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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
1/20 prag redus (1/20 din deputați)
1/10 prag mediu (1/10 din deputați)
1/5 prag ridicat (1/5 din deputați)
SEC vot secret
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1. Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) ***I

Raport: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

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

vot unic AN + 516, 23, 17

Diverse
Din motive procedurale, următorul considerent se introduce în actul final:
„Având în vedere urgența determinată de retragerea Regatului Unit din Uniune, este justificat să se 
aplice o excepție de la perioada de opt săptămâni menționată la articolul 4 din Protocolul nr. 1 
privind rolul parlamentelor naționale în Uniune, anexat Tratatului privind Uniunea Europeană, 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatului de instituire a Comunității Europene 
a Energiei Atomice.”

2. Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului 
Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele 
Uniunii ***I

Raport: Chris Davies (A9-0014/2019)

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

vot unic AN + 574, 24, 2

Diverse
Din motive procedurale, următorul considerent se introduce în actul final:
„Având în vedere urgența determinată de retragerea Regatului Unit din Uniune, este justificat să se 
aplice o excepție de la perioada de opt săptămâni menționată la articolul 4 din Protocolul nr. 1 
privind rolul parlamentelor naționale în Uniune, anexat Tratatului privind Uniunea Europeană, 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatului de instituire a Comunității Europene 
a Energiei Atomice.”

3. Execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii 
Regatului Unit din Uniune ***

Recomandare: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

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

vot: procedura de 
aprobare

AN + 543, 30, 46
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4. Perioadele de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 
2019/502 ***I

Propunere de regulament (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD))

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

vot: propunerea 
Comisiei

AN + 618, 0, 6

Diverse
Din motive procedurale, următorul considerent se introduce în actul final:
„Având în vedere urgența determinată de retragerea Regatului Unit din Uniune, este justificat să se 
aplice o excepție de la perioada de opt săptămâni menționată la articolul 4 din Protocolul nr. 1 
privind rolul parlamentelor naționale în Uniune, anexat Tratatului privind Uniunea Europeană, 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatului de instituire a Comunității Europene 
a Energiei Atomice.”


