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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 de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul 

Insulelor Cook *** 

Recomandare: João Ferreira (A8-0010/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 578, 95, 16 

 

 

2. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul 

Insulelor Cook (rezoluție) 

Raport: João Ferreira (A8-0015/2017) 

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

comentarii 

După § 1 1 Verts/ALE  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 637, 34, 20 

 

 

3. Controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei 

Raport: Dennis de Jong (A8-0002/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 663, 16, 13 

 

 

4. Rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE 

Raport: Dennis de Jong (A8-0004/2017) 

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

comentarii 

§ 34 § text original div   

1 +  

2/VE + 381, 294, 18 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 607, 16, 70 
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Solicitări de vot pe părți 

Deputați: 

§ 34 

Prima parte „încurajează Comisia să analizeze cele mai bune practici conținute în programele 

pentru denunțători care se aplică deja în alte țări ale lumii;” 

A doua parte „atrage atenția asupra faptului că unele mecanisme existente oferă recompense 

financiare denunțătorilor (de exemplu, un procent din sancțiunile impuse); consideră 

că, deși acest lucru trebuie gestionat cu atenție pentru a preveni eventuale abuzuri, 

astfel de recompense ar putea oferi venituri importante pentru denunțătorii de 

nereguli care și-au pierdut locul de muncă ca urmare a denunțului făcut;” 
 

 

5. Lista statelor terţe şi organizaţiilor cu care Europol încheie acorduri * 

Raport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017) 

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

comentarii 

§ 4 § text original AN + 515, 123, 53 

vot: proiect al Consiliului AN + 632, 10, 51 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: § 4 
 

 

6. Impunerea măsurilor de control cu privire la noua substanță psihoactivă metil 2-

[[1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-

CHMICA) * 

Raport: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 491, 16, 74 

 

 

7. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2016/005 

NL/Drenthe Overijssel Retail 

Raport: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017) (este necesară o majoritate calificată și 3/5 din numărul 
voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 616, 73, 6 
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8. Revizuirea Consensului european privind dezvoltarea 

Raport: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017) 

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

comentarii 

§ 5 § text original  + modificare orală 

§ 23 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 79 § text original  + modificare orală 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 539, 71, 83 

 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 23 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „drepturilor lor” și „și la o educație în ceea ce 

privește sănătatea sexuală și reproductivă” 

A doua parte „si a drepturilor lor” 

A treia parte „și la o educație în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă” 
 

Diverse 

Norbert Neuser a prezentat următoarele amendamente orale privind punctul 5 și punctul 79: 

- § 5 

„cere ca ODD, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și dimensiunile economică, socială și de 

mediu ale dezvoltării durabile să fie încadrate transversal în toate politicile interne și externe ale 

UE și să fie puse la temelia Consensului, recunoscând interconexiunile importante între obiectivele 

și țintele sale; cere ca lupta împotriva sărăciei și, pe termen lung, eradicarea acesteia să rămână 

obiectivul global și primordial al politicii UE în materie de dezvoltare, axându-se în special pe 

grupurile cele mai marginalizate și având ca scop ca nimeni să nu fie lăsat în urmă; subliniază 

importanța definirii sărăciei în conformitate cu Consensul din 2005 și cu Agenda schimbării și în 

cadrul Tratatului de la Lisabona; ” 

- § 79 

„reamintește principiile fundamentale ale ajutorului umanitar:  umanitatea, neutralitatea, 

independența și imparțialitatea; salută perseverența Comisiei de a nu combina Consensul european 

privind dezvoltarea și Consensul european privind ajutorul umanitar;” 
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9. Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței 

Raport: Tibor Szanyi (A8-0001/2017) 

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

comentarii 

§ 1 3 ENF  -  

§ 11 § text original div   

1/AN + 559, 95, 31 

2/AN - 285, 374, 26 

§ 13 § text original div   

1/AN + 654, 20, 11 

2/AN + 432, 243, 15 

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 21 § text original div   

1/AN + 655, 8, 28 

2/AN + 389, 272, 28 

§ 26 § text original div   

1/AN + 626, 36, 31 

2/AN + 399, 259, 30 

3/AN + 338, 274, 77 

§ 28 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 42 § text original vs -  

§ 46 § text original div   

1 +  

2/VE + 360, 305, 29 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 47 4 PPE AN + 432, 242, 15 

§ 50 § text original vs +  

§ 56 § text original vs/VE - 328, 357, 7 

§ 59 § text original vs/VE + 418, 259, 8 

§ 62 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 63 § text original vs/VE + 501, 176, 11 

§ 66 § text original vs +  

§ 70 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 73 § text original div   

1 +  

2/VE + 350, 337, 5 

§ 121 § text original div   

1 +  

2/VE + 344, 335, 10 

§ 135 § text original vs/VE + 406, 204, 81 

§ 142 § text original vs -  

§ 146 § text original vs +  

§ 150 1 ENF  -  

§ text original div   

1 +  

2/VE - 260, 397, 32 

3/VE + 404, 276, 2 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 158 § text original vs -  

§ 182 5 PPE VE + 347, 318, 26 

Considerentul B 2 ENF  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 467, 156, 68 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: §§ 11, 13, 21, 26, 47 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 50, 56, 59, 66, 146 

S&D: §§ 142, 158 

ALDE: §§ 42, 63, 135, 142 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 11 

Prima parte „subliniază necesitatea de a se consolida și mai mult piața unică prin înlăturarea 

barierelor și a obstacolelor persistente;” 

A doua parte „consideră că un cadru solid pentru disciplina bugetară și fiscală va consolida 

coeziunea și competitivitatea economică a UE și va îmbunătăți capacitatea acesteia 

de a face față concurenței pe plan mondial;” 

 
§ 13 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „si social” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 15 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „armonizarea” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 21 

