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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
SB prag redus (1/20 din deputați)
SM prag mediu (1/10 din deputați)
SE prag ridicat (1/5 din deputați)
SEC vot secret
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1. Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019: excedentul din 2018

Raport: John Howarth (A9-0005/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot unic AN + 601, 40, 12

2. Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 - Consolidarea programelor esențiale 
pentru competitivitatea UE: Orizont 2020 și Erasmus+

Raport: John Howarth (A9-0004/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot: rezoluție (întregul 
text)

AN + 614, 69, 10

3. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza 
asistență României, Italiei și Austriei

Raport: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) (este necesară majoritatea membrilor care compun 
Parlamentul și trei cincimi din totalul voturilor exprimate)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot unic AN + 645, 18, 30

4. Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2019: propunerea de mobilizare a Fondului de 
solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență României, Italiei și 
Austriei

Raport: John Howarth (A9-0006/2019)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot unic AN + 649, 19, 30
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5. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2019/000 TA 2019 
- Asistență tehnică la inițiativa Comisiei

Raport: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) (este necesară majoritatea membrilor care compun 
Parlamentul și trei cincimi din totalul voturilor exprimate)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

vot unic AN + 580, 61, 67

6. Retragerea Regatului Unit din UE

Propuneri de rezoluție: B9-0038/2019, B9-0039/2019

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

Propunerea de rezoluție B9-0038/2019 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

div

1 +

§ 4 § text original

2/AN + 541, 149, 11

div

1/AN + 504, 167, 28

§ 12 § text original

2 +

div

1 +

§ 14 § text original

2 +

§ 17 § text original vs +

§ 20 § text original vs +

div

1 +

Considerentul A § text original

2 +
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

div

1 +

Considerentul D § text original

2 +

Considerentul K § text original vs +

Considerentul N § text original vs +

vot: rezoluție (întregul text) AN + 544, 126, 38

Propunerea de rezoluție B9-0039/2019
(ID)

vot: rezoluție (întregul text) ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: §§ 4 (a doua parte), 12 (prima parte), vot final (B9-0038/2019)

Solicitări de vot separat
ECR: considerentul K
ID: §§ 17, 20, considerentul N

Solicitări de vot pe părți
ID:
§ 12
Prima parte „subliniază că dacă Regatul Unit ar părăsi UE fără un acord, întreaga 

responsabilitate pentru acest lucru ar reveni guvernului Regatului Unit;”
A doua parte „evidențiază, de asemenea, implicațiile pe care un Brexit fără acord le-ar avea asupra 

frontierei dintre Irlanda de Nord și Irlanda, precum și asupra funcționării și punerii 
în aplicare a Acordului din Vinerea Mare;”

§ 14
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și nici nu reproduc beneficiile care decurg din 

calitatea de membru al UE sau condițiile unei eventuale perioade de tranziție 
prevăzute în Acordul de retragere”

A doua parte aceste cuvinte

considerentul A
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „regretabil și” și „negative”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul D
Prima parte „întrucât în prezent sunt circa 3,2 milioane de cetățeni din celelalte 27 de state 

membre (UE-27) rezidenți în Regatul Unit și 1,2 milioane de cetățeni din Regatul 
Unit („cetățeni britanici”) rezidenți în UE-27; întrucât cetățenii care au reședința în 
alt stat membru au procedat așa pe baza drepturilor de care beneficiază în temeiul 
dreptului Uniunii Europene”

A doua parte „plecând de la premisa că vor continua să se bucure de aceste drepturi tot restul 
vieții;”
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ECR, ID:
§ 4
Prima parte „ia act de faptul că opțiunile fundamentale de care dispune Regatul Unit în ceea ce 

privește frontiera dintre Irlanda și Irlanda de Nord sunt și vor rămâne aceleași, 
indiferent de guvern; reamintește că guvernul Regatului Unit a respins prima 
propunere a UE privind un mecanism de protecție doar pentru Irlanda de Nord și a 
solicitat ulterior ca acesta să fie redefinit în forma care se regăsește actualmente în 
Acordul de retragere; își manifestă disponibilitatea de a reveni la un mecanism de 
protecție doar pentru Irlanda de Nord”

A doua parte „însă subliniază că nu va aproba un acord de retragere care nu conține un mecanism 
de protecție”


