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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. Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Ucraina și Europol * 

Raport: Mariya Gabriel (A8-0342/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 442, 80, 72 

 

 

2. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Jean-François Jalkh 

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: propunere de decizie  +  

 

 

 

3. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Jean-François Jalkh 

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: propunere de decizie  +  

 

 

 

4. Planul pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează 

aceste rezerve ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Diane Dodds (A8-0325/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Poziția Consiliului declarată aprobată 
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5. Accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor * 

Raport: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-8 

10-18 

20-22 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot separat 

9 comisia vs -  

19 comisia vs/VE + 362, 291, 29 

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 590, 32, 64 

 

Solicitări de vot separat 

PPE: amendamentele 9, 19 
 

 

6. Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2015 

Raport: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016) 

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

comentarii 

După § 1 7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

§ 3 § text original AN + 491, 149, 53 

După § 3 1 Verts/ALE  -  

10 EFDD  -  

§ 6 6 ENF AN - 89, 516, 88 

§ text original AN + 471, 213, 8 

§ 7 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

După § 8 11 EFDD  -  

§ 9 § text original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 480, 178, 38 

După § 9 12 EFDD  -  

13 EFDD  -  

14 EFDD  -  

§ 12 § text original AN + 675, 12, 9 

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 16 § text original AN + 682, 8, 5 

După § 16 17 GUE/NGL  -  

După § 17 18 GUE/NGL  -  

§ 19 § text original vs -  

§ 25 2 Verts/ALE  -  

§ 27 19 GUE/NGL  -  

După § 27 15 EFDD  -  

16 EFDD  -  

După § 32 3 Verts/ALE  -  

Considerentul D 20S GUE/NGL  -  

Considerentul H 22 GUE/NGL  -  

Considerentul I 21S GUE/NGL  -  

Considerentul O 23S GUE/NGL  -  

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

comentarii 

Considerentul P 5 ENF AN - 74, 589, 32 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 437, 121, 140 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: §§ 3, 6, 9 (a treia parte) 

ENF: §§ 12, 16, amendamentele 5, 6 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 19 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 15 

Prima parte „înțelege motivul pentru care a fost introdusă o politică de rate negative, însă” 

A doua parte „își exprimă în continuare îngrijorarea în ceea ce privește potențialele consecințe 

negative ale unei rate negative a dobânzii pentru deponenții individuali și pentru 

echilibrul financiar al sistemelor de pensii, precum și în ceea ce privește dezvoltarea 

unor bule ale activelor; este îngrijorat din cauza faptului că, în unele state membre, 

ratele dobânzii la economiile pe termen lung sunt sub nivelul ratelor inflației; 

consideră că, din cauza evoluției demografice și a preferințelor culturale pentru 

economii, aceste efecte negative asupra veniturilor pot duce la creșterea ratei 

economiilor gospodăriilor, ceea ce ar putea fi în detrimentul cererii interne din zona 

euro; avertizează că, din cauza rigidității descendente a ratelor de depozit, beneficiile 

forțării ratelor la depozitele BCE și mai mult înspre zona negativă ar fi limitate;” 

 
ENF: 

§ 7 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „solicită BCE să elaboreze un studiu prin care să 

analizeze care ar fi impactul programelor de achiziționare de active în cazul în care 

BCE ar putea cumpăra pe piețele secundare instrumente de datorie publică a statelor 

membre direct legate de investițiile și cheltuielile în domeniul cercetării;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR, ENF: 

§ 9 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „solicită, în acest context, o finalizare treptată a 

uniunii bancare și respectarea deplină a legislației aferente de către statele membre, 

precum și construirea unei uniuni a piețelor de capital,” 

A doua parte „solicită, în acest context, o finalizare treptată a uniunii bancare și respectarea 

deplină a legislației aferente de către statele membre, precum și construirea unei 

uniuni a piețelor de capital,” cu excepția cuvintelor „o finalizare treptată a uniunii 

bancare și respectarea deplină a legislației aferente de către statele membre, precum 

și” 

A treia parte „o finalizare treptată a uniunii bancare și respectarea deplină a legislației aferente de 

către statele membre, precum și” 
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7. Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul 

Raport: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016) 

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

comentarii 

După 1 5 peste 76  

de deputați 

 -  

§ 11 § text original div   

1 +  

2/AN + 535, 146, 18 

§ 24 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 29 § text original vs +  

