsuri de combatere a corupției la toate nivelurile, în special în ceea ce privește 

respectarea recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), 

tratând aspecte cum ar fi întreruperea fluxurilor de capital către organizațiile 

teroriste;” 

A doua parte „invită UE să sprijine pe deplin eforturile Iranului în acest proces, în special prin 

acordarea de sprijin pentru acțiuni care vizează încheierea unui tratat bilateral de 

investiții între UE și Iran;” 
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§ 12 

Prima parte „remarcă faptul că Iranul este a doua cea mai mare economie din Orientul Mijlociu, 

cu un PIB nominal estimat la 397 miliarde USD în 2015; remarcă, de asemenea, că 

comerțul UE cu Iranul reprezintă, în prezent, aproximativ 8 miliarde USD, 

estimându-se că va crește de patru ori în următorii doi ani; reamintește că UE era în 

trecut principalul partener comercial al Iranului și consideră că ar trebui să vizeze 

recuperarea acestui statut; sprijină extinderea relațiilor comerciale ale UE cu Iranul 

și solicită UE să dezvolte cooperarea comercială, financiară și economică cu Iranul, 

în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață și a ocupării forței de muncă în rândul 

cetățenilor iranieni, precum și în vederea stimulării dezvoltării regionale;” 

A doua parte „consideră că extinderea comerțului și a investițiilor în Iran poate să contribuie, pe 

termen lung, la promovarea păcii și a stabilității în întreaga regiune, dacă UE poate 

găsi oportunități pentru sisteme regionale de investiții, de exemplu, în domeniul 

conectivității energetice și a transporturilor;” 

 
§ 14 

Prima parte „constată că Iranul este cea mai mare economie mondială care nu face parte din 

OMC; sprijină cererea Iranului de a adera la OMC; observă că actualul mandat al 

UE pentru negocierile privind un acord comercial și de cooperare cu Iranul nu mai 

este de actualitate; invită Comisia să exploreze opțiuni pentru consolidarea 

legăturilor comerciale și investiționale cu scopul de a asigura în mai mare măsură 

respectarea de către Iran a normelor OMC și de a proteja investițiile europene; 

subliniază că un cadru de negocieri oficiale i-ar permite UE să utilizeze pe deplin 

poziția sa ca cea mai mare piață integrată și cel mai mare bloc economic și să creeze 

un forum pentru schimburi și dialog; invită UE să analizeze posibilitatea de a relua 

discuțiile de aderare ale Iranului la Organizația Mondială a Comerțului, deoarece 

apartenența la OMC ar contribui la liberalizarea în și mai mare măsură a economiei 

Iranului, ceea ce ar stimula creșterea, ar încadra această țară în sistemul mondial 

bazat pe norme și ar oferi un mecanism de sprijinire a reformelor economice 

necesare în Iran și ar obliga Iranul să își asume responsabilitatea pentru 

angajamentele internaționale asumate; invită Comisia să profite de aceste negocieri 

pentru a insista asupra reformelor-cheie în domeniul drepturilor lucrătorilor, bazate 

pe convențiile fundamentale ale OIM;” 

A doua parte „își exprimă îngrijorarea în legătură cu întârzierea numirii unui președinte al 

grupului de lucru al OMC pentru aderarea Iranului; invită Comisia să își exercite pe 

deplin influența pentru a elimina acest obstacol fără întârziere și pentru a demara 

procesul de aderare a Iranului la OMC; consideră că, pentru a încheia procesul de 

aderare, Iranul al trebui să fie eliminat de pe lista declarațiilor publice a Grupului de 

Acțiune Financiară Internațională (GAFI),” 
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§ 21 

Prima parte „salută faptul că guvernul iranian dorește să atragă investiții străine, fiind necesare 

investiții străine directe în cadrul tuturor sectoarelor economice majore; remarcă 

faptul că este probabil să fie nevoie de peste 1 000 de miliarde USD pentru 

investițiile în infrastructură pe parcursul următorilor 10 ani,” 

A doua parte „oferind oportunități întreprinderilor europene, inclusiv în sectoarele energiei, 

automobilelor și producției pentru transportatorii aerieni; salută cele 180 de delegații 

comerciale care au vizitat Teheranul de la semnarea JCPOA, inclusiv din partea a 15 

state membre ale UE, ca semn al interesului în creștere pentru relațiile economice cu 

