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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 multilateral privind înființarea unui spațiu aerian comun european 

(SACE) *** 

Recomandare: Roberts Zīle (A8-0260/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 599, 38, 30 

 

 

 

2. Aplicarea unor măsuri de control în cazul acriloilfentanilului * 

Raport: Brice Hortefeux (A8-0284/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 632, 9, 33 

 

 

3. Relațiile politice ale UE cu India 

Raport: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 520, 73, 86 

 

 

4. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de 

asistență Italiei 

Raport: Giovanni La Via (A8-0280/2017) (majoritatea membrilor care compun Parlamentul și trei 
cincimi din totalul voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 658, 6, 26 

 

 

5. Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2017 care însoțește propunerea de mobilizare a 

Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Italiei 

Raport: Jens Geier (A8-0281/2017) 
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Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 660, 6, 27 

 

 

6. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/002 

FI/MICROSOFT 2 

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017) (majoritatea membrilor care compun Parlamentul și trei 
cincimi din totalul voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 600, 83, 9 

 

 

7. Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea 

actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul 

aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe 

piață începând din 2021 ***I 

Raport: Julie Girling (A8-0258/2017) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente - 

vot în bloc 

1-2 

6-12 

14-15 

18-19 

22 

25 

27-29 

33-34 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente: 

vot separat 

5 comisia AN + 542, 119, 28 

13 comisia AN + 571, 115, 6 

16 comisia AN + 545, 117, 31 

21 comisia AN + 527, 157, 6 

23 comisia AN + 569, 93, 27 

24 comisia AN + 571, 93, 27 

31 comisia AN + 570, 118, 6 

32 comisia AN - 143, 546, 4 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

35 comisia AN + 581, 113, 3 

Articolul 3d, § 2 36 PPE div   

1 +  

12 -  

17 comisia div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

Articolul 3d alineatul 

4 paragraful 1 

42 PPE  +  

20 comisia  ↓  

44 peste 38 de 

deputați 

 ↓  

Articolul 12, după § 3 47 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

Articolul 28a § 2 sub-§ 

1 

26 comisia AN + 547, 118, 23 

45 peste 38 de 

deputați 

 -  

Articolul 28b alineatul 

1 

30 comisia  +  

46 peste 38 de 

deputați 

 ↓  

Articolul 28b, după 

alineatul 2 

37 PPE  -  

Considerentul 3 38 PPE  +  

Considerentul 4 39 PPE  +  

3 comisia  ↓  

Considerentul 5 40 PPE VE - 255, 431, 7 

4 comisia AN + 544, 110, 35 

După considerentul 6 41 PPE div   

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

comentarii 

12 +  

3 -  

4 +  

43 peste 38 de 

deputați 

 -  

vot: propunerea Comisiei AN + 601, 69, 26 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

deputați: amendamentele 4, 5, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 35 
 

Solicitări de vot separat 

PPE, ECR: amendamentul 32 

ALDE: amendamentul 21 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

amendamentul 41 

Prima parte „La nivelul Uniunii au fost adoptate mai multe acte legislative care urmăresc să 

prevină fragmentarea spațiului aerian european în vederea îmbunătățirii fluxului 

traficului aerian și a controlului utilizării spațiului aerian, prin aceasta reducându-se 

emisiile.” 

A doua parte „În interiorul Uniunii, schema CORSIA ar trebui privită ca parte a așa-numitului 

„coș de măsuri” al OACI, alături de punerea în aplicare deplină de către statele 

membre a legislației privind cerul unic european, SESAR, utilizarea GNSS pentru 

navigația prin satelit și de inițiativele comune în domeniul tehnologiei, cum ar fi 

Clean Sky I și Clean Sky II.” 

A treia parte „Toate veniturile provenite din încasările obținute din licitarea viitoare a 

certificatelor ar trebui să fie dedicate pentru dezvoltarea programelor de cercetare și 

de dezvoltare menționate mai sus, precum și pentru proiectele comune care vizează 

dezvoltarea unui set de capacități interoperabile de bază în toate statele membre, în 

special în ceea ce privește îmbunătățirea infrastructurii de navigație aeriană, 

furnizarea de servicii de navigație aeriană și utilizarea spațiului aerian necesare 

pentru punerea în aplicare a Planului general european pentru ATM.” 

A patra parte „Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport 

privind acțiunile de punere în aplicare a GMBM adoptate de statele membre în 

vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de sectorul aviației, care 

să includă informații cu privire la utilizarea veniturilor, prezentate de statele membre 

în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013.” 