§ 34 1 peste 76  

de deputați 

VE + 346, 325, 27 

După § 34 2 peste 76  

de deputați 

div   

1/VE - 185, 501, 12 

2/VE - 320, 364, 11 

3 peste 76  

de deputați 

 -  

§ 35 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 38 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 40 § text original vs +  

§ 45 § text original vs +  

§ 46 § text original vs/VE + 354, 326, 18 

§ 49 6 peste 76  

de deputați 

VE - 296, 352, 44 

După § 51 7 peste 76  

de deputați 

 -  

Considerentul B 4 peste 76  

de deputați 

VE + 450, 200, 48 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 552, 128, 11 

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: § 11 (a doua parte) 

 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 29 

PPE: §§ 40, 45 

S&D: § 46 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 11 

Prima parte „reamintește că toate inițiativele ce au la bază Cartea verde ar trebui să fie 

compatibile cu intensificarea luptei împotriva fraudei fiscale, a evitării sarcinilor 

fiscale și a evaziunii fiscale și a spălării de bani,” 

A doua parte ”inclusiv cu intensificarea eforturilor de a elabora un cod comun de identificare 

fiscală;” 

 
§ 35 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „legislative” 

A doua parte acest cuvânt 

 
PPE: 

§ 24 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „observă că remunerarea personalului și a 

intermediarilor în funcție de vânzări poate conduce adesea la vânzări încrucișate și la 

vânzări inadecvate;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 38 

Prima parte „îndeamnă Comisia și statele membre să consolideze structurile soluționării 

alternative a litigiilor (SAL) care au legătură cu piața serviciilor financiare cu 

amănuntul, prin garantarea independenței reale a organismelor SAL, prin asigurarea 

faptului că aceste organisme vizează toți actorii de pe piață și prin adoptarea unor 

măsuri care să asigure că FIN-NET este mai eficientizat și mai cunoscut 

consumatorilor;” 

A doua parte „îndeamnă, de asemenea, Comisia ca, după evaluarea planificată a punerii în 

aplicare a recomandării privind acțiunile colective, să studieze posibilitatea 

introducerii unui sistem european al acțiunii colective;” 

 
S&D: 

amendamentul 2 

Prima parte „solicită Comisiei să aibă în vedere trecerea legislației Omnibus de la amalgamul 

actual la finalizarea unui cadru de transparență solid și consecvent pentru 

consumatori, incluzând convergența în materie de supraveghere între statele 

membre;” 

A doua parte „solicită Comisiei să extindă mandatul autorităților europene de supraveghere în 

domeniul protecției consumatorilor în cadrul viitoarei revizuiri a finanțării și a 

guvernanței autorităților europene de supraveghere; mandatează autoritățile 

europene de supraveghere să conducă lucrările privind convergența practicilor de 

supraveghere a conduitei în afaceri între statele membre;” 
 

 

8. Uniunea Europeană a Apărării 

Raport: Urmas Paet (A8-0316/2016) 

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

comentarii 

§ 1 § text original div   

1/AN + 456, 213, 26 

2/AN + 360, 296, 34 

§ 2 § text original div   

1/AN + 453, 197, 44 

2/AN + 431, 204, 48 

§ 4 § text original div   

1 +  

2/AN - 283, 394, 18 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 5 § text original AN + 451, 200, 47 

§ 6 § text original AN + 470, 195, 27  

modificare orală 

§ 7 § text original AN + 398, 266, 31 

§ 9 § text original div   

1/AN + 422, 238, 37 

2/AN + 358, 308, 27 

§ 11 § text original AN + 406, 232, 60 

§ 12 § text original AN + 421, 190, 81 

§ 16 § text original AN + 466, 200, 29 

§ 19 § text original div   

1 +  

2/AN + 393, 264, 38 

§ 20 § text original div   

1 +  

2/AN - 267, 379, 49 

§ 24 § text original AN + 378, 280, 37 

§ 28 § text original AN + 355, 303, 33 

§ 29 § text original AN + 385, 276, 35 

§ 31 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 34 § text original div   

1/AN + 483, 187, 27 

2/AN + 364, 300, 26 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 35 § text original AN + 442, 220, 36 

§ 36 § text original AN + 442, 159, 87 

§ 40 § text original div   

1/AN + 457, 202, 36 

2/AN + 399, 266, 26 

§ 47 § text original div   

1 +  

2/AN + 344, 313, 33 

Considerentul D § text original div   

1 +  

2/AN - 300, 381, 10 

Considerentul G § text original div   

1 +  

2/AN + 382, 279, 29 

Considerentul K § text original div   

1 +  

2/AN + 426, 239, 32 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 369, 255, 70 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: considerentele D (a doua parte), G (a doua parte) și K (a doua parte), §§ 1 (a doua 

parte), 4 (a doua parte), 9 (a doua parte), 19 (a doua parte), 20 (a doua parte), 24, 28, 