Iranul; invită UE și statele sale membre să exploreze utilizarea garanțiilor pentru 

credit la export cu scopul de a stimula comerțul, finanțarea proiectelor și investițiile 

în Iran; sprijină încheierea pozitivă a acordurilor între guvernul iranian și Airbus și 

Boeing, ca măsură de consolidare a încrederii în continuare, în urma adoptării 

JCPOA;” 

 
§ 22 

Prima parte „remarcă faptul că Iranul deține a doua cea mai mare rezervă de gaze din lume și a 

patra cea mai mare rezervă de petrol din lume; consideră că cooperarea în domeniul 

energiei poate juca un rol semnificativ în diversificarea surselor de aprovizionare cu 

energie a UE și reducerea dependenței energetice a statelor membre de distribuitori 

unici, contribuind astfel la securitatea energetică a UE;” 

A doua parte „consideră că ridicarea sancțiunilor economice are potențialul de a debloca cheltuieli 

importante în industria petrolului și a gazelor, precum și în alte sectoare ale 

economiei, care ar beneficia de investiții și de accesul la noi tehnologii; solicită 

întreprinderilor europene să investească în sectorul energetic iranian; solicită, în 

special, sprijinul UE în dezvoltarea tehnologiei pentru GNL în Iran; consideră că 

investițiile în Iran trebuie să respecte pe deplin angajamentele de decarbonizare pe 

termen lung ale UE;” 
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§ 30 

Prima parte „recunoaște că, într-o țară unde se estimează că peste 60 % dintre persoane au vârsta 

sub 30 de ani, populația iraniană tânără, educată și dotată cu competențe tehnologice 

avansate și dinamismul societății iraniene pot oferi oportunități deosebite pentru 

promovarea contactelor interpersonale cu UE, pe baza principiilor reciprocității și 

respectului reciproc; consideră că programele de schimburi de tineri sunt printre 

activitățile care au cel mai mult succes în a apropia societățile și culturile; astfel, 

salută creșterea numărului studenților Erasmus Mundus proveniți din Iran în 

universitățile europene, ca modalitate de combatere a percepțiilor greșite și a 

stereotipurilor; solicită o cooperare aprofundată în domeniul educației, cercetării și 

inovării prin intensificarea schimburilor de studenți și de cercetători, inclusiv 

cooperarea între universități în domenii precum, printre altele, al mediului, al 

surselor regenerabile de energie, al justiției și al drepturilor omului, precum și al 

bunei guvernanțe;” 

A doua parte „invită Comisia să mărească bugetul pentru studenții Erasmus Mundus din Iran; 

salută atelierele de lucru care au avut loc recent la universitatea din Teheran pentru a 

crește gradul de informare cu privire la posibilele beneficii pe care universitățile 

iraniene le pot obține prin participarea la Orizont 2020; invită guvernul iranian să 

numească un coordonator național pentru Orizont 2020, care să ofere asistență 

tehnică și consiliere privind candidatura universităților iraniene la proiecte Orizont 

2020; invită Comisia să studieze posibilitatea de a facilita eliberarea vizelor pentru 

cadrele universitare și cercetătorii din Iran, pentru ca aceștia să studieze și să se 

formeze în universitățile europene; solicită instituirea unui program al UE pentru a 

reuni cercetători și studenți din Iran, din țările CCG și din Europa pentru a studia 

experiența și lecțiile învățate în privința integrării regionale în Europa;” 

 
§ 33 

Prima parte „consideră că acordul nuclear deschide posibilitatea de a coopera pentru soluționarea 

crizei de securitate din regiune; consideră că Iranul poate și ar trebui să joace un rol 

stabilizator în regiune;” 

A doua parte „consideră că întreaga regiune poate beneficia de o normalizare a relațiilor cu Iranul; 

consideră că, în urma recunoașterii statutului Iranului ca actor regional major, acesta 

ar trebui să joace un rol stabilizator în regiune; subliniază că revizuirea politicii 

europene de vecinătate (PEV), instituită la 18 noiembrie 2015, include planuri de a 

implica țările terțe care sunt vecine țărilor partenere din vecinătatea UE, în contextul 

unui cadru extins de cooperare; îndeamnă, prin urmare, ca acest cadru tematic să fie 

instituit pentru a oferi cooperare între Uniune, țările partenere din vecinătatea sudică 

și actorii-cheie din regiune, cum ar fi Iranul, în privința problemelor regionale, 

precum securitatea, energia și gestionarea refugiaților;” 
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§ 37 

