
P9_PV(2019)11-26(VOT)_RO.docx 1 PE 644.714

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. Acordul UE-Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de 
pasăre și preparatele din carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere UE-
Ucraina ***

Recomandare: Enikő Győri (A9-0024/2019)

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

vot: procedura de 
aprobare

AN + 444, 128, 74

2. Modificarea normelor privind TVA și accizele în ceea ce privește acțiunile de 
apărare din cadrul Uniunii *

Raport: Paul Tang (A9-0034/2019)

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

vot unic AN + 528, 78, 61

3. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Joëlle Elvinger 

Raport: Olivier Chastel (A9-0030/2019) [vot secret, articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură]

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

vot: numirea lui Joëlle 
Elvinger

SEC + 512, 79, 70
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4. Numirea unui membru al Curții de Conturi - François Roger Cazala 

Raport: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019) [vot secret, articolul 191 alineatul (1) din 
Regulamentul de procedură]

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

vot: numirea lui 
François-Roger Cazala

SEC + 568, 42, 55

5. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Alex Brenninkmeijer 

Raport: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019) [vot secret, articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul 
de procedură]

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

vot: numirea lui Alex 
Brenninkmeijer

SEC + 555, 17, 47

6. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Nikolaos Milionis 

Raport: Sándor Rónai (A9-0027/2019) [vot secret, articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură]

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

vot: numirea lui 
Nikolaos Milionis

SEC + 590, 15, 47
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7. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Klaus-Heiner Lehne 

Raport: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019) [vot secret, articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul 
de procedură]

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

vot: numirea lui Klaus-
Heiner Lehne

SEC + 497, 130, 32

8. Drepturile copiilor cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Convenției cu privire la 
drepturile copilului

Propuneri de rezoluție: B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

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

Propunerea de rezoluție B9-0178/2019
(ECR)

vot: rezoluție (întregul text) AN - 128, 497, 40

Propunerea de rezoluție B9-0179/2019
(ID)

vot: rezoluție (întregul text) AN - 128, 523, 20

Propunerea de rezoluție B9-0180/2019                                  (PPE, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 15 ECR AN - 210, 417, 42

După § 1 16 ECR AN - 168, 428, 72

div

1/AN + 607, 62, 8

§ 2 § text original

2/AN + 505, 148, 17

§ 5 § text original AN + 530, 110, 39

div

1/AN + 568, 90, 24

§ 7 § text original

2/AN + 566, 78, 35
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După § 10 17 ECR -

§ 23 § text original AN + 529, 57, 90

§ 27 18 ECR AN - 301, 351, 16

26 ID AN - 129, 497, 53După § 27

27 ID AN - 94, 527, 60

div

1/AN + 668, 6, 6

§ 29 § text original

2/AN + 449, 202, 22

div

1/AN + 656, 8, 16

§ 30 § text original

2/AN + 533, 124, 21

19S ECR AN - 184, 437, 54

div

1/AN + 614, 34, 30

§ 31

§ text original

2/AN + 481, 154, 43

28 ID AN - 118, 518, 42

29 ID AN - 136, 502, 41

După § 33

30 ID AN - 102, 523, 56

După § 34 20 ECR AN - 311, 349, 15

§ 35 § text original AN + 495, 114, 67

După § 35 21 ECR AN - 310, 328, 40

div

1/AN + 572, 50, 58

§ 36 § text original

2/AN + 515, 127, 40

div§ 38 § text original

1/AN + 626, 41, 14
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

2/AN + 524, 139, 18

După § 38 22 ECR AN - 308, 336, 34

div

1/AN + 656, 4, 20

§ 39 § text original

2/AN + 432, 218, 19

div

1/AN + 582, 27, 57

§ 40 § text original

2/AN + 443, 156, 70

23 ECR AN - 152, 504, 26

div

1/AN + 567, 89, 20

§ 41

§ text original

2/AN + 514, 117, 42

§ 50 § text original AN + 517, 105, 55

div

1/AN + 582, 60, 30

§ 61 § text original

2/AN + 475, 163, 33

Visa 7 § text original AN + 512, 127, 38

Visa 10 § text original AN + 615, 40, 23

1 ECR AN - 155, 505, 21

2 ECR AN - 178, 476, 24

3 ECR AN - 196, 468, 14

4 ECR AN - 164, 509, 7

După referirea 12

5 ECR -

6 ECR AN - 133, 464, 74

24 ID AN - 137, 508, 30

După considerentul A

25 ID AN - 133, 481, 53
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Considerentul C 7 ECR AN - 199, 418, 54

div

1/AN + 643, 7, 8

Considerentul E § text original

2/AN + 437, 220, 19

Considerentul N 9 ECR AN - 146, 508, 23

10 ECR AN - 312, 357, 9După considerentul N

11 ECR AN - 292, 344, 41

8 ECR AN - 199, 471, 10

12 ECR AN - 218, 443, 15

13 ECR AN - 133, 506, 36

După considerentul P

14 ECR AN - 168, 492, 15

vot: rezoluție (întregul text) AN + 495, 58, 87

Solicitări de vot prin apel nominal
ECR: vot final B9-0178/2019, B9-0180/2019; amendamentele 1-4, 6-16, 18-23; §§ 2, 5, 7,  

23, 29, 30, 31, 38, 40, 41, 50, 61; referirile 7, 10; considerentul E

Verts/ALE: § 61
ID: vot final B9-0179/2019, B9-0180/2019; amendamentele 7, 8, 13, 15, 16, 18, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 30; §§ 2, 7, 31, 35, 36, 39, 40
GUE/NGL: vot final B9-0180/2019

