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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
38+ deputați prag redus (cel puțin 38 de deputați)
76+ deputați prag mediu (cel puțin 76 de deputați)
151+ deputați prag ridicat (cel puțin 151 de deputați)
SEC vot secret
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1. Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a 
instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal ***I

Raport: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot unic AN + 602, 47, 32

2. Încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica 
Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania

Recomandare: Bodil Valero (A8-0463/2018)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot: aprobare AN + 601, 68, 25

3. Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare UE- Kârgâzstan (aderarea 
Republicii Croația) ***

Recomandare: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot: aprobare AN + 620, 48, 27

4. Acordul cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan

Raport: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

aprobare fără vot (articolul 113 alineatul (6) din Regulamentul de procedură)

5. Conducerea autonomă în transportul european

Raport: Wim van de Camp (A8-0425/2018)
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Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot unic AN + 585, 85, 26

6. Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de 
mărfuri

Raport: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

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

Articolul 1, paragraful 
1, punctul 1, după 

litera b
Directiva 2006/1/CE 
Articolul 2, § 2, după 

litera b

32=
33rev=

S&D
GUE/NGL

AN - 329, 355, 8

Articolul 1, paragraful 
1, punctul 2

Directiva 2006/1/CE 
Articolul 3, după § 1

28=
34=

S&D
GUE/NGL

AN + 349, 343, 6

Articolul 1, paragraful 
1, după punctul 3

Directiva 2006/1/CE 
După articolul 5

29=
35=

S&D
GUE/NGL

AN - 341, 352, 3

Articolul 1, paragraful 
1, după punctul 3

Directiva 2006/1/CE 
După articolul 5

30=
36=

S&D
GUE/NGL

AN - 325, 370, 3

După articolul 1 
Regulamentul (CE) nº 

1071/2009
Articolul 6, § 1, 

paragraful 3, litera b, 
după punctul v

31rev2
=

37rev2
=

S&D
GUE/NGL

AN - 312, 376, 9

vot: propunerea Comisiei AN + 340, 316, 38

Solicitări de vot prin apel nominal
S&D: amendamentele 28, 29, 30, 31, 32

Diverse
Amendamentul 27 a fost declarat inadmisibil.
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7. Retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între 
Uniunea Europeană și anumite țări terțe ***I

Raport: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 40 comisia AN + 544, 58, 94

Declarație comună 41 comisia +

8. Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal ***I

Raport: Maria Grapini (A8-0464/2018)

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

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-61 comisia +

vot: propunerea Comisiei AN + 596, 44, 57

9. Modificarea statutului Băncii Europene de Investiții *

Raport: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot: proiect de decizie 
a Consiliului

AN + 591, 43, 59

10. Integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European

Raport: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 
comentarii

div

1 +

§ 6 § text original

2/AN + 573, 84, 36

div

1 +

§ 13 § text original

2/VE - 311, 371, 7

div

1 +

§ 17 § text original

2/VE + 361, 303, 31

div

1 +

§ 20 § text original

2/VE + 385, 266, 37

§ 21 § text original vs/VE + 360, 288, 39

div

1 +

2/AN + 362, 303, 14

§ 24 § text original

3/VE + 414, 231, 43

div

1 +

§ 27 § text original

2/VE + 373, 309, 12

div

1 +

§ 28 § text original

2/VE + 363, 317, 10

div

1/AN + 568, 83, 37

§ 33 § text original

2/AN + 347, 289, 50
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 
comentarii