Prima parte „salută disponibilitatea exprimată de Iran pentru a sprijini eforturile depuse în 

prezent pentru a aduce stabilitatea în Irak, îndeamnă Iranul să joace un rol 

semnificativ pentru a pune capăt violenței sectare și solicită eforturi suplimentare 

pentru a reuni toate milițiile care operează în țară sub autoritatea guvernului irakian, 

ținând astfel seama de toate interesele;” 

A doua parte „subliniază că UE și Iranul se confruntă cu inamici comuni, și anume ISIS/Daesh, 

Al-Qaida, Al-Nusra și a alte organizații desemnate de CSONU ca fiind teroriste, 

inspirate de pervertirea extremistă a islamului;” 

A treia parte „salută contribuția Iranului la lupta împotriva ISIS/Daesh, inclusiv sprijinul precoce 

acordat guvernului regional kurd din Arbil, și recunoaște contribuția decisivă a 

acestuia în Irak, prin care a stopat înaintarea ISIS/Daesh și a recuperat teritorii 

supuse terorismului jihadist;” 

A patra parte „totuși, își exprimă îngrijorarea în legătură cu informațiile potrivit cărora diverși 

activiști ai Al-Qaida au fost eliberați; ia act de acordul dintre Iran și Australia de a 

face schimb de informații privind lupta împotriva ISIS/Daesh;” 

 
§ 39 

Prima parte „consideră că moștenirea revoluționară a Iranului și constituirea acestuia ca stat 

islamic, precum și diferențele majore dintre Iran și UE în ceea ce privește sistemele 

politico-instituționale nu trebuie să reprezinte un impediment în calea deschiderii și 

a unui dialog sincer și direct și pentru găsirea unui numitor comun privind 

chestiunile legate de democrație, de statul de drept și de drepturile omului; solicită 

Republicii Islamice să extindă spațiul pentru pluralismul politic; subliniază că 

Parlamentul iranian (Majlis) este pro reforme și pro Europa și consideră că 

rezultatele alegerilor pentru Parlament și pentru Adunarea Experților din februarie 

2016 reflectă voința poporului iranian, oferă ocazia extinderii cooperării cu Uniunea 

Europeană și cu statele sale membre, ducând astfel la relații constructive, precum și 

posibilitatea realizării unor reforme sociale, politice și economice pe plan intern;” 

A doua parte „invită Iranul să permită fără restricții desfășurarea unor alegeri libere și corecte, cu 

respectarea standardelor internaționale;” 

 
§ 44 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „SEAE și Comisiei să sprijine” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

§ 34 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „a aripii militare a Hezbollah” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

13. Combaterea corupției și acțiunile subsecvente rezoluției CRIM 

Raport: Laura Ferrara (A8-0284/2016) 

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

comentarii 

§ 14 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

§ 18 litera (a) § text original div   

1 +  

2 +  

§ 7 litera (b) § text original vs +  

§ 25 § text original vs +  

§ 27 litera (b) § text original div   

1 +  

2 +  

§ 42 litera (b) § text original AN + 527, 94, 75 

§ 51 § text original vs +  

§ 52 § text original vs +  

§ 53 § text original vs +  

§ 54 § text original vs +  

§ 71 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 73 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 78 § text original vs +  

§ 80 § text original vs +  

§ 82 § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 545, 91, 61 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: § 42 litera (b) 
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Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: § 25 

ECR: §§ 51, 52, 53, 54 

EFDD: §§ 78, 80, 82 

GUE/NGL: § 7 litera (b) 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 14 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „pe combaterea asocierii în vederea săvârșirii de 

infracțiuni (i.e., a apartenenței la o organizație infracțională), și nu exclusiv pe așa-

numitele infracțiuni comise în realizarea unui scop (i.e., infracțiunile pentru a căror 

comitere sunt constituite astfel de organizații); în special, consideră că este necesar 

ca apartenența la o organizație criminală să fie considerată drept infracțiune, separat 

de comiterea unor infracțiuni finale (infracțiuni comise în realizarea unui scop); 

reiterează faptul că acest ciclu politic trebuie să includă printre prioritățile sale” 

A doua parte întregul text, cu excepția cuvintelor "" 

 
§ 18 litera (a) 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și infracțiunea de corupție” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 71 

Prima parte întregul text, cu excepția literei cuvintelor „a migranților” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 27 litera (b) 

Prima parte „promovarea administrării activelor înghețate și a bunurilor confiscate” 