 

ALDE: 

amendamentul 17 

Prima parte „De la 1 ianuarie 2021, un procent de 50 % din cote va fi licitat. Acest procent poate 

fi mărit în cadrul revizuirii generale a prezentei directive.” 

A doua parte „Restul de alocări cu titlu gratuit sunt utilizate, dacă este necesar, pentru a se evita 

aplicarea articolului 10a alineatul (5) între 2021 și 2030.” 

 
amendamentul 36 
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Prima parte „De la 1 ianuarie 2021, un procent de 50 % din cote va fi licitat,” 

A doua parte „cu condiția ca acestea să nu fie necesare pentru a evita aplicarea articolului 10a 

alineatul (5) în perioada 2021-2030, caz în care cotele vor fi utilizate în acest scop.” 
 

 

8. Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din 

activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și 

silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 ***I 

Raport: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-23 

25-50 

52-64 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente - 

vot separat 

24 comisia div   

1/VE + 391, 295, 8 

12 +  

3/VE + 367, 320, 8 

4 +  

Articolul 8, § 3, 

subpunctul 2 

65 PPE div   

1/AN + 365, 310, 17 

2/AN + 345, 330, 13 

3/AN + 569, 64, 61 

51 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei AN + 532, 144, 20 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentul 65 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

amendamentul 24 

Prima parte „Utilizarea sustenabilă sporită a produselor lemnoase recoltate poate contribui în 

mod semnificativ la limitarea emisiilor prin efectul de substituție (luându-se în 

calcul intensitatea energetică și de eliberare a CO2 din alte sectoare: de exemplu, 

producerea cimentului este responsabilă de circa 8 % din emisiile globale de CO2)” 
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A doua parte „și la intensificarea eliminării gazelor cu efect de seră din atmosferă. Normele de 

contabilizare ar trebui să asigure faptul că statele membre înregistrează cu precizie în 

conturi variațiile survenite în rezerva de produse lemnoase recoltate la momentul 

producerii acestora, pentru a recunoaște și stimula utilizarea mai eficace a produselor 

lemnoase recoltate care au cicluri de viață îndelungate,” 

A treia parte „în locul utilizării produselor lemnoase recoltate pentru producerea de energie.” 

A patra parte „În scopul promovării în continuare și al includerii efectului pozitiv de substituție, 

Comisia ar trebui, prin intermediul unui act delegat, să includă mai multe produse în 

calculul produselor lemnoase recoltate. Comisia ar trebui să ofere îndrumări cu 

privire la aspecte metodologice legate de contabilizarea produselor lemnoase 

recoltate.” 

 

S&D: 

amendamentul 65 

Prima parte „Planul de contabilizare a pădurilor la nivel național va conține toate elementele 

menționate în secțiunea B din anexa IV și va include un nou nivel de referință pentru 

păduri pe baza continuării practicii actuale de gestionare a pădurilor în conformitate 

cu cele mai bune date disponibile indicate între 2000-2012 pe tipuri de păduri și 

clase de vârstă în pădurile naționale, exprimat în tone de echivalent CO2 pe an.” 

A doua parte „Creșterea exploatării de către un stat membru, pe baza practicilor de gestionare 

durabilă a pădurilor și politicilor naționale adoptate până la data prezentării nivelului 

de referință pentru păduri, respectă următoarele condiții:  a) terenurile forestiere 

gestionate rămân un absorbant de gaze cu efect de seră; și b) mijloacele de menținere 

sau îmbunătățire a absorbanților și a rezervoarelor de gaze cu efect de seră până în 

2050 sunt prezentate în cadrul unei strategii pe termen lung cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon, cu scopul de a îndeplini obiectivul stabilit la articolul 4.1 din 

Acordul de la Paris, și anume acela de a realiza un echilibru între emisiile antropice 

pe tipuri de surse și eliminarea de către absorbanți a gazelor cu efect de seră în a 

doua jumătate a acestui secol.” 

A treia parte ”Comisia poate acorda o derogare de la perioada de referință 2000-2012 la 

depunerea unei cereri motivate de către un stat membru în care se justifică faptul că 

o astfel de derogare este absolut necesară din motive de disponibilitate a datelor, 

cum ar fi calendarul inventarelor forestiere.” 
 

Diverse 

Nils Torvalds (Grupul ALDE) este, de asemenea, semnatar al amendamentului 65. 
 

