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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. Rusia, arestarea lui Alexei Navalny și a altor protestatari 

Propuneri de rezoluție: B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, 
B8-0251/2017 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0245/2017 

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

Înainte de §1 4 GUE/NGL AN - 177, 290, 149 

După § 10 1 Verts/ALE  R  

După § 13 3 ECR VE - 249, 304, 71 

După considerentul G 2 ECR  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 494, 39, 91 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0245/2017  ECR  ↓  

B8-0246/2017  S&D  ↓  

B8-0248/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0250/2017  ALDE  ↓  

B8-0251/2017  PPE  ↓  

amânat     284, 296, 22 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentul 4 

PPE: vot final (RC-B8-0245/2017) 
 

Diverse: 

Ian Duncan este, de asemenea, semnatar al amendamentului 1. 
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2. Belarus 

B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0253/2017 

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

§ 16 § text original div   

1 +  

2/AN + 500, 82, 48 

Considerentul O § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0253/2017  ECR  ↓  

B8-0256/2017  S&D  ↓  

B8-0258/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0259/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0261/2017  ALDE  ↓  

B8-0263/2017  PPE  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: considerentul O, § 16 (a 2-a parte) 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 16 

Prima parte „invită Comisia să evalueze dacă centrala nucleară de la Ostroveț, aflată în prezent 

în construcție, garantează cele mai ridicate standarde de siguranță” 

A doua parte „și dacă o garanție acordată de UE BEI nu va fi în final utilizată pentru finanțarea 

acestui șantier nuclear din Belarus și să evalueze dacă o astfel de garanție nu încalcă 

sancțiunile aplicate de UE Federației Ruse;” 
 

 

3. Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori 

B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-
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0264/2017 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0252/2017 

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

§ 9 1 GUE/NGL AN + 372, 212, 45 

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 557, 23, 45 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0252/2017  EFDD  ↓  

B8-0254/2017  S&D  ↓  

B8-0255/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0257/2017  ECR  ↓  

B8-0260/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0262/2017  ALDE  ↓  

B8-0264/2017  PPE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: amendamentul 1, vot final (RC-B8-0252/2017) 

GUE/NGL: amendamentul 1 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 9 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „la informații cu privire la sănătatea sexuală și 

reproductivă, la asistență și” 

A doua parte aceste cuvinte 
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4. Piețele de roaming cu ridicata ***I 

Raport: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 21 comisia AN + 549, 27, 50 

Proiect de act legislativ* 

Întregul text 21 comisia  ↓  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-20 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei AN ↓  

 

* Un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus poate propune trecerea la 

vot cu privire la amendamentele aduse proiectului de act legislativ. Parlamentul votează cu privire la 

astfel de propuneri [articolul 59 alineatele (3) și (4) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

5. Țări terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor 

externe și țări terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație: 

Ucraina ***I 

Raport: Mariya Gabriel (A8-0274/2016) 

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

comentarii 

Propunere de respingere a propunerii Comisiei 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

2 EFDD AN - 85, 520, 23 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 1 comisia AN + 521, 75, 36 

Proiect de act legislativ* 

Întregul text 1 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei AN ↓  
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Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentul 2 
 

* Un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus poate propune trecerea la 

vot cu privire la amendamentele aduse proiectului de act legislativ. Parlamentul votează cu privire la 

astfel de propuneri [articolul 59 alineatele (3) și (4) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

6. Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție: B8-0238/2017 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

(Comisia CULT) 

§ 3 9 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

§ 6 10 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

După § 6 1 GUE/NGL  -  

§ 7 11 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

După  § 14, titlul 4 12 Verts/ALE,  

S&D 

VE + 336, 247, 39 

§ 15 13 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

§ 17 14 Verts/ALE,  

S&D 

 -  

§ 19 15 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

§ 20 16 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

După § 20 17 Verts/ALE,  

S&D 

VE + 291, 273, 58 

18 Verts/ALE,  

S&D 

 -  

19 Verts/ALE,  

S&D 

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

comentarii 

§ 21 2 GUE/NGL  -  

§ 22 20 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

După referirea 5 4 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

5 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Referirea 8 3 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

După referirea 9 6 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

7 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Considerentul E 8 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

 

 

7. Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA 

Propuneri de rezoluție: B8-0235/2017, B8-0244/2017 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0235/2017  

(Comisia LIBE) 

§ 3 § text original div   

1 +  

2/VE + 358, 245, 19 

§ 6 § text original div   

1 +  

2/VE - 306, 312, 7 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 8 § text original div   

1 +  

2/VE + 419, 200, 6 

3 +  

§ 9 1 Verts/ALE VE - 295, 313, 15 

§ 10 § text original vs/VE + 363, 245, 17 

§ 11 § text original AN + 345, 240, 37 

§ 12 § text original vs/VE + 363, 243, 19 

§ 14 § text original vs +  

§ 16 § text original AN + 356, 216, 54 

§ 17 § text original AN + 356, 200, 66 

După § 17 7 ALDE VE + 342, 277, 7 

§ 18 § text original AN + 345, 204, 77 

§ 19 § text original AN + 351, 215, 60 

§ 20 § text original div   

1 +  

2/VE + 355, 255, 6 

După § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 21 § text original vs +  