A doua parte „și reutilizarea lor în scopuri sociale și ca compensații pentru familiile victimelor și 

întreprinderile afectate negativ prin cămătărie și racketeering;” 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 73 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „ca rezultat al fluxului neîntrerupt de refugiați 

către Europa;” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

14. Drepturile omului și migrația în țările terțe 

Raport: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016) 

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

comentarii 

§ 2 § text original div   

1 +  

2/VE + 355, 264, 71 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 9 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 24 § text original div   

1 +  

2/VE + 372, 299, 17 

§ 25 § text original vs +  

§ 29 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 32 § text original div   

1 +  

2/VE + 344, 327, 16 

§ 35 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 40 § text original vs +  

§ 41 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 47 § text original vs +  

§ 49 § text original vs/VE + 356, 333, 8 

§ 52 § text original vs +  

§ 55 § text original vs/VE - 311, 372, 10 

§ 57 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

§ 58 § text original vs +  

§ 61 § text original vs +  

§ 62 § text original div   

 1 +  

2 +  

§ 68 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 69 § text original vs/VE + 348, 340, 6 

§ 75 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 76 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 78 § text original vs +  

§ 81 § text original div   

1 +  

2/VE - 324, 364, 6 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 82 § text original vs +  

§ 85 § text original vs +  

§ 86 § text original vs/VE + 352, 329, 17 

§ 87 § text original vs +  

§ 88 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 89 § text original div   

1 +  

2/VE + 444, 176, 75 

3 +  

§ 90 § text original vs +  

§ 91 § text original vs +  

§ 93 § text original vs +  

Considerentul H § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul M § text original vs +  

Considerentul Z § text original vs +  

Considerentul AC § text original vs +  

Considerentul AD § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 339, 333, 25 
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Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: §§ 47, 55, 81, 88 

PPE: considerentele AC, M, Z, §§ 25, 40, 49, 52, 55, 58, 61, 69, 75, 78, 85, 86, 87 

ALDE: § 47 

GUE/NGL: §§ 82, 90, 91, 93 
 

Solicitări de vot pe părți 

 
PPE: 

§ 2 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „în special pe propriul teritoriu” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 9 

Prima parte „solicită statelor să își recunoască obligațiile prevăzute de dreptul internațional în 

materie de azil și migrație și să adopte la nivel național legile necesare pentru o 

punere în aplicare eficace a acestor obligații, inclusiv prin întrevederea posibilității 

de a solicita protecție internațională;” 

A doua parte „solicită ca legislațiile să țină seama de gradul și natura persecuției și discriminării 

suferite de către migranți;” 

 
§ 24 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „lipsa căilor legale de migrație” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 29 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „sexuală și reproductivă” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 32 

Prima parte „observă că învățarea limbii țării gazde poate să îmbunătățească în mod semnificativ 

calitatea vieții migranților, precum și independența economică și culturală a acestora 

și chiar să ușureze accesul la informații cu privire la drepturile pe care aceștia le au 

în societatea gazdă; consideră că predarea limbilor străine trebuie să fie garantată de 

către autoritățile țării de primire;” 

A doua parte „recomandă ca migranții să fie implicați în ansamblul proceselor decizionale politice 

și sociale;” 

 
§ 35 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „un contract într-o limbă pe care o înțeleg și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 57 

Prima parte „. le solicită statelor să ratifice toate tratatele și convențiile internaționale privind 

drepturile omului și să aplice standardele privind drepturile migranților care se 

regăsesc în diferite instrumente juridice, inclusiv în principalele instrumente 

internaționale privind drepturile omului, precum și în alte instrumente care 

abordează chestiuni legate de migrație, cum ar fi Convenția ONU din 1951 privind 

statutul refugiaților și protocoalele la aceasta și Convenția internațională privind 

protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora;” 

A doua parte „în acest sens, consideră că neratificarea acesteia din urmă de către statele membre 

ale Uniunii subminează politica Uniunii în domeniul drepturilor omului și 

angajamentul pe care și l-a asumat cu privire la indivizibilitatea acestor drepturi;” 
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§ 62 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „dorește să vadă drepturile migranților și ale 

refugiaților incluse ca element separat pe ordinea de zi” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 68 

Prima parte „recunoaște rolul și contribuția societății civile în cadrul dialogului politic;” 

A doua parte „subliniază importanța consultării societății civile în toate politicile externe ale 