§ 34 § text original AN + 441, 210, 37

§ 35 § text original AN + 329, 322, 40

§ 36 § text original AN + 405, 224, 60

§ 39 § text original AN + 433, 176, 68

div

1 +

§ 41 § text original

2/VE + 366, 312, 16

§ 45 § text original vs/VE + 369, 303, 18

div

1 +

§ 50 § text original

2/VE + 430, 204, 53

2 ALDE +Considerentul J

§ text original vs ↓

Considerentul S § text original AN + 568, 71, 48

Considerentul U § text original vs +

div

1 +

Considerentul V § text original

2 -

vot: rezoluție (întregul text) AN + 492, 126, 75

Solicitări de vot prin apel nominal
S&D: considerentul S; §§ 6 (a doua parte), 24 (a doua parte), 34, 35, 36
EFDD: §§ 33, 34, 35, 39

Solicitări de vot separat
ALDE: considerentul J
PPE: considerentul U; §§ 21, 34, 35, 36, 39, 45

Solicitări de vot pe părți
S&D:
§ 6
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Prima parte „își exprimă aprecierea pentru bărbații și femeile care dau exemple pozitive, precum 
și pentru inițiativele pozitive din administrația Parlamentului și de la nivel politic, 
care contribuie activ la egalitatea de gen și la egalitatea de șanse;”

A doua parte „încurajează, de asemenea, promovarea unor modele diferite, pentru a depăși toate 
tipurile de stereotipuri de gen;”

PPE:
considerentul V
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „bărbaților”
A doua parte aceste cuvinte

§ 13
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special mișcarea globală Ni Una Menos,”
A doua parte aceste cuvinte

§ 17
Prima parte „salută faptul că majoritatea comisiilor parlamentare au adoptat planuri de acțiune 

pentru integrarea dimensiunii de gen în activitatea lor și multe dintre ele au prezentat 
deja aceste planuri în cadrul Rețelei pentru integrarea dimensiunii de gen; solicită, 
prin urmare, puținelor comisii care nu au elaborat încă aceste planuri, să urmeze 
exemplul celor care au făcut-o; remarcă, cu toate acestea, eterogenitatea acestor 
planuri sau neaplicarea lor; solicită adoptarea unui plan comun de acțiune privind 
integrarea dimensiunii de gen pentru Parlamentul European, care ar trebui să 
cuprindă cel puțin dispoziții privind o reprezentare de gen egală în toate activitățile 
parlamentare și organismele Parlamentului, introducerea unei perspective de gen în 
toate activitățile sale de politică și în organizarea activității acestuia și utilizarea unui 
limbaj neutru din perspectiva genului în toate documentele;”

A doua parte „solicită modificarea Regulamentului de procedură în acest sens;”

§ 20
Prima parte „solicită o cooperare mai strânsă între comisiile parlamentare, pentru a introduce o 

autentică perspectivă de gen în rapoartele lor și subliniază că este important ca toate 
comisiile parlamentare să respecte competențele Comisiei pentru drepturile femeii și 
egalitatea de gen, acceptând amendamentele privind integrarea dimensiunii de gen 
depuse de aceasta”

A doua parte „și colaborând pentru a evita conflictele de competențe;”

§ 27
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „obligatorie”
A doua parte acest cuvânt

§ 28
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în toate sectoarele de politică”
A doua parte aceste cuvinte

§ 33
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „prin intermediul unor liste-fermoar sau prin 

alte metode, cum ar fi listele paritare”
A doua parte aceste cuvinte

§ 41
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „obligatorii”
A doua parte acest cuvânt
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§ 50
Prima parte „salută progresele înregistrate de Secretariatul General al Parlamentului în ceea ce 

privește îmbunătățirea egalității de gen în posturile de conducere de nivel mediu și 
superior, dar observă că, în pofida faptului că majoritatea funcționarilor 
Parlamentului sunt femei, reprezentarea lor în posturi de conducere de nivel mediu 
sau superior este încă foarte scăzută: la sfârșitul anului 2017, 15,4 % dintre directorii 
generali, 30,4 % dintre directori și 36,2 % dintre șefii de unitate din Secretariatul 
Parlamentului erau femei;”

A doua parte „solicită din nou, prin urmare, ca, atunci când există candidați cu același profil 
(experiență, calificare etc.), să fie preferat genul subreprezentat;”

