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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. Libertatea de exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa 

Propuneri de rezoluție: B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0685/2017 

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

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0685/2017  ECR  ↓  

B8-0687/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0688/2017  S&D  ↓  

B8-0690/2017  ALDE  ↓  

B8-0693/2017  PPE  ↓  

 

 

2. Cambodgia: interzicerea opoziției 

Propuneri de rezoluție: B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, 
B8-0697/2017 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0686/2017 

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

§ 12 § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0686/2017  ECR  ↓  

B8-0689/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0692/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0694/2017  S&D  ↓  

B8-0696/2017  ALDE  ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

B8-0697/2017  PPE  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: § 12 
 

3. El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii 

Propuneri de rezoluție: B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, 

B8-0701/2017, B8-0702/2017 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0691/2017 

(PPE, ECR) 

vot: rezoluție (întregul text) AN - 244, 282, 18 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0695/2017 

(S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

considerentul C VE + amendament oral 

388, 124, 73 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0702/2017  PPE  ↓  

B8-0691/2017  ECR  ↓  

B8-0695/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0698/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0699/2017  ALDE  ↓  

B8-0701/2017  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final (RC-B8-0691/2017) 
 

Diverse 

Angelika Mlinar (Grupul ALDE) este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluție 

RC-B8-0695/2017. 

 

Molly Scott Cato a prezentat următorul amendament oral la considerentul C: 
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„întrucât, după ce a petrecut ultimii zece ani în închisoare, cazul lui Teodora del Carmen Vásquez a 

fost examinat la 13 decembrie 2017 de către cel de-al Doilea Tribunal de Sentințe și recursul său a fost 

respins, iar sentința lui Evelyn Beatriz Hernandez Cruz a fost confirmată în octombrie 2017” 

 
 

4. Decizie de a iniția negocieri interinstituționale: Punerea în aplicare a Directivei 

2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, de stabilire a unei proceduri 

de notificare pentru sistemele de autorizare și cerințele referitoare la servicii și de 

modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 

privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al 

pieței interne ***I 

Raport: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: decizia de a iniția 

negocieri 

interinstituționale 

AN + 444, 164, 7 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD, 

GUE/NGL, ENF: 

vot final 

 

Diverse 

Votul a fost solicitat de grupurile GUE/NGL, Verts/ALE și EFDD (în conformitate cu articolul 69c 

din Regulamentul de procedură). 
 

 

5. Situația din Afganistan 

Propuneri de rezoluție: B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, 
B8-0683/2017, B8-0684/2017 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0678/2017 

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

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0678/2017  PPE  ↓  

B8-0679/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0680/2017  EFDD  ↓  

B8-0681/2017  ALDE  ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

B8-0682/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0683/2017  ECR  ↓  

B8-0684/2017  S&D  ↓  

 

 

6. Situația populației Rohingya 

Propuneri de rezoluție: B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, 
B8-0673/2017, B8-0674/2017 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0668/2017 

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

§ 4 1 Verts/ALE  +  

§ 17 § text original vs +  

§ 24 § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0668/2017  ECR  ↓  

B8-0669/2017  ALDE  ↓  

B8-0670/2017  PPE  ↓  

B8-0671/2017  EFDD  ↓  

B8-0672/2017  S&D  ↓  

B8-0673/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0674/2017  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

ECR: §§ 17, 24 
 

 

7. Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra 

copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile 
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Raport: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017) 

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

comentarii 

§ 9 1 GUE/NGL  -  

După § 9 2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL div   

1 +  

2 -  

§ 10 4 GUE/NGL  -  

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ 23 6 GUE/NGL  -  

§ 28 7 GUE/NGL  +  

§ 29 8 GUE/NGL  +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 597, 6, 20 

 

Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

amendamentul 3 

Prima parte „reamintește Comisiei că restricțiile cu privire la conținuturile online ar trebui să se 

bazeze pe lege, să fie bine definite, proporționale, legitime și să urmărească un 

obiectiv clar;” 

A doua parte consideră, prin urmare, că orice măsuri prevăzute de statele membre pentru a 

monitoriza serviciile de tipul platformele de partajare a materialelor video ar trebui 

să fie limitate la protejarea minorilor de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra 

copiilor și de phishing online; 
 

 

8. Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2016 

Raport: Notis Marias (A8-0387/2017) 

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

comentarii 

După § 2 3 EFDD div   

1 +  

2/VE - 200, 391, 23 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 4 § text original vs +  

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 14 4 EFDD AN - 231, 390, 2 

După § 16 18 PPE AN - 202, 399, 21 

§ 19 8 S&D  +  

§ 22 5 EFDD  -  

§ text original div   

1 +  

2/VE + 375, 228, 19 

După § 22 6 EFDD AN + 337, 276, 9 

7 EFDD div   

1/AN + 374, 184, 65 

2/AN - 209, 392, 22 

11 Verts/ALE AN - 284, 336, 4 

§ 25 12 Verts/ALE  -  

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 26 13 Verts/ALE AN + 347, 271, 7 