Uniunii, acordând o atenție deosebită participării depline, transparenței și 

diseminării corecte a informațiilor cu privire la toate politicile și procesele 

referitoare la migrație; reamintește necesitatea creșterii participării organizațiilor 

femeilor la soluționarea conflictelor la nivel decizional, precum și a necesității ca 

refugiatele, femeile strămutate și migrantele să ia parte la luarea deciziilor care le 

privesc;” 

A treia parte „invită Comisia și SEAE să sprijine capacitatea instituțiilor naționale pentru 

drepturile omului în țările terțe pentru ca acestea să-și poată intensifica eforturile de 

protejare a drepturilor migranților și să lupte împotriva tratamentelor inumane și 

degradante, precum și a discursurilor de incitare la ură împotriva migranților, astfel 

cum se menționează în Declarația de la Belgrad adoptată de 32 de mediatori și 

instituții naționale pentru drepturile omului;” 

 
§ 76 

Prima parte „salută integrarea migrației în obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), și anume în 

ODD 10, care stabilește cadrul pentru politica de dezvoltare globală până în 2030; 

reamintește că statele s-au angajat să coopereze la nivel internațional pentru 

«asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și ordine, care să 

presupună respectarea deplină a drepturilor omului și aplicarea unui tratament uman 

migranților indiferent de statutul lor, refugiaților și persoanelor strămutate»; observă 

că strămutarea forțată nu reprezintă numai o problemă umanitară, ci și o provocare 

în ceea ce privește dezvoltarea și că, prin urmare, ar trebui să existe o mai bună 

coordonare între actorii umanitari și actorii din domeniul dezvoltării;” 

A doua parte „consideră că punerea în aplicare a ODD reprezintă o ocazie de a consolida 

abordarea bazată pe drepturi în politicile din domeniul azilului și migrației și de a 

institui orientări în materie de migrație în strategiile de dezvoltare; invită 

comunitatea internațională să adopte indicatori cuantificabili ai ODD în ceea ce 

privește migrația, precum și să colecteze și să publice date defalcate privind accesul 

migranților la locuri de muncă decente, la asistență medicală și la educație, în special 

în țările de destinație aflate în curs de dezvoltare, pentru a îmbunătăți guvernanța în 

materie de migrație;” 

 
ALDE: 

§ 75 

Prima parte „solicită reducerea datoriilor țărilor sărace, pentru a le ajuta să elaboreze politici 

publice care să garanteze respectarea drepturilor omului;” 

A doua parte „insistă că trebuie facilitată găsirea unor soluții sustenabile la problemele legate de 

datorii, inclusiv a unor standarde pentru realizarea în mod responsabil a activităților 

de creditare și împrumut, printr-un cadru juridic multilateral pentru procesele de 

restructurare a datoriei suverane, în vederea atenuării poverii datoriei și a evitării 

datoriilor nesustenabile, astfel încât să se creeze condițiile necesare pentru protecția 

drepturilor omului pe termen lung.” 
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§ 81 

Prima parte „subliniază că acordurile cu țările terțe trebuie să axeze sprijinul pe soluționarea 

crizelor sociale, economice și politice care duc la migrație,” 

A doua parte „fapt care ar contribui la o reducere a fluxurilor migratorii către frontierele UE;” 

 
GUE/NGL: 

considerentul H 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „mecanisme efective de monitorizare și control 

ale intrării și ieșirii străinilor, precum și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul AD 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „din partea migranților, care trebuie să fie 

receptivi la adaptarea în societatea gazdă, fără a renunța neapărat la identitatea lor 

culturală de origine, cât și” și „care” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 41 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „alături de SUA și de alți parteneri 

internaționali” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 88 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și sprijină consolidarea gestionării frontierelor 

externe ale UE;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 89 

Prima parte „subliniază că traficul de migranți este legat de traficul de ființe umane și constituie 

o încălcare majoră a drepturilor omului;” cu excepția cuvintelor „traficul de migranți 

este legat de” și „și” 

A doua parte „traficul de migranți este legat de” și „și” 

A treia parte „reamintește că lansarea misiunilor, cum ar fi EURONAVFOR MED, este o 

modalitate de a lupta în mod eficient împotriva traficului de migranți; invită UE să 

continue și să intensifice astfel de operațiuni;” 
 

 

15. Răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țări 

terțe 

Raport: Ignazio Corrao (A8-0243/2016) 

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

comentarii 

§ 28 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 31 § text original div   

