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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. Deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97 

Propuneri de rezoluție: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, 
B8-0457/2018 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0451/2018 

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

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0451/2018  ECR  ↓  

B8-0452/2018  ALDE  ↓  

B8-0453/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0454/2018  S&D  ↓  

B8-0455/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0457/2018  PPE  ↓  

 

 

 

2. Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului 

Ahmed Mansoor 

Propuneri de rezoluție: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, 
B8-0469/2018 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0456/2018 

(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica 

Macovei) 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 322, 220, 56 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0456/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0458/2018  ECR  ↓  

B8-0459/2018  S&D  ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

B8-0462/2018  ALDE  ↓  

B8-0467/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0469/2018  PPE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: vot final [RC-B8-0456/2018] 
 

Diverse: 

Frédérique Ries și-a retras semnătura de pe propunerea de rezoluție B8-0462/2018 și de pe propunerea 

comună de rezoluție RC-B8-0456/2018. 

Patricia Lalonde și Amjad Bashir și-au retras semnăturile de pe propunerea comună de rezoluție RC-

B8-0456/2018. 
 

 

3. Detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură 

Xinjiang 

Propuneri de rezoluție: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, 
B8-0466/2018, B8-0468/2018 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0460/2018 

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

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0460/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0461/2018  ECR  ↓  

B8-0463/2018  EFDD  ↓  

B8-0464/2018  S&D  ↓  

B8-0465/2018  ALDE  ↓  

B8-0466/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0468/2018  PPE  ↓  

 

 

 

4. Pachetul privind strategia de achiziții publice 
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Raport: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 534, 54, 15 

 

 

5. Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) ***I 

Raport: Axel Voss (A8-0320/2017) 

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

comentarii 

Propunere de respingere a propunerii Comisiei 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

195 EFDD  -  

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 196 comisia AN + 515, 64, 26 

 

 

 

6. Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare ***I 

Raport: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018) 

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

comentarii 

Propunere de respingere a propunerii Comisiei 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

146 EFDD  -  

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 145 comisia AN + 531, 51, 26 

 

 

 

7. Fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană ***I 

Raport: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018) 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 47 comisia AN + 520, 81, 6 

 

 

 

8. Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile 

transnaționale în ceea ce privește drepturile omului 

Propuneri de rezoluție: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018 

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

comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-0443/2018 

(Comisia DEVE) 

§ 10 § text original div   

1 +  

2/VE + 287, 249, 66 

§ 14 § text original div   

1 +  

2/VE + 284, 247, 71 

3/VE + 283, 249, 71 

§ 19 § text original div   

1 +  

2/VE + 281, 258, 66 

vot: rezoluție (întregul text) VE + 301, 288, 17 

Propunerea de rezoluție B8-0472/2018 

(ECR) 

vot: rezoluție (întregul text)  ↓  

Propunerea de rezoluție B8-0473/2018 

(PPE) 

vot: rezoluție (întregul text)  ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-0474/2018rev 

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

§ 10 § text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § text original div   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 19 § text original div   

1 ↓  

2 ↓  

vot: rezoluție (întregul text)  ↓  

 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

B8-0443/2018 

§ 10 

Prima parte „reafirmă că trebuie acționat de urgență în mod eficace și coerent la toate nivelurile, 

inclusiv la nivel național, european și internațional, pentru a combate eficace 

încălcările drepturilor omului săvârșite de corporațiile transnaționale, pentru a 

permite accesul la căi de atac, pentru a soluționa problemele juridice rezultate din 

caracterul transnațional al activităților întreprinderilor comerciale și societăților 

multinaționale și complexitatea tot mai mare a lanțurilor valorice globale și 

dimensiunea extrateritorială a întreprinderilor transnaționale, precum și 

incertitudinea aferentă legată de entitatea căreia îi revine răspunderea pentru 

încălcările drepturilor omului;” 

A doua parte „reafirmă necesitatea de a pune în aplicare pe deplin obligațiile extrateritoriale ale 

statelor, astfel cum se prevede în Principiile de la Maastricht, pe baza diferitelor 

instrumente ale Consiliului Europei, în special a Convenției europene a drepturilor 

omului (ECHR); în sens mai larg, îndeamnă UE să ia inițiative de îmbunătățire a 

accesului la căi de atac în cazurile extrateritoriale, în conformitate cu recomandările 

formulate în avizul din 2017 al FRA;” 

 
§ 14 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „recunoașterea obligațiilor extrateritoriale ale 

statelor în materie de drepturi ale omului” și „și instituirea unor mecanisme 

internaționale judiciare și extrajudiciare de supraveghere și de asigurare a aplicării 

legii” 
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A doua parte „recunoașterea obligațiilor extrateritoriale ale statelor în materie de drepturi ale 

omului” 

A treia parte „și instituirea unor mecanisme internaționale judiciare și extrajudiciare de 

supraveghere și de asigurare a aplicării legii” 

 
§ 19 

Prima parte „reiterează încă o dată solicitarea ca UE și statele sale membre să se implice în mod 

real și constructiv în aceste negocieri și în procesul interguvernamental” 

A doua parte „care vizează finalizarea mandatului GLIG; evidențiază importanța primordială a 

contribuției constructive a UE la obținerea unui tratat cu caracter obligatoriu care va 

aborda în mod eficace problema răspunderii întreprinderilor pentru încălcări ale 

drepturilor omului, precum și problemele conexe” 