34 (a doua parte), 40 (a doua parte), 47 (a doua parte) 

GUE/NGL: §§ 2, 7, 11, 16, 24, 28, 36, 40 

EFDD: §§ 1, 2 (prima parte), 5, 6, 9, 12, 16, 24, 28, 29, 34, 35 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

considerentul D 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „întrucât statele membre sunt capacitate să 

construiască o Uniune europeană a securității și apărării, care să conducă în timp util 

la instituirea Forțelor armate europene;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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considerentul G 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ în interiorul” și „la nivel teritorial” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul K 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „inclusiv prin recurgerea la fondurile UE, după 

caz,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 1 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „în vederea creării sale în următorul cadru 

politic și financiar multianual al UE (CFM);” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 4 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „colectivă”, „în sensul creării UEA”, „a 

întregului spațiu de libertate, securitate și justiție” și „până la articolul 42 alineatul 

(7) din TUE;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 9 

Prima parte „consideră că Uniunea ar trebui să aloce mijloace proprii pentru a încuraja o 

cooperare europeană mai amplă și mai sistematică în domeniul apărării între statele 

sale membre, incluzând cooperarea structurată permanentă (PESCO);” 

A doua parte „este convins că utilizarea fondurilor UE ar reprezenta o dovadă clară a coeziunii și 

solidarității și că acest lucru ar permite tuturor statelor membre să își îmbunătățească 

capabilitățile militare în cadrul unui efort mai comun;” 

 
§ 19 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „consideră că vitală pentru susținerea industriei 

este creșterea cheltuielilor de apărare din partea statelor membre, precum și garanția 

că industria va rămâne competitivă la nivel mondial;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 20 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „cu efecte pozitive pentru creșterea economică și 

crearea de locuri de muncă;” și „inclusiv prin scutiri de impozite” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 31 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și să stimuleze creșterea economică și crearea 

de locuri de muncă;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 34 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „european” și „în special printr-un program de 

cercetare în domeniul apărării finanțat de UE, precum și prin măsuri de consolidare a 

cooperării industriale de-a lungul întregului lanț valoric;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 40 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „atingerea obiectivului de 2% din PIB pentru 

cheltuieli de apărare și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 47 

Prima parte „prima liniuță”  

„a doua liniuță”  

„a patra liniuță”  

„a șasea liniuță”  

„cu o primă aplicare în cadrul planificării  următorului CFM;” (la a 7-a liniuță)  

„a noua liniuță”  

„pentru a fi în măsură să asigure mai multe fonduri comunitare pentru misiunile 

UE;” (la a 12-a liniuță)  

„în vederea elaborării unei legislații la nivelul UE;” (la a 14-a liniuță) 

A doua parte aceste fragmente 

 
EFDD: 

§ 2 

Prima parte „îndeamnă statele membre ale UE să valorifice întregul potențial al Tratatului de la 

Lisabona îndeosebi în ceea ce privește PSAC, mai ales în ceea ce privește 

cooperarea structurată permanentă menționată la articolul 42 alineatul (6) din TUE 

sau fondul de lansare prevăzut la articolul 41 alineatul (3) din TUE;” 

A doua parte „reamintește că misiunile de tip Petersberg menționate la articolul 43 din TUE 

constau dintr-o serie lungă de misiuni militare ambițioase, precum operațiuni 

comune de dezarmare, misiuni umanitare și de evacuare, misiuni de consiliere și de 

asistență în probleme militare, misiuni de prevenire a conflictelor și de menținere a 

păcii și misiuni ale forțelor de luptă pentru gestionarea crizelor, inclusiv misiuni de 

restabilire a păcii și operațiuni de stabilizare după încetarea conflictelor; reamintește 

că același articol menționează și că toate aceste misiuni pot contribui la combaterea 

terorismului, inclusiv prin sprijinul acordat țărilor terțe în combaterea terorismului 

pe teritoriul acestora; subliniază că actuala formulă a PSAC nu îi permite Uniunii 

