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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 de deputați pragul redus (cel puțin 38 de deputați)
+ 76 de deputați pragul mediu (cel puțin 76 de deputați)
+ 151 de deputați pragul ridicat (cel puțin 151 de deputați)
SEC vot secret
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1. Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European

Raport: Richard Corbett (A8-0462/2018) (majoritatea deputaților care compun Parlamentul necesară 
pentru textul Regulamentului de procedură și majoritatea simplă necesară pentru interpretări și 
propunerea de decizie).

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

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot în bloc

1-4
6-8
12

14-19
21-29

31
33-34
45-53
56-62
64-67

comisia +

div

1/AN + 617, 27, 6

2/SEC + 380, 224, 26

20 comisia

3/SEC + 396, 220, 21

35 comisia AN + 454, 186, 6

36 comisia AN + 449, 193, 3

37 comisia AN + 473, 145, 31

38 comisia AN + 466, 172, 7

39 comisia AN + 453, 180, 4

41S comisia AN + 453, 185, 5

42 comisia AN + 469, 153, 23

43 comisia AN + 493, 143, 8

44 comisia AN + 487, 144, 16

54 comisia AN + 484, 148, 10

55 comisia AN + 510, 128, 10

div

Amendamente ale 
comisiei competente - 

vot separat

63 comisia

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

2 +

5S comisia vs +Articolul 11 § 3
al doilea paragraf

83 38+ deputaţi ↓

9 comisia vs +

10 comisia AN + 523, 103, 11

80 ENF AN ↓

11 comisia vs/VE + 509, 134, 3

68 S&D VE - 350, 266, 28

div

1/AN + 622, 16, 8

Articolul 11, după § 3

13 comisia

2/AN + 493, 111, 26

După articolul 11 75 PPE +

Articolul 32 § 1, după 
primul paragraf

86 + 
87S

S&D, ALDE, 
PPE

AN - 354, 267, 27

Articolul 32 § 5 88 S&D, ALDE, 
PPE

AN + 457, 179, 10

81 GUE/NGL AN - 142, 493, 4

73 EFDD AN - 119, 524, 5

30 comisia +

Articolul 130 § 3

32S comisia +

40 comisia AN + 472, 172, 6

74 EFDD AN ↓

Articolul 130b § 2

79 EFDD AN ↓

Articolul 180a §§ 2, 3 84S + 
85S

Verts/ALE AN - 340, 285, 18

Articolul 211 § 8 76 PPE +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 
comentarii

După articolul 228 89rev S&D, ALDE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN + 391, 236, 18

vot: propunere de decizie AN + 496, 114, 33

Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD: amendamentele 73, 74, 79, 84, 85, 86, 88
ECR: amendamentele 86, 87
GUE/NGL: amendamentele 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 81, 89
Verts/ALE: amendamentele 13, 20 (§§ 3, 4), 84, 85, 89
ENF: amendamentele 10, 80
PPE: amendamentele 20 (§§ 3, 4)

Solicitări de vot separat
ECR: amendamentele 5, 9, 10, 11

Solicitări de vot pe părți
GUE/NGL:
amendamentul 63
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sau un subiect similar”
A doua parte aceste cuvinte

PPE:
amendamentul 13
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Deputații nu pot fi aleși în funcții în Parlament 

sau în organele acestuia, nu pot fi numiți raportori și nu pot participa la delegații 
oficiale sau la negocieri interinstituționale fără să fi semnat declarația aferentă 
codului respectiv.”

A doua parte aceste cuvinte

ALDE, PPE:
amendamentul 20
Prima parte Întregul text, cu excepția alineatelor (3) și (4)
A doua parte alineatul (3)
A treia parte alineatul (4)

Diverse
Amendamentele 71, 77, 78 și 82 au fost declarate inadmisibile.
Amendamentele 69, 70 și 72 au fost retrase.
Votul secret a fost solicitat de grupul PPE.
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2. Codul vamal al Uniunii: includerea comunei italiene Campione d'Italia și a apelor 
italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii ***I

Raport: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 1 comisia AN + 520, 29, 48

3. Norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea rurală în anii 
2019 și 2020 ***I

Raport: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot unic AN + 605, 36, 7

4. Aderarea Republicii Dominicane la Convenția de la Haga din 1980 asupra 
aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii *

Raport: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot unic AN + 616, 17, 14

5. Aderarea Ecuadorului și a Ucrainei la Convenția de la Haga din 1980 asupra 
aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii *

Raport: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot unic AN + 613, 17, 15