 

PPE: 

B8-0474/2018rev 

 
§ 10 

Prima parte „reafirmă că se impun de urgență măsuri eficace și coerente la toate nivelurile, 

inclusiv la nivel național, european și internațional, pentru a combate în mod eficace 

încălcările drepturilor omului săvârșite de societățile transnaționale, pentru a permite 

accesul la căi de atac, pentru a soluționa problemele juridice rezultate din caracterul 

transnațional al activităților întreprinderilor comerciale și societăților transnaționale, 

din complexitatea tot mai mare a lanțurilor valorice globale și din dimensiunea 

extrateritorială a întreprinderilor transnaționale, precum și din incertitudinea conexă 

legată de identificarea entității căreia îi revine răspunderea pentru încălcările 

drepturilor omului” 

A doua parte „reafirmă necesitatea de a pune în aplicare pe deplin obligațiile extrateritoriale ale 

statelor, astfel cum se prevede în Principiile de la Maastricht, pe baza diferitelor 

instrumente ale Consiliului Europei, în special a Convenției europene a drepturilor 

omului (CEDO); în sens mai larg, îndeamnă UE să ia inițiative de îmbunătățire a 

accesului la căile de atac în cazurile extrateritoriale, în conformitate cu 

recomandările formulate în avizul din 2017 al Agenției pentru Drepturi 

Fundamentale” 

§ 14 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „recunoașterea obligațiilor extrateritoriale ale 

statelor în materie de drepturi ale omului” și „și instituirea unor mecanisme 

internaționale judiciare și extrajudiciare de supraveghere și de asigurare a aplicării 

legii” 

A doua parte „recunoașterea obligațiilor extrateritoriale ale statelor în materie de drepturi ale 

omului” 

A treia parte „și instituirea unor mecanisme internaționale judiciare și extrajudiciare de 

supraveghere și de asigurare a aplicării legii” 

 

 
§ 19 

Prima parte „reiterează încă o dată solicitarea ca UE și statele sale membre să se implice în mod 

real și constructiv în aceste negocieri și în procesul interguvernamental” 

A doua parte „care vizează finalizarea mandatului GLIGD; evidențiază importanța primordială a 

contribuției constructive a UE pentru obținerea unui tratat cu caracter obligatoriu 

care va aborda în mod eficace problema răspunderii întreprinderilor pentru încălcări 

ale drepturilor omului, precum și problemele conexe;” 
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9. Situația din Yemen 

Propuneri de rezoluție: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, 
B8-0449/2018, B8-0450/2018 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0444/2018 

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

§ 20 § text original div   

1/AN + 546, 41, 10 

2/AN + 353, 217, 33 

§ 23 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul T § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0444/2018  ECR  ↓  

B8-0445/2018  S&D  ↓  

B8-0446/2018  PPE  ↓  

B8-0447/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0448/2018  EFDD  ↓  

B8-0449/2018  ALDE  ↓  

B8-0450/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: § 20 
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Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 23 

Prima parte „își rezervă dreptul de a reexamina această chestiune până se va ajunge la o soluție 

negociată; recomandă ca Subcomisia pentru drepturile omului să monitorizeze 

evoluția drepturilor omului din Yemen” 

A doua parte „și să elaboreze un raport privind încălcările drepturilor omului și ale drepturilor 

civile comise în țară” 

 

PPE: 

§ 20 

Prima parte „invită Consiliul să promoveze în mod real respectarea dreptului internațional 

umanitar, conform orientărilor UE aplicabile; subliniază mai ales că se impune 

stricta aplicare de către toate statele membre ale UE a normelor prevăzute în Poziția 

comună 2008/944/PESC; reamintește, în acest sens, rezoluțiile Parlamentului din 25 

februarie 2016 și 30 noiembrie 2017 referitoare la situația din Yemen” 

A doua parte „îndeamnă, în acest context, toate statelor membre ale UE să nu vândă arme și nici 

alte echipamente militare Arabiei Saudite, EAU și niciunui membru al coaliției 

internaționale și de asemenea nici guvernului yemenit sau altor părți beligerante” 

 

PPE, ECR: 

considerentul T 

Prima parte „întrucât majoritatea atacurilor desfășurate de forțele armate ale SUA în Yemen sunt 

atacuri mortale cu drone;” 

A doua parte „întrucât deciziile de a pune anumite persoane pe listele cu țintele operațiunilor cu 

drone sunt deseori luate fără mandate sau hotărâri judecătorești; întrucât luarea în 

vizor și uciderea ulterioară a anumitor persoane pot fi considerate, în anumite 

circumstanțe, drept execuții extrajudiciare;” 
 

 

10. Combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE 

Propunere de rezoluție: B8-0400/2018 

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

comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-0400/2018 

(Comisia CONT) 

§ 1 § text original AN + 473, 100, 28 

§ 8 § text original AN + 445, 131, 23 

§ 9 § text original AN + 433, 155, 14 

§ 10 § text original AN + 485, 74, 33 

§ 12 § text original div   

1/AN + 448, 132, 16 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

2/AN + 380, 187, 19 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 410, 84, 77 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: §§ 1, 8, 9, 10, 12, vot final 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: §§ 8, 12 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 12 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „un posibil transfer al responsabilităților 

autorităților vamale de la nivel național la nivel UE pentru a” 

A doua parte aceste cuvinte 

 