Solicitări de vot separat
ECR: §§ 5, 23, 31, 40, 50; referirile 7, 10

Solicitări de vot pe părți
PPE:
§ 31
Prima parte „invită statele membre să garanteze dreptul la educație incluzivă și să asigure 

accesul la informații complete și adecvate vârstei”
A doua parte „despre sex și sexualitate, precum și accesul la servicii de sănătate sexuală și 

reproductivă și la educație privind relațiile pentru tineri în școli, având în vedere mai 
ales măsurile adoptate de anumite țări care interzic școlilor să abordeze tema 
orientării sexuale și a identității de gen;”
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§ 40
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „ale copiilor LGBTI, ale copiilor de luptători 

străini, ale copiilor aflați în detenție, ale copiilor cu părinți în închisoare, ale copiilor 
cu părinți LGBTI”

A doua parte aceste cuvinte

ECR:
§ 29
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „accesul echitabil” și „din perspectiva genului”
A doua parte aceste cuvinte

§ 30
Prima parte „evidențiază că incluziunea și inovarea ar trebui să fie principiile fundamentale ale 

educației și formării în era digitală; este de opinie că tehnologiile digitale nu ar 
trebui să cimenteze inegalitățile existente, ci să fie utilizate, în schimb, pentru 
eliminarea decalajului digital dintre elevii din diferite medii socioeconomice și 
regiuni ale UE; subliniază că o abordare bazată pe incluziune trebuie să valorifice 
întregul potențial al resurselor oferite de noile tehnologii digitale, inclusiv educația 
personalizată și parteneriatele între instituțiile de învățământ, și că, astfel, poate oferi 
acces la o educație și o formare de calitate persoanelor din grupuri defavorizate și 
persoanelor cu mai puține oportunități,”

A doua parte „inclusiv prin sprijinirea integrării migranților și refugiaților, precum și a 
minorităților;”

§ 38
Prima parte „este îngrijorat de faptul că se nasc în continuare copii apatrizi, inclusiv în UE, și că 

aceștia continuă să fie excluși de la accesul la drepturile de bază, inclusiv la asistență 
medicală, educație și protecție socială; face din nou apel la statele membre să 
găsească o soluție la problema copiilor apatrizi, din interiorul și din afara UE, în 
conformitate cu dreptul internațional;”

A doua parte „invită Comisia să promoveze accesul universal la înregistrarea nașterii și dreptul 
copilului de a dobândi o cetățenie, pentru a pune capăt riscului de apatridie;”

§ 41
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „bazată pe gen”
A doua parte aceste cuvinte

§ 61
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și îndeamnă statele membre să repatrieze toți 

copiii europeni, ținând seama în primul rând de situația lor familială specifică și de 
interesul superior al copilului, și să ofere sprijinul necesar pentru reabilitarea și 
reintegrarea lor; regretă lipsa de acțiune de până în prezent a statelor membre ale 
UE”

A doua parte aceste cuvinte
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considerentul E
Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „gen, identitate sexuală” și „etnie, migrație sau 

statut de rezidență”
A doua parte aceste cuvinte

ID:
§ 36
Prima parte „accentuează faptul că un copil neînsoțit este, în primul rând, un copil care poate fi 

în pericol și că protecția copiilor, și nu politicile în materie de migrație trebuie să fie 
principiul de bază al acțiunilor statelor membre și ale Uniunii Europene în privința 
acestora, respectându-se, astfel, principiul fundamental al interesului superior al 
copilului;”

A doua parte „invită statele membre să pună în aplicare Rezoluția Parlamentului din 12 
septembrie 2013 referitoare la situația minorilor neînsoțiți în UE și solicită Comisiei 
să își reînnoiască planul de acțiune privind minorii neînsoțiți (2010-2014);”

§ 39
Prima parte „invită statele membre să considere fiecare copil ca fiind în primul rând un copil,”
A doua parte „indiferent de originea sa socială sau etnică, de gen, de orientare sexuală, de 

aptitudini sau de statutul său în materie de migrație;”

ECR, ID:
§ 2
Prima parte „o îndeamnă pe președinta aleasă a Comisiei să ia măsuri concrete pentru a conferi o 

mai mare vizibilitate acțiunilor UE în ceea ce privește drepturile copiilor,”
A doua parte „de exemplu prin numirea unei personalități publice de nivel înalt în calitate de 

reprezentant al UE pentru drepturile copiilor; sugerează că acest reprezentant ar 
trebui să aibă o responsabilitate explicită și exclusivă pentru copii, ar trebui să 
servească drept punct de referință pentru toate chestiunile și domeniile de politică ale 
UE legate de copii și ar trebui să asigure o abordare consecventă și coordonată în 
ceea ce privește protecția drepturilor copiilor în cadrul tuturor politicilor și acțiunilor 
interne și externe ale UE; solicită crearea unui centru al UE pentru protecția 
copilului, care să asigure această abordare eficace și coordonată și să ofere un 
răspuns eficace și coordonat la abuzurile sexuale asupra copiilor și la toate formele 
de violență împotriva copiilor;”

§ 7
Prima parte „reamintește că schimbările climatice și riscurile de mediu cauzate de activitatea 

umană, inclusiv poluarea aerului, perturbatorii endocrini și pesticidele, au un efect 
dăunător asupra copiilor;”

A doua parte „invită UE și statele membre să-și intensifice acțiunile menite să asigure un mediu 
sănătos pentru copii și să combată efectele negative ale schimbărilor climatice, în 
special prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu Acordul 
de la Paris;”

Diverse
Łukasz Kohut (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B9-
0180/2019.
Isabel Wiseler-Lima (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluție B9-
0180/2019.
Helmut Geuking (Grupul ECR) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B9-
0178/2019.