1 +  

2/VE + 370, 315, 12 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 569, 54, 74 

 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 28 

Prima parte „salută inițiativele fără caracter obligatoriu din sectorul privat lansate de serviciile 

Comisiei, care vizează gestionarea responsabilă a lanțurilor de aprovizionare,” 

A doua parte „dar subliniază că inițiativele fără caracter obligatoriu din sectorul privat sunt în sine 

insuficiente; solicită adoptarea urgentă a unor norme cu caracter obligatoriu și 

executoriu, a sancțiunilor conexe și a unor mecanisme independente de 

monitorizare;” 

 
§ 31 

Prima parte „invită Comisia să prezinte de urgență o propunere legislativă privind controlul 

exporturilor de produse cu dublă utilizare,” 

A doua parte „întrucât tehnologiile produse de companiile europene generează încă încălcări ale 

drepturilor omului în întreaga lume;” 
 

 

16. Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor 

Raport: András Gyürk (A8-0278/2016) 

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

comentarii 

După § 2 2 peste 76 de 

deputați 

AN + 353, 340, 6 

§ 3 § text original div   

1 +  

2/AN + 557, 107, 28 

§ 5 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 10 § text original div   

1 +  

2/AN + 527, 137, 35 

3 +  

§ 11 § text original AN + 364, 321, 12 

§ 18 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 24 § text original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 507, 155, 33 

4/AN + 542, 101, 47 

5/AN + 495, 160, 33 

§ 25 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 27 § text original div   

1 +  

2/VE - 327, 358, 11 

§ 29 § text original div   

1/AN + 629, 26, 43 

2/AN + 516, 142, 38 

§ 30 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

3 +  

§ 31 § text original AN + 528, 98, 70 

§ 32 § text original div   

1 +  

2/AN + 460, 198, 39 

§ 33 § text original AN + 560, 109, 23 

§ 35 § text original vs +  

§ 39 § text original div   

1 +  

2/VE - 325, 369, 3 

§ 40 § text original div   

1/AN + 578, 108, 11 

2/AN + 337, 321, 28 

§ 46 § text original div   

1 +  

2/AN + 560, 131, 4 

§ 49 § text original vs +  

După § 49 3 peste 76 de 

deputați 

VE + 326, 306, 63 

§ 51 § text original vs +  

§ 53 § text original vs +  

§ 54 § text original AN + 439, 199, 55 

§ 55 § text original AN + 439, 184, 67 

§ 57 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 59 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 60 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 61 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 63 § text original vs +  

§ 66 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE - 309, 358, 27 

§ 68 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 70 4 peste 76 de 

deputați 

VE + 354, 333, 5 

§ text original vs ↓  

§ 71 § text original vs +  

După considerentul A 1 peste 76 de 

deputați 

VE + 347, 331, 15 

Considerentul E § text original vs +  

Considerentul F § text original vs +  

Considerentul H § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 415, 223, 55 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: §§ 24 (a treia parte, a patra parte, a cincea parte), 54, 55 

ECR: § 11 

S&D: § 11, amendamentul 2 

ENF: §§ 3 (a doua parte), 10 (a doua parte), 24 (a doua parte), 31, 32 (a doua parte), 33, 

40, 46 (a doua parte), 54, 55 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 11 

Verts/ALE: considerentele E, F, H, §§ 27, 35, 49 

EFDD: §§ 51, 53, 63, 70, 71 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 5 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „la decarbonizare, la sustenabilitatea economiei 

pe termen lung” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 18 

Prima parte „subliniază că strategia ar trebui să includă, de asemenea, utilizarea GNL ca 

alternativă la dezvoltarea infrastructurii de distribuție și transport de gaze în zonele 

în care aceasta nu este rentabilă în prezent;” 

A doua parte „constată că instalațiile de GNL mici pot asigura infrastructura optimă pentru a 

crește utilizarea gazelor naturale în zonele în care investițiile în infrastructura de 

gaze naturale sunt neprofitabile, inclusiv pentru creșterea utilizării gazului pentru a 

genera căldură și, prin urmare, a reduce așa-numitele emisii la scală redusă;” 

 
§ 29 

Prima parte „observă că găsirea unor soluții rentabile economic și sustenabile ecologic ar trebui 

să fie un principiu de bază pentru optimizarea la nivelul UE și la nivel regional” 

A doua parte „și invită Comisia, statele membre și autoritățile naționale de reglementare să aloce 

resursele limitate disponibile pentru dezvoltarea infrastructurii de importanță critică, 

astfel încât să atragă investiții private pentru infrastructura de GNL și 

interconectori;” 