S§D, PPE:
§ 24
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „obligatorii ” și „c) consolidarea comitetelor de 

combatere a hărțuirii prin fuzionarea într-un singur comitet, cu o componență care să 
varieze în funcție de caz, și includerea unor experți, de exemplu avocați și medici, 
printre membrii permanenți ai comitetului;”

A doua parte „obligatorii ”
A treia parte „c)  consolidarea comitetelor de combatere a hărțuirii prin fuzionarea într-un singur 

comitet, cu o componență care să varieze în funcție de caz, și includerea unor 
experți, de exemplu avocați și medici, printre membrii permanenți ai comitetului;”

Diverse
Amendamentul 1 a fost retras.

11. Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de 
fuziune

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 526, 126, 43

12. Evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma 
sectorului public

Raport: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 549, 99, 49

13. Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății 
religioase sau de convingere în afara UE

Raport: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
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Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 576, 46, 73

14. Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE

Raport: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

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

div

1 +

§ 1 § text original

2/VE - 283, 400, 9

§ 3 § text original vs -

§ 6 2 peste 76 de 
deputați

AN - 322, 336, 36

§ 12 3 peste 76 de 
deputați

AN + 343, 311, 33

După § 12, subtitlul 
„Impozitarea 
societăților”

§ text original vs/VE + 351, 322, 12

§ 13 § text original vs -

§ 14 § text original vs -

§ 17 § text original vs -

După § 17, subtitlul 
„Impozitarea 

capitalului și a averii”

§ text original vs/VE + 357, 321, 14

§ 20 4 peste 76 de 
deputați

AN + 337, 290, 60

§ 24 5 peste 76 de 
deputați

AN - 314, 341, 34

§ 25 6 peste 76 de 
deputați

AN - 318, 319, 50

§ 26 § text original vs/VE + 414, 240, 29
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 
comentarii

§ 28 § text original vs/VE - 282, 399, 6

§ 32 § text original AN - 275, 370, 37

§ 36 § text original vs -

§ 38 7 peste 76 de 
deputați

+

§ 41 8 peste 76 de 
deputați

AN - 303, 348, 39

§ 43 9 peste 76 de 
deputați

+

div

1 +

Considerentul J § text original

2/VE + 345, 322, 19

Considerentul K 1 peste 76 de 
deputați

VE - 301, 357, 28

Considerentul Q § text original vs/VE + 358, 284, 44

Considerentul R § text original vs -

Considerentul S § text original vs -

Considerentul V § text original AN - 330, 336, 23

Considerentul X § text original AN - 332, 334, 19

vot: rezoluție (întregul text) AN + 313, 276, 88

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: amendamentele 5, 6
PPE: amendamentele 2, 3, 4, 5, 6, 8
peste 76 de 
deputați:

considerentele V, X; § 32

Solicitări de vot separat
peste 76 de 
deputați:

considerentele Q, R, S, V, X; §§ 3, 13, 14, 17, 26, 28, 32, 36; subtitlul „Impozitarea 
societăților”, subtitlul „Impozitarea capitalului și a averii”

Solicitări de vot pe părți
peste 76 de deputați:
considerentul J
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Prima parte „întrucât documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Angajamentul 
strategic pentru egalitatea de gen (2016-2019)” identifică domeniile-cheie pentru 
egalitatea de gen, inclusiv politicile fiscale,”

A doua parte „însă nu conține dispoziții obligatorii și nu solicită integrarea perspectivei de gen la 
nivelul statelor membre;”

§ 1
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv pentru ca acestea să efectueze audituri 

de gen ale politicilor fiscale” și „sau care întăresc modelul bărbatului „care câștigă 
pâinea în casă”;”

A doua parte aceste cuvinte

Diverse

Gunnar Hökmark și Anders Sellström și-au retras semnătura de la amendamentele 1 și 9.