6. Aderarea Hondurasului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile 
ale răpirii internaționale de copii *
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Raport: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot unic AN + 617, 16, 15

7. Aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra 
aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii *

Raport: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot unic AN + 618, 15, 16

8. Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv 
relațiile dintre Uniunea Europeană și Groenlanda și Regatul Danemarcei *

Raport: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot unic AN + 566, 40, 41

9. Raportul anual pe 2017 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii 
Europene - combaterea fraudei

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

vot unic AN + 509, 88, 46
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10. Punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu ***I

Raport: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 46rev comisia AN + 568, 53, 25

11. Armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) ***I

Raport: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 2 comisia AN + 567, 45, 37

12. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: 
Rapița modificată genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3

Propunere de rezoluție: B8-0073/2019

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

Propunere de rezoluție B8-0073/2019
(Comisia ENVI)

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 414, 193, 36

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE, ENF:vot final
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13. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: 
Porumbul modificat genetic 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)

Propunere de rezoluție: B8-0074/2019

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

Propunere de rezoluție B8-0074/2019
(Comisia ENVI)

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 385, 204, 55

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE, ENF:vot final

14. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: 
Porumbul modificat genetic MON 87403 (MON-874Ø3-1)

Propunere de rezoluție: B8-0075/2019

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

Propunere de rezoluție B8-0075/2019
(Comisia ENVI)

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 391, 204, 47

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE, ENF:vot final

15. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: 
Bumbacul modificat genetic GHB614 × LLCotton25 × MON 15985

Propunere de rezoluție: B8-0076/2019

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii

Propunere de rezoluție B8-0076/2019
(Comisia ENVI)

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 465, 122, 55

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE, ENF:vot final

16. Situația din Venezuela
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Propuneri de rezoluție: B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, 
B8-0087/2019

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

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0082/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE)

După § 4 § PPE + amendament oral

După § 5 3 ENF -

4 ENF -După § 6

5 ENF -

Considerentul G 1 ENF -

După considerentul G 2 ENF -

vot: rezoluție (întregul text) AN + 439, 104, 88

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B8-0082/2019 PPE ↓

B8-0083/2019 ECR ↓

B8-0084/2019 ALDE ↓

B8-0085/2019 S&D ↓

B8-0086/2019 GUE/NGL ↓

B8-0087/2019 Verts/ALE ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL, PPE: vot final

Diverse
Esteban González Pons a prezentat următorul amendament oral, având drept scop să introducă un 
nou punct după punctul 4:
„condamnă încarcerarea mai multor jurnaliști care au scris despre situația din Venezuela și solicită 
eliberarea lor imediată;”

Elena Valenciano (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluție 
RC-B8-0082/2019.
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17. Raportul anual privind politica în domeniul concurenței

Raport: Michel Reimon (A8-0474/2018)

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

div

1/AN + 579, 26, 29

§ 2 § text original

2/AN - 296, 308, 21

După § 2 3 PPE AN + 318, 303, 9

4 PPE VE + 482, 123, 19

div

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

§ 3

§ text original

6 ↓

div

1 +

§ 4 § text original

2 -

5 PPE +

div

1 ↓

2 ↓

§ 26

§ text original

3 ↓

div§ 28 § text original

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

2 +

§ 31 9 EFDD AN - 184, 403, 33

§ 32 6 GUE/NGL -

§ 38 7 GUE/NGL -

div

1/AN + 559, 47, 21

§ 40 § text original

2/AN + 339, 264, 15

div

1 +

§ 41 § text original

2 -

După § 49 8 GUE/NGL -

După § 64 1 EFDD AN - 223, 321, 79

div

1 +

§ 76 § text original

2 -

div

1 +

§ 78 § text original

2 -

div

1 +

§ 82 § text original

2 -

Considerentul E 2 PPE AN - 288, 312, 22

vot: rezoluție (întregul text) AN + 468, 66, 66

Solicitări de vot prin apel nominal
EFDD: amendamentele 1, 9
Verts/ALE: amendamentele 2, 3, 9, §§ 2, 40