 
§ 57 

Prima parte „subliniază nevoia de a asigura cele mai înalte standarde de mediu în ceea ce 

privește planificarea, construirea și folosirea infrastructurilor de GNL, precum și în 

exploatarea rezervelor și surselor autohtone, precum și de a respecta normele 

internaționale în domeniul muncii privind sănătatea și siguranța la locul de muncă; 

subliniază că este necesar să crească conștientizarea cu privire la impactul asupra 

mediului, climei și la impactul social al GNL-ului importat; reamintește nevoia de a 

implica comunitățile locale și de a se baza pe evaluări realiste ale consumului și - în 

cazul construcției - ale capacității preconizate a noilor infrastructuri; subliniază că 

tranziția la GNL oferă posibilitatea de a pune capăt dependenței de cărbune a 

transporturilor maritime;” 

A doua parte „solicită Uniunii Europene să ofere sprijin financiar proiectelor europene în acest 

scop;” 

 
§ 59 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „CO2” 

A doua parte acest cuvânt 
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§ 60 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „transpunerea integrală a Directivei 2014/94/UE 

privind combustibilii alternativi, inclusiv crearea de puncte de realimentare cu GNL 

de-a lungul coridoarelor TEN-T și în porturile maritime și interioare, înlocuind 

combustibilii convenționali, mai poluanți.” subliniază totuși” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 61 

Prima parte „solicită dezvoltarea unor rute maritime, în special în arhipelagul Azore, care, având 

în vedere poziția sa geografică, ar putea servi ca stație de alimentare cheie pentru 

rutele transatlantice de GNL; îndeamnă Comisia să aloce fonduri pentru sprijinirea 

proiectelor europene în acest sens;” 

A doua parte „îndeamnă Comisia să aloce fonduri pentru sprijinirea proiectelor europene în acest 

sens;” 

 
§ 68 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „ar putea nu doar contribui la atingerea 

obiectivelor climatice, ci ar putea aduce, de asemenea,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
S&D: 

§ 27 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „să se acorde prioritate” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 39 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „subliniază că acest lucru nu ar trebui să 

însemne o povară în plus pentru industrie;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 40 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „în permanență” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
EFDD: 

§ 25 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „consideră că acest tip de coordonare regională 

voluntară este extrem de eficient și salută rolul de facilitator al Comisiei în aceste 

acorduri;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ENF: 

§ 3 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „printr-o mai bună coordonare a politicilor 

energetice naționale, prin instituirea unei uniuni energetice reale, cu o piață unică a 

energiei și o politică energetică comună, precum și” și „consideră, în acest context, 

că o mai bună integrare a politicii energetice ar trebui să servească statelor membre, 

respectând țintele asumate de UE și obligațiile sale internaționale, precum și 

obiectivele declarate, și nu ar trebui să intre în conflict cu interesele statelor membre 

sau ale cetățenilor acestora; sprijină eforturile de a defini o poziție comună a UE în 

cadrul instituțiilor și cadrelor multilaterale din domeniul energiei;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 10 

Prima parte „subliniază necesitatea de a face sistemul de gaze al UE mai divers și mai flexibil,” 

A doua parte „contribuind astfel la obiectivul fundamental al uniunii energetice: o aprovizionare 

cu gaze sigură, rezilientă și competitivă; solicită Comisiei să elaboreze o strategie 

care să vizeze reducerea dependenței de gaze a UE pe termen lung, reflectând 

angajamentele sale de a diminua emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-95 % sub 

nivelurile din 1990, până în anul 2050” 

A treia parte „și subliniază, în acest sens, că abordarea eficienței energetice ca «prim combustibil» 

și eliminarea treptată a subvențiilor pentru combustibili fosili ar reduce în mod 

semnificativ dependența UE de combustibilii fosili importați;” 

 
§ 30 

Prima parte „își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, în 2015, importurile de gaze din 

Rusia au fost cu 7 % mai mari decât în 2014 și că 41 % din importurile de gaz din 

țări terțe în 2015 au provenit din Rusia;” 

A doua parte „subliniază că GNL și stocarea gazelor, împreună cu o eficiență mărită și utilizarea 

energiei din surse regenerabile, joacă un rol vital în reducerea dependenței de gazul 

rusesc;” cu excepția cuvintelor „vital” și „în reducerea dependenței de gazul rusesc;” 

