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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. Alegerea Comisiei

Alegerea Comisiei

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

Alegerea AN + 461, 157, 89

2. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a-i oferi asistență 
Greciei

Raport: Eva Kaili (A9-0040/2019)

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

vot unic AN + 669, 7, 17

3. Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare 
imediate care au drept scop să răspundă provocărilor actuale legate de migrație, 
de fluxurile de refugiați și de amenințările la adresa securității

Raport: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

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

vot unic AN + 558, 62, 83

4. Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans 
în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020

Raport: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

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

vot unic AN + 656, 21, 19



P9_PV(2019)11-27(VOT)_RO.docx 4 PE 644.715

5. Procedura bugetară 2020: proiectul comun

Raport: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019) (este necesară majoritatea 
deputaților care compun Parlamentul pentru respingerea proiectului comun)

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

proiectul comun AN + 543, 136, 23