Solicitări de vot pe părți
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PPE:
§ 2
Prima parte „salută și încurajează în continuare dialogul structurat cu comisarul pentru 

concurență și eforturile Comisiei de a menține o cooperare strânsă cu membrii 
comisiei competente a Parlamentului și grupul său de lucru privind politica în 
domeniul concurenței;” consideră că raportul anual al Comisiei privind politica în 
domeniul concurenței este un exercițiu indispensabil pentru controlul democratic; 
reamintește că, în ultimii ani, Parlamentul a fost implicat prin procedura legislativă 
ordinară în definirea cadrului normelor de concurență, de exemplu în propunerea de 
directivă REC +; ia act de faptul că Parlamentului ar trebui să i se confere 
competențe de codecizie pentru a defini cadrul pentru normele de concurență și 
regretă că dimensiunea democratică a acestui domeniu al politicii Uniunii nu a fost 
amplificată prin modificările recente aduse tratatelor;”

A doua parte „solicită modificarea în consecință a tratatelor;”

§ 4
Prima parte „ia act de faptul că, în acest an, Comisia a făcut o propunere legislativă de creare a 

unui produs paneuropean de pensii personale, care va fi un fond de pensii privat;”
A doua parte „subliniază faptul că această propunere legislativă a fost inițial inspirată de gigantul 

serviciilor financiare BlackRock, cel mai mare fond de gestionare de active din 
lume, care a construit aproximativ două treimi din imperiul său de 6 mii de miliarde 
USD pe urma pensiilor, și a fost propusă de Comisia Europeană în urma unor 
eforturi de lobby susținute din partea BlackRock; observă, de asemenea, tot mai 
multe dovezi că fondurile gigantice de administrare de active, precum BlackRock, 
dăunează concurenței pe piețele reale și în rândul întreprinderilor; solicită Comisiei 
să fie deosebit de vigilentă față de riscurile de poziție dominantă pe piața produselor 
private de pensii;”

§ 28
Prima parte „ia act de decizia comisarului pentru concurență, Margrethe Vestager, în ancheta 

privind ajutorul de stat acordat McDonald’s, în care se precizează că neimpozitarea 
anumitor profituri ale McDonald’s în Luxemburg nu constituie un ajutor de stat 
ilegal; consideră că actuala reglementare a UE nu este în măsură să combată în mod 
eficient dubla neimpozitare”

A doua parte „și să pună capăt cursei spre nivelurile cele mai scăzute ale impozitului pe profit;”

§ 40
Prima parte „subliniază marea concentrare din lanțul de aprovizionare cu alimente, în care câteva 

întreprinderi formează un oligopol pe piața mondială a semințelor și a pesticidelor, 
în detrimentul consumatorilor, al agricultorilor, al mediului și al biodiversității;”

A doua parte „atrage atenția asupra faptului că o astfel de structură va face fermierii și mai 
dependenți din punct de vedere tehnologic și economic de câteva platforme 
mondiale de tip „ghișeu unic”, va conduce la o diversitate limitată a semințelor, va 
devia tendințele în domeniul inovării de la adoptarea unui model de producție care 
respectă mediul și biodiversitatea și, în cele din urmă, ca urmare a reducerii 
concurenței, va genera mai puțină inovare și o calitate mai scăzută a produselor 
finite; invită Comisia ca, având în vedere scăderea veniturilor din agricultură, în 
special în cazul micilor fermieri, să-și orienteze intervenția astfel încât să asigure 
venituri decente producătorilor agricoli, în special celor cu întreprinderi mici și 
mijlocii;”

§ 41
Prima parte „consideră că un control mai cuprinzător din partea Comisiei cu privire la utilizarea 

brevetelor în domeniul agricol este indispensabil;”
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A doua parte „constată că utilizarea abuzivă a brevetelor impune fermierilor cerințe de producție 
care limitează opțiunile de piață ale acestora, reduce diversitatea biologică a 
culturilor și denaturează concurența, limitând, totodată, inovarea; constată că 
măsurile recomandate vor încuraja dezvoltarea unui model agroindustrial care 
favorizează trecerea la agricultura biologică și durabilă din punct de vedere 
ecologic;”

§ 76
Prima parte „subliniază că accesul la piața internă a UE ar trebui să depindă de respectarea 

standardelor sanitare, fitosanitare și de mediu; solicită Comisiei ca, pentru a garanta 
o concurență loială, să promoveze echivalarea măsurilor și a controalelor între țările 
terțe și UE în domeniul standardelor de mediu și siguranță alimentară; constată că 
cele mai înalte standarde de protecție a mediului și de bunăstare a animalelor pot 
conduce la costuri mai ridicate și, prin urmare, că scăderea standardelor poate duce 
la comportamente anticoncurențiale;”

A doua parte „recomandă Comisiei să exploreze modalitățile de extindere a domeniului de 
aplicare al politicii în domeniul concurenței pentru a preveni un astfel de dumping în 
cadrul pieței unice și dinspre importurile către piața unică;”