După § 21 8 ALDE  +  

9 ALDE  +  

§ 22 § text original vs/VE + 356, 239, 20 

§ 23 10 ALDE  +  

§ text original div   

1 ↓  

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

comentarii 

3 ↓  

După § 23 3 Verts/ALE  ↓  

4 Verts/ALE  +  

§ 25 § text original AN + 364, 239, 12 

După § 25 5 Verts/ALE AN - 266, 340, 11 

§ 26 6 Verts/ALE AN - 157, 317, 143 

§ 30 § text original div   

1 +  

2/VE + 350, 249, 5 

3 +  

§ 31 § text original vs +  

§ 32 § text original vs +  

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 306, 240, 40 

Propunere de rezoluție B8-0244/2017  

(PPE, ECR) 

vot: rezoluție (întregul text) AN ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: B8-0235/2017 

 B8-0244/2017 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 10, 12, 14, 21, 22, 31, 32 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 6 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu satisfacție” 

A doua parte aceste cuvinte 
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PPE: 

§ 3 

Prima parte „ia act de faptul că, până la 23 martie 2017, 1 893 organizații din SUA au aderat la 

Scutul de confidențialitate UE-SUA;” 

A doua parte „regretă faptul că Scutul de confidențialitate se bazează pe autocertificare voluntară 

și, prin urmare, se aplică doar organizațiilor americane care au aderat în mod 

voluntar, multe întreprinderi neintrând, astfel, sub incidența reglementării;” 

 
§ 8 

Prima parte „reiterează apelul său adresat Comisiei” 

A doua parte „de a solicita clarificări cu privire la statutul juridic al „asigurărilor scrise” oferite de 

SUA și” 

A treia parte „de a asigura că orice angajamente sau aranjamente prevăzute în Scutul de 

confidențialitate sunt respectate ca urmare a preluării funcției de către o nouă 

administrație în SUA;” 

 
§ 20 

Prima parte „este alarmat de recentele dezvăluiri cu privire la activitățile de supraveghere a 

tuturor e-mailurilor care au ajuns pe serverele sale, desfășurate de un furnizor de 

servicii de comunicații electronice la solicitarea Agenției Naționale de Securitate 

(NSA) și a FBI până în anul 2015, adică la un an după adoptarea Directivei 28 de 

politică prezidențială și în timpul negocierilor privind Scutul de confidențialitate 

UE-SUA;” 

A doua parte „solicită insistent Comisiei să ceară clarificări depline din partea autorităților din 

SUA și să pună răspunsurile primite la dispoziția Consiliului, a Parlamentului și a 

APD naționale; consideră acest lucru ca fiind un motiv puternic de îndoială față de 

asigurările aduse de Oficiul Directorului Serviciului național de informații (ODNI); 

este conștient de faptul că Scutul de confidențialitate UE-SUA se bazează pe 

directiva PPD-28, care a fost emisă de către președinte și care poate fi, de asemenea, 

abrogată de orice viitor președinte fără aprobarea Congresului;” 

 

 
§ 30 

Prima parte „invită Comisia să realizeze, în cadrul primei revizuiri anuale comune, o examinare 

completă și aprofundată” 

A doua parte „a tuturor lacunelor și deficiențelor menționate în prezenta rezoluție și în rezoluția sa 

din 26 mai 2016 referitoare la fluxurile de date transatlantice, precum și cele 

identificate de Grupul de lucru „Articolul 29”, AEPD și actorii implicați, să 

demonstreze modul în care au fost abordate, astfel încât să fie asigurată 

conformitatea cu Carta UE și cu legislația Uniunii” 

A treia parte „și să evalueze cu atenție dacă mecanismele și garanțiile indicate în asigurările și 

clarificările oferite de administrația SUA sunt efective și fezabile;” 
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§ 33 

Prima parte „solicită APD din Uniune să monitorizeze funcționarea Scutului de confidențialitate 

UE-SUA, precum și să își exercite competențele” 

A doua parte „inclusiv prin suspendarea sau interdicția definitivă a transferurilor de date cu 

caracter personal către o organizație din cadrul Scutului de confidențialitate UE-

SUA, în cazul în care consideră că drepturile fundamentale la viață privată și la 

protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate din Uniune nu sunt 

respectate;” 

 

Vert/ALE, PPE: 

§ 23 

Prima parte „reamintește rezoluția sa din 26 mai 2016, în care subliniază că mecanismul 

Ombudsmanului instituit de Departamentul de Stat al SUA nu este suficient de 

independent și nu este investit cu competențe efective suficiente pentru a-și îndeplini 

atribuțiile și a asigura căi de atac eficace pentru cetățenii UE;” 

A doua parte „observă faptul că, potrivit declarațiilor și garanțiilor oferite de guvernul SUA, 

Oficiul Ombudsmanului este independent de serviciile de informații ale SUA, liber 

de orice influență necorespunzătoare care i-ar putea afecta funcționarea și, în plus, 

colaborează cu alte organisme de supraveghere independente cu competențe efective 

de control asupra comunității serviciilor de informații din SUA;” 

A treia parte „este îngrijorat în special de faptul că o persoană afectată de încălcarea dispozițiilor 

poate solicita numai accesul la date și ștergerea acestora sau oprirea prelucrării lor, 

fără a avea însă dreptul la despăgubiri;” 

 