Europene să îndeplinească toate misiunile enumerate; consideră că ar trebui să se 

acorde o prioritate absolută depunerii unor eforturi sistematice pentru a permite UE 

să îndeplinească obiectivele prevăzute în Tratatul de la Lisabona;” 
 

Diverse 

Urmas Paet a propus următorul amendament oral la § 6: 

„6. invită Președintele Comisiei să stabilească un grup de lucru permanent al membrilor Comisiei 

pentru «chestiunile de apărare», care să fie prezidat de VP/ÎR; solicită ca Parlamentul să fie asociat cu 

reprezentanții permanenți în cadrul acestui grup; sprijină implicarea și mai profundă a Comisiei în 

apărare, printr-o cercetare, o planificare și o punere în aplicare bine orientate; invită UE să integreze 

schimbările climatice în toate acțiunile externe ale UE și îndeosebi în PSAC;” 
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9. Valorificarea potențialului transportului naval de pasageri 

Raport: Keith Taylor (A8-0306/2016) 

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

comentarii 

§ 10 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 14 § text original div   

1 +  

2/AN + 564, 100, 33 

§ 18 § text original div   

1 +  

2/AN + 576, 102, 14 

§ 19 § text original div   

1 +  

2/AN + 583, 77, 35 

 3 +  

§ 20 § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 551, 82, 64 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: §§ 14 (a doua parte), 18 (a patra parte), 19 (a doua parte) 

 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: § 20 
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Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 14 

Prima parte „salută eforturile sectorului TNP de a face tranziția spre nave mai ecologice și mai 

eficiente din punct de vedere energetic, cu emisii mai scăzute, dezvoltate ca parte a 

unui cadru european care vizează ecologizarea transportului naval;” 

A doua parte „consideră că aceasta ar conduce la soluții mai ieftine, care să fie sustenabile, mai 

atractive și, astfel, mai competitive din perspectivă economică, lucru care ar conduce 

la ieftinirea, ecologizarea și „înverzirea” sectorului;” 

 
§ 18 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „limitele emisiilor de sulf” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

Prima parte „invită statele membre să promoveze și să sprijine inițiativele locale menite să 

activeze transporturile pe căi navigabile interioare ca o modalitate de aprovizionare a 

aglomerărilor, inclusiv prin dezvoltarea unor centre de distribuție în porturile 

fluviale și dezvoltarea transportului de pasageri,” 

A doua parte „în primul rând pentru ca zonele în cauză să devină mai atrăgătoare pentru turiști;” 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 19 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „decarbonizarea”, „GNL” și „nefosili” 

A doua parte „decarbonizarea” și „nefosili” 

A treia parte „GNL” 
 

 

 

10. Creșterea eficacității cooperării pentru dezvoltare 

Raport: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016) 

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

comentarii 

§ 5 § text original div   

1/AN + 607, 40, 47 

2/AN + 547, 102, 27 

§ 12 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 23 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

§ 28 § text original div   

1/AN + 637, 32, 15 

2/AN + 570, 92, 28 

§ 32 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul I § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 545, 39, 92 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: §§ 5, 28 
 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: considerentul I 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 5 

Prima parte „îndeamnă UE și statele sale membre să-și îndeplinească angajamentul de lungă 

durată de a aloca 0,7 % din VNB pentru ajutor și de a-și consolida asistența pentru 

dezvoltare, inclusiv prin intermediul bugetului UE și al Fondului european de 

dezvoltare (FED), precum și să adopte o foaie de parcurs eficace pentru a îndeplini 

obiectivul aferent angajamentului în mod transparent, previzibil și răspunzător;” 

A doua parte „avertizează cu privire la diluarea criteriilor AOD pentru a acoperi alte cheltuieli 

decât cele legate direct de promovarea dezvoltării durabile în țările în curs de 

dezvoltare;” 

 
§ 28 

Prima parte „reamintește că UE și statele sale membre s-au angajat să elimine condiționarea 

ajutorului și recunoaște progresele realizate în acest domeniu;” 

A doua parte „solicită eforturi suplimentare pentru a accelera eliminarea condiționării ajutorului la 

nivel global de către toți furnizorii de ajutor pentru dezvoltare, inclusiv de către 

economiile emergente; solicită furnizorilor de ajutor să utilizeze sistemele de 

achiziții publice ale țărilor partenere ca primă opțiune;” 

 
GUE/NGL: 

§ 12 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „mobilizarea” și „creșterea” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 23 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „organizațiile bazate pe credință” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 32 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „în țările beneficiare” 

A doua parte aceste cuvinte 

 