§ 78
Prima parte „insistă ca „prețul echitabil” să nu fie considerat cel mai scăzut preț posibil pentru 

consumator, ci să fie un preț rezonabil, care să permită remunerarea echitabilă a 
fiecărui participant la lanțul de aprovizionare cu produse alimentare; subliniază că, 
pentru consumatori există și alte interese, pe lângă prețurile scăzute, printre care 
bunăstarea animalelor, durabilitatea mediului, dezvoltarea rurală și inițiativele de 
reducere a utilizării antibioticelor și prevenirea rezistenței la antimicrobiene etc.;”

A doua parte „încurajează autoritățile din domeniul concurenței din statele membre să țină cont de 
cererea consumatorilor de a obține o producție durabilă de alimente, care necesită să 
se ia mai mult în considerare valoarea «bunurilor publice» în stabilirea prețurilor la 
alimente; solicită, în acest sens, ca politica UE în domeniul concurenței să vizeze 
mai mult decât cel mai mic numitor comun al «alimentelor ieftine»; consideră că, 
atunci când se stabilesc prețurile în contractele dintre comercianții cu 
amănuntul/unitățile de prelucrare și producători, trebuie să se țină seama pe deplin 
de costurile de producție, pentru a se asigura că prețurile acoperă cel puțin 
costurile;”

§ 82
Prima parte „reamintește că s-a realizat o restructurare orizontală și verticală semnificativă, care 

a condus la consolidarea în continuare a sectoarelor, deja concentrate, ale semințelor, 
produselor agrochimice, îngrășămintelor, geneticii animalelor și mașinilor agricole, 
precum și a sectorului prelucrării și al vânzării cu amănuntul; invită Comisia ca, în 
acest context și în urma achiziționării întreprinderii Monsanto de către grupul Bayer, 
care împreună controlează aproximativ 24 % din piața globală a pesticidelor și 29 % 
din piața mondială a semințelor, să se asigure că interesele fermierilor și cetățenilor 
europeni și ale mediului înconjurător din UE sunt protejate,”

A doua parte „prin evaluarea cuprinzătoare și globală a impactului pe care îl au la nivel de 
exploatație fuziunile și achizițiile furnizorilor de factori de producție agricolă, 
inclusiv producătorii de produse de protecție a plantelor, astfel încât fermierii să 
poată avea acces la produse inovatoare de o calitate mai bună, cu un impact mai 
redus asupra mediului și la prețuri competitive; subliniază că astfel de fuziuni și 
achiziții ar putea afecta concurența în domeniul accesului la produse esențiale pentru 
fermieri; consideră că standardele de comercializare a semințelor și a materialului 
săditor pentru utilizări minore ar trebui să fie relaxate și mai flexibile;”



P8_PV(2019)01-31(VOT)_RO.docx 14 PE 634.455

S&D:
§ 3
Prima parte „solicită Comisiei să analizeze cu atenție” și „potențial”
A doua parte „impactul” și „negativ”
A treia parte „al fuziunii propuse dintre Siemens și Alstom asupra competitivității pieței feroviare 

europene și”
A patra parte „negative”
A cincea parte „efectele” și „asupra utilizatorilor transportului feroviar”
A șasea parte „care ar urma să se confrunte cu prețuri mai ridicate, mai puține opțiuni și niveluri 

mai scăzute de servicii, de calitate și de inovare. Fuziunea propusă va aduce probabil 
prejudicii piețelor pentru material rulant de mare viteză, trenuri principale și 
metrouri, precum și întregii infrastructuri feroviare, prin crearea unei poziții 
dominante pe piața dispozitivelor de semnalizare în UE și în special în state membre 
precum Belgia, Danemarca, Țările de Jos, România, Spania și Regatul Unit;”

§ 26
Prima parte „remarcă că președintele Comisiei s-a angajat să înainteze propuneri menite să 

intensifice cooperarea fiscală între statele membre, prin introducerea obligației de a 
răspunde cererilor de grup privind chestiuni fiscale, astfel încât un stat membru să 
furnizeze toate informațiile necesare celorlalte țări pentru a-i urmări în justiție pe 
evazioniștii transfrontalieri, angajându-se, de asemenea, să prezinte propuneri de 
reforme fiscale”

A doua parte „în temeiul articolului 116 din TFUE”
A treia parte „printr-o procedură de codecizie a Consiliului și a Parlamentului European în scopul 

de a elimina denaturarea condițiilor de concurență pe piața internă;”