Prima parte „reamintește că neutralitatea rețelei are o importanță capitală pentru garantarea 

deplină a nediscriminării între serviciile de internet și a concurenței acestora”  

A doua parte  „(«neutralitatea rețelei» reprezentând principiul conform căruia toate tipurile de 

trafic de internet sunt tratate în mod egal, fără discriminări, restricții sau intervenții, 

indiferent de expeditor, destinatar, tip, conținut, dispozitiv, serviciu sau aplicație);” 

 
§ 28 

Prima parte „salută decizia Comisiei de recuperare în cazul ajutorului de stat acordat societății 

Apple, care reprezintă o piatră de temelie în ceea ce privește abordarea ajutoarelor 

de stat acordate în mod ilegal prin intermediul unor avantaje fiscale;” 

A doua parte „subliniază însă că UE are nevoie de o legislație mai strictă cu privire la deciziile 

fiscale, care să asigure, de asemenea, un sistem și o procedură de recuperare a 

datoriilor în beneficiul resurselor proprii ale bugetului UE; invită Comisia să 

corecteze orice încălcare a legislației în vederea asigurării unei concurențe loiale în 

cadrul pieței unice;” 
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§ 46 

Prima parte „subliniază faptul că, pentru a garanta o uniune energetică funcțională și pentru a 

evita nerespectarea reglementărilor privind ajutoarele de stat, precum și utilizarea 

inadecvată a fondurilor UE, toate cazurile privind ajutoarele de stat și toate 

neregulile în materie de achiziții publice legate de investiții în sectorul energiei și al 

mediului trebuie să fie strict monitorizate și investigate în detaliu;” 

A doua parte „precum controversatul proiect de extindere a centralei nucleare Paks din Ungaria;” 

 
§ 73 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „menționează cu regret că guvernul maghiar 

distorsionează concurența în sectorul energiei din surse regenerabile, impunând taxe 

mari și împiedicând utilizarea tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic 

care folosesc energie din surse regenerabile;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 121 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „un dumping social și deplânge, în plus” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

S&D: 

§ 26 

Prima parte „invită Comisia să țină seama de convergența în creștere de pe piețele digitale” 

A doua parte „prin compararea serviciilor similare, cum ar fi aplicațiile de mesagerie instantanee” 

A treia parte „cu servicii echivalente furnizate de sectorul general al telecomunicațiilor;” 

 
§ 62 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și cu sancțiuni individuale pentru 

angajații care se fac în realitate vinovați de încălcarea legislației în materie de 

concurență”  

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 70 

Prima parte salută strategia-cadru a Comisiei pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică 

prospectivă în domeniul schimbărilor climatice și subscrie celor cinci dimensiuni 

politice interconectate ale acesteia;”  

A doua parte „subliniază că deciziile privind mixul energetic le revin statelor membre;” 

 

ALDE: 

§ 150 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „din domeniul concurenței” și „și, în special, în 

ceea ce privește cazul fostului comisar pentru concurență Neelie Kroes, care nu 

numai că va face lobby pentru Uber, dar este afectată și de descoperirile din 

Bahamas Leaks;” 

A doua parte „din domeniul concurenței” 

A treia parte „și, în special, în ceea ce privește cazul fostului comisar pentru concurență Neelie 

Kroes, care nu numai că va face lobby pentru Uber, dar este afectată și de 

descoperirile din Bahamas Leaks;” 
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10. Promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică 

Raport: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016) 

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

comentarii 

§ 17 § text original div   

1/AN + 377, 226, 85 

2/AN - 113, 490, 87 

§ 44 § text original AN + 399, 245, 41 

§ 59 § text original AN + 582, 93, 14 

§ 64 § text original AN + 649, 6, 35 

Considerentul B § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul Q § text original div   

1 +  

2 -  

Considerentul AE § text original vs -  

Considerentul AR § text original AN + 507, 124, 62 

Considerentul AY § text original div   

1 +  

2/VE - 119, 349, 225 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 364, 171, 155 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Deputați: considerentul AR, § 44, 59, 64 

ALDE: § 17 
 

Solicitări de vot separat 

Deputați: considerentele AE, AR, §§ 44, 59, 64 
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Solicitări de vot pe părți 

Deputați: 

considerentul AY 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „numai” și „numai”  

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 17 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor:  care raportează cazuri de abuz” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

Raportor: 

considerentul B 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și o creștere puternică a șomajului, în special 

în rândul tinerilor și al femeilor” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul Q 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și cauzează 850 000 de decese în fiecare an” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

11. Prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii 

Raport: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017) 

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

comentarii 

§ 1, litera (d) § text original div   

1 +  

2 +  

§ 1, litera (f) § text original vs +  

§ 1, după litera (f) 7 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

div   

1/AN + 375, 276, 35 

2/AN + 364, 278, 36 

§ 1, litera (k) § text original div   

1 +  

2 +  

§ 1, litera (ad) § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 1, după litera (am) 1 EFDD AN - 133, 502, 51 

2 EFDD AN - 154, 495, 41 

3 EFDD AN - 167, 493, 29 

4 EFDD AN - 159, 499, 25 

După considerentul C 8 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN + 379, 261, 45 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 371, 198, 74 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 7, 8 

EFDD: amendamentele 1, 2, 3, 4 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 1, litera (f) 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

amendamentul 7 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: și prin instituirea unui fond internațional menit 

să finanțeze accesul la servicii de planificare familială și la servicii sigure și legale 

de avort” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 1, litera (d) 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv o directivă care să stabilească o serie 

de standarde minime” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 1, litera (k) 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvântului: „tuturor” 

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 1, litera (ad) 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „migrante și refugiate” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

Amendamentele 5 și 6 au fost anulate. 

 