A treia parte aceste cuvinte 

 
§ 32 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „contrar intereselor europene,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 46 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „Comisia, Serviciul European de Acțiune 

Externă și” și „pentru promovarea unei piețe a gazului bazate pe norme, transparentă 

și funcțională;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Verts/ALE, ENF: 

§ 24 

Prima parte „scoate în evidență că o utilizare mai extensivă a capacității de stocare a Ucrainei nu 

va fi posibilă decât într-un cadru comercial și juridic corespunzător, stabil și în 

condițiile în care este garantată integritatea infrastructurii de aprovizionare în 

Ucraina, sub rezerva disponibilității unui nivel adecvat de interconexiuni de gaz, 

astfel încât energia să poată circula liber peste granițe, fără bariere fizice; în plus, 

subliniază că, întrucât sectorul industrial dependent de gaze al Ucrainei se redresează 

pe termen scurt,” 

A doua parte „va fi nevoie de aprovizionări suplimentare cu gaz de import;” 

A treia parte „consideră că” 

A patra parte „UE ar trebui să sprijine Ucraina în tranziția de la dependența de gazele naturale 

rusești” 

A cincea parte „la GNL;” 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 66 

Prima parte „invită Comisia și statele membre să creeze stimulente pentru transportul feroviar al 

GNL, deoarece, pe de o parte, acest lucru va reduce transportul rutier și, pe de altă 

parte, va contribui la transportul ecologic și în condiții de siguranță al unui 

combustibil” 

A doua parte „care este durabil și cu emisii scăzute de poluanți;” cu excepția cuvintelor „care este 

durabil și” 

A treia parte aceste cuvinte 
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17. Uniformizarea controalelor în domeniul pescuitului în Europa 

Raport: Isabelle Thomas (A8-0234/2016) 

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

comentarii 

§ 69 § text original div   

1 +  

2/AN + 513, 148, 27 

§ 72 § text original AN + 500, 133, 40 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 581, 59, 48 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: § 69 (a doua parte), 72 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 69 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „pescuitului de pe mal și pescuitului recreativ” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

18. Îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de transport din Europa 

Centrală și de Est 

Raport: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016) 

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

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

comentarii 

§ 2 § text original AN - 129, 518, 41 

§ 22 § text original AN - 104, 545, 40 

§ 32 § text original vs +  

§ 33 § text original vs +  

§ 34 § text original AN + 481, 147, 65 

§ 56 § text original AN + 568, 84, 40 

Considerentul E § text original vs +  

Considerentul G § text original AN - 117, 539, 37 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 532, 142, 16 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: considerentul G, §§ 2, 22 

Verts/ALE: considerentul G, §§ 22, 34, 56 
 

Solicitări de vot separat 

S&D, PPE: considerentul G, §§ 2, 22 

Verts/ALE: considerentul E, §§ 2, 32, 33 
 

 

19. Crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile 

fundamentale 

Raport: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016) 

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

comentarii 

§ 1 1 ENF AN - 120, 543, 29 

4 GUE/NGL  -  

§ 3 5 GUE/NGL  -  

După § 3 6 GUE/NGL div   

1 -  

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

comentarii 

§ 5 § text original AN + 506, 161, 22 

După § 6 7 GUE/NGL div   

1 -  

2 -  

§ 11 § text original AN + 518, 145, 25 

§ 20, liniuțele 1-3 § text original AN + 478, 192, 17 

§ 20 liniuța 4 2rev PPE VE + 352, 287, 48 

§ text original AN ↓  

§ 20, liniuța 5 § text original AN + 480, 176, 29 

§ 20, după a liniuța 5 8 GUE/NGL  -  

§ 17 a șasea liniuță § text original AN + 458, 205, 25 

Considerentul N 3 GUE/NGL  -  

anexa, ultima referire § text original vs -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 405, 171, 39 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentul 1, §§ 5, 11, 20 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: anexa, ultima referire 
 

Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

amendamentul 6 

Prima parte „își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la lipsa de transparență și de asumare a 

răspunderii democratice ce caracterizează Eurogrupul;” 

A doua parte recomandă ca Pactul UE pentru DSF să se aplice și Eurogrupului;” 

 
amendamentul 7 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „în propunerea sa de Pact al UE pentru DSF” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

Diverse 

Jiří Maštálka și-a retras semnătura de pe toate amendamentele depuse de Grupul GUE/NGL. 

 