 

9. Model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe ***I 

Raport: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 1 comisia AN + 614, 11, 67 
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10. Obiecție la un act delegat: cerințele specifice privind compoziția și informațiile 

aplicabile înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății 

Propunere de rezoluție: B8-0497/2017 (este necesară majoritatea deputaților care compun 
Parlamentul pentru a adopta propunerea de rezoluție) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0497/2017 

(ECR) 

Considerentul I § text original div   

1/VE - 319, 349, 23 

12 ↓  

Considerentul R § text original vs -  

vot: rezoluție (întregul text) AN - 345, 344, 7 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: considentul R 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

considerentul I 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „atât” și „cât și cerințele privind etichetarea” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

11. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: soia 

modificată genetic DAS- 68416-4 

Propunere de rezoluție: B8-0498/2017 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0498/2017 

(Comisia ENVI) 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 433, 216, 31 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF, Verts/ALE: vot final 
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12. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: 

importurile de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din 

Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima 

Propunere de rezoluție: B8-0502/2017 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0502/2017 

(Comisia ENVI) 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 543, 100, 43 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR, EFDD: vot final 
 

 

13. Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2017: resursele bugetare ale Inițiativei privind 

ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; schemele de personal ale ACER și 

SESAR2 

Raport: Jens Geier (A8-0282/2017) 

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

comentarii 

§ 1 1 ENF AN - 113, 555, 21 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 574, 113, 2 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentul 1 
 

 

14. Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC 

Raport: Bodil Valero (A8-0264/2017) 

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

comentarii 

§ 18 § text original div   

1 +  

12 -  

§ 29 § text original AN + 351, 297, 38 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 34 § text original AN + 377, 295, 16 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 386, 107, 198 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: §§ 29, 34 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 29, 34 
 

Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

§ 18 

Prima parte „remarcă faptul că, în conformitate cu rapoartele anuale, criteriul 3 a fost invocat de 

99 ori pentru respingerea cererilor în 2014, respectiv de 139 ori în 2015; subliniază 

că, în contextul criteriului 3, trebuie evaluate recentele transferuri de arme de către 

statele membre către actorii nestatali, inclusiv furnizarea de asistență tehnică și 

instruire, având în vedere Acțiunea comună 2002/589/CFSP din 2002 privind 

contribuția Uniunii Europene la combaterea acumulării și proliferării 

destabilizatoare a armelor ușoare și de calibru mic (SALW);” 

A doua parte „reamintește că această acțiune comună prevede că nicio armă de tip SALW nu ar 

trebui transferată actorilor nestatali de către statele membre;” 
 

 

15. Relațiile politice ale UE cu America Latină 

Raport: Javi López (A8-0268/2017) 

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

comentarii 

§ 24 § text original div   

1 +  

12 +  

3 +  

§ 59 3 raportor  +  

1 peste 76 de 

deputați 

 ↓  

§ 60 12 peste 76 de 

deputați 

VE + 354, 289, 36 

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

comentarii 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 526, 96, 59 

 

Solicitări de vot pe părți 

deputați: 

§ 24 

Prima parte „solicită implementarea efectivă a egalității de gen, a emancipării femeilor și a 

politicilor pentru includerea femeilor în toate sferele vieții politice, economice și 

sociale pentru a consolida participarea lor activă în societate, combaterea fermă a 

femicidelor, garantarea securității fizice și psihologice, facilitarea accesului egal la 

piața forței de muncă, la proprietatea asupra terenurilor și la locurile de muncă” 

A doua parte „și garantarea drepturilor și sănătății femeilor în domeniul sexual și reproductiv;” 

A treia parte „subliniază importanța îmbunătățirii vieții fetelor și a femeilor; subliniază că accesul 

la educație este, prin urmare, vital și ar putea duce la transformarea socială și 

economică; salută Convenția interamericană din 1994 privind prevenirea, pedepsirea 

și eradicarea violenței împotriva femeii („Convenția de la Belém do Pará”) și solicită 

să i se acorde un rol mai semnificativ Secretariatul în cadrul mecanismului său de 

urmărire, MESECVI; salută intrarea în vigoare, în 2016, a Convenției de la Istanbul 

a Consiliului Europei și invită țările din ambele regiuni, care nu au aderat încă la 

convenție, să facă acest lucru;” 
 

Diverse 

Javier Nart (Grupul ALDE) și-a retras semnătura de la amendamentul 2. 
 

 

16. Corupția și drepturile omului în țările terțe 

Raport: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017) 

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

comentarii 

După § 78 1 peste 76 de 

deputați 

AN + 349, 290, 42 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 578, 19, 68 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

deputați: amendamentul 1 

 