§ 29 17S PPE AN - 292, 299, 30 

După considerentul J 1 EFDD div   

1 +  

2 -  

Considerentul M 14 PPE AN - 250, 321, 54 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

9 Verts/ALE  +  

Considerentul N 10 Verts/ALE VE + 323, 278, 17 

Considerentul O § text original div   

1 +  

2 -  

Considerentul T § text original div   

1 +  

2 +  

După considerentul U 15 PPE VE - 275, 326, 20 

Considerentul X 2 EFDD VE - 284, 339, 0 

Considerentul AB 16S PPE  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 356, 206, 61 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentele 11, 13, 14, 17, 18 

EFDD: amendamentele 4, 6, 7, 14, 18 

PPE: amendamentul 17 
 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: § 4, considerentul O 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 25 

Prima parte „subliniază varietatea domeniilor tematice vizate de petiții, de la piața internă, 

justiție, energie și transport la drepturile fundamentale, sănătate, legislația privind 

mediu, handicapul și calitatea vieții animalelor și privind diversele implicații ale 

Brexitului asupra cetățenilor;” 

A doua parte „subliniază creșterea cu 10 % a numărului de petiții primite în 2016 (1 569) și 

solicită instituțiilor europene să asigure în mod corespunzător personal pentru 

serviciile responsabile de tratarea petițiilor, în special pentru secretariatul Comisiei 

pentru petiții;” 

 
considerentul T 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „, cât și al susținătorilor respectivi” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

Verts/ALE: 

§ 5 
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Prima parte „consideră în continuare drept o obligație specială de a asigura că, atunci când 

petițiile sunt neadmisibile sau neîntemeiate, nu durează o perioadă nejustificat de 

lungă până ce acestea sunt declarate neadmisibile sau sunt închise;” 

A doua parte „subliniază, în acest context, cerința ca neadmisibilitatea sau închiderea unei petiții 

din cauză că nu este întemeiată să fie justificată cu grijă petiționarului;” 

 

S&D: 

Considerentul O 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „rapid”, „pentru a nu împovăra activitatea 

comisiei”, „administrativă” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

ALDE: 

amendamentul 1 

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

A doua parte acest cuvânt 

 
amendamentul 3 

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

A doua parte acest cuvânt 

 
amendamentul 7 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 22 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „regretă faptul că Comisia nu a reușit să țină 

seama în mod corespunzător de activitatea recentă privind o rezoluție nelegislativă 

referitoare la ICE, în special avizul Comisiei pentru petiții, nereușind, astfel, de 

asemenea, să respecte pe deplin acordul interinstituțional;” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

9. O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

Raport: Bas Eickhout (A8-0356/2017) 

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

comentarii 

§ 18 § text original vs +  

§ 20 § text original div   

1/AN + 482, 112, 23 

2/AN + 423, 161, 33 

§ 23 § text original vs/VE + 312, 278, 17 

§ 45 § text original vs +  

§ 46 § text original vs +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 81 § text original vs +  

§ 85 § text original div   

1/AN + 305, 299, 10 

2/AN - 286, 293, 23 

§ 86 § text original AN + 300, 299, 12 

§ 89 § text original vs/VE + 310, 278, 9 

§ 93 § text original AN - 232, 339, 30 

§ 110 2 Verts/ALE  +  

§ 113 § text original vs +  

§ 115 3 Verts/ALE  +  

§ 133 4 Verts/ALE  +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 301, 249, 25 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: §§ 20, 85 

S&D: §§ 20, 85, 86, 93 

Verts/ALE: §§ 85, 86 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 23, 45, 46, 81, 85, 86, 89, 113 

Verts/ALE: § 93 

ECR: §§ 18, 20, 23, 81, 85, 86 

S&D: § 93 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 20 

Prima parte „salută eforturile Comisiei de a dezvolta standarde pentru sistemele de taxare 

electronică interoperabile în UE, precum și viitoarea revizuire a Directivei 

«Eurovigneta»,” 

A doua parte „care ar trebui să includă taxarea pe bază de distanță și diferențierea pe baza 

emisiilor de CO2, precum și posibilitatea de diferențiere pe baza standardelor Euro 

actualizate; consideră că extinderea domeniului de aplicare a taxării pe bază de 

distanță ar trebui să acopere toate autoturismele și camionetele, permițând, în același 

timp, o anumită formă de flexibilitate pentru zonele îndepărtate și slab populate;” 

 

Verts/ALE: 

§ 85 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „până în 2035” 

A doua parte aceste cuvinte 
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