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ANEXĂ

REZULTATELE VOTURILOR

Semnificaţia abrevierilor şi simbolurilor

+ adoptat
- respins
↓ caduc
R retras
AN (..., ..., ...) vot prin apel nominal (voturi pentru, voturi împotrivă, abţineri)
VE ( ..., ..., ...) vot electronic (voturi pentru, voturi împotrivă, abţineri)
div vot pe părţi
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 rezoluţie
PRC propunere comună de rezoluţie
SEC vot secret
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1. Componenţa comisiilor 

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

Propunere de decizie a Conferinţei preşedinţilor 
B6-0031/2007

vot: propunere (în ansamblu) +

2. Modificarea Acordului de parteneriat ACP-CE („Acordul de la Cotonou”) ***

Recomandare José RIBEIRO E CASTRO A6-0469/2006

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

vot  unic +

3. Dezvoltarea căilor ferate comunitare ***II

Recomandare pentru a doua lectură:
(majoritate calificată necesară)

Georg JARZEMBOWSKI (A6-0475/2006)

Obiect Am 
nr.

Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

Propunere de 
respingere a 

poziţiei comune

35 GUE/NGL AN - 104,434,4

Amendamentele 
comisiei 

competente - vot în 
bloc

8
11
14

21-24
26-27
31-32

comisia +

1 comisia vs/VE - 301,173,6

div

1 +

Amendamentele 
comisiei 

competente - 
voturi separate

2 comisia

2/VE - 328,186,44
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Obiect Am 
nr.

Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

4 comisia vs -

5 comisia vs -

6 comisia vs/VE - 288,267,5

7 comisia vs -

div/AN

1 - 385,190,11

10 comisia

2 - 356,190,50

12 comisia vs -

13 comisia vs/VE + 398,168,18

15 comisia AN - 277,308,18

17 comisia vs -

18 comisia AN - 211,381,11

div/AN

1 + 437,154,8

19 comisia

2 - 360,188,42

20 comisia vs -

29 comisia vs/VE - 376,200,19

div/AN

1 + 422,167,12

30 comisia

2 - 355,197,42

div/AN

1 + 452,134,18

2 - 358,195,40

16 comisia

3 - 359,204,43

Articolul 10 § 3a

40 NAVARRO ea ↓
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Obiect Am 
nr.

Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

Articolul 10 § 3h 33=
34=
36=

WORTMANN-
KOOL  ea
IND/DEM
GUE/NGL

AN - 320,249,15

37 IND/DEM AN - 283,264,46

div

1/VE + 404,125,64

Articolul 10 § 9

25 comisia

2 +

28 comisia -Articolul 13 § 4

41 NAVARRO ea -

3 comisia VE + 394,199,5Cons 8

38 NAVARRO ea ↓

9 comisia VE - 382,206,3Cons 14

39 NAVARRO ea -

Solicitări de vot separat

UEN: am 15
ALDE: am 18
IND/DEM: am 15 şi 18
PSE am. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 28, 29 şi 30
GUE/NGL: am 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 20 şi 25

Solicitări de vot prin  apel nominal

IND/DEM: am 18, 34/33/36 şi 37
GUE/NGL: am 10, 15, 16, 19, 30 şi 35

Solicitări de vot pe părţi

PSE
am 2
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „Întrucât aceste directive ... până în 2017“
A doua parte: aceste cuvinte

am 10
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „sau, respectiv, 1 ianuarie 2017”
A doua parte: aceste cuvinte

am 16
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Prima parte: „Întreprinderile feroviare ... până la 1 ianuarie 2012” fără cuvintele „în scopul ... 1 ianuarie 
2017”

A doua parte: aceste cuvinte
A treia parte: „Statele membre care ... pentru o perioadă de cel mult cinci ani;“

am 19
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „şi înainte de ... servicii de transport de călători“
A doua parte: aceste cuvinte

am 25
Prima parte: „Până la 1 ianuarie 2018 ... alineatul 3(b) şi 3(d)“ [§ 1]
A doua parte: „Într-un raport  ... obligaţiilor de serviciu public“ [§ 2]

am 30
Prima parte: „Începând cu ... servicii de transport pentru călători“
A doua parte: „sau, respectiv, 1 ianuarie 2017 ... unui astfel de acord“

4. Certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în 
sistemul feroviar comunitar

***II

Recomandare pentru a doua lectură:
(majoritate calificată necesară)

Gilles SAVARY (A6-0480/2006)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

Amendamentele 
comisiei 

competente - vot în 
bloc

1-3
5-25
27-33

comisia +

Articolul 10 după § 
1

34 GUE/NGL AN - 35,533,19

Articolul 23 § 8 36 GUE/NGL AN - 201,377,14

35 GUE/NGL AN - 236,349,17Articolul 27

26 comisia +

Întrucât nu priveşte toate versiunile lingvistice, amendamentul 4 nu a fost supus la vot [articolul 151 alineatul 
(1) litera (d) din Regulamentul de procedură].

Solicitări de vot prin apel nominal

GUE/NGL: am 34, 35 şi 36

5. Drepturile şi obligaţiile călătorilor în transportul feroviar internaţional ***II

Recomandare pentru a doua lectură:
(majoritate calificată necesară)

Dirk STERCKX (A6-0479/2006)
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Obiect Am 
nr.

Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

Amendamente ale 
comisiei 

competente - vot în 
bloc

2-16
18-20
23-25
27-30

32
34-39
41-43

45
48-51
54-57

61

comisia +

1 comisia vs +

17 comisia AN + 496,105,5

21 comisia vs/VE + 457,137,4

div

1 +

2 -

22 comisia

3 -

div

1 +

40 comisia

2/VE + 424,167,6

div

1 +

47 comisia

2 -

52 comisia vs -

58 comisia vs/VE + 456,142,3

59 comisia vs +

Amendamente ale 
comisiei 

competente - 
voturi separate

60 comisia vs +

Articolul 2 § 1a 62 ALDE VE - 327,250,8

Articolul 4 şi după 
articolul 4

69 Verts/ALE, 
PSE, PPE-DE

AN + 529,56,14
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Obiect Am 
nr.

Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

26pc comisia ↓

26pc comisia +

Articolul 7, după 
§2

70 GUE/NGL AN - 250,337,18

72 GUE/NGL AN - 109,477,7

71 GUE/NGL -

Articolul 8 § 1a

31 comisia +

33 comisia -După articolul 11

63 ALDE +

După articolul 12 64 ALDE +

65 ALDE -După articolul 18

44 comisia +

46 comisia +Articolul 19, după 
§2

66 PPE-DE +

53 comisia -

67 PSE -

div

1 +

68 PSE

2 -

După articolul 25

73 GUE/NGL ↓

Solicitări de vot separat

UEN: am 21
ALDE: am 58, 59 şi 60
M. BRADBOURN ş.a.: am 1
PPE-DE: am 52

Solicitări de vot prin apel nominal

M. BRADBOURN ş.a.: am 17
Verts/ALE: am 69
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GUE/NGL: am 72 şi 70

Solicitări de vot pe părţi

ALDE, Verts/ALE
am 22
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „existente” şi „şi nu se aplică ... prezentului 

regulament”
A doua parte: „existente”
A treia parte: „şi nu se aplică ... prezentului regulament”

ALDE
am 40
Prima parte: Întregul text din care se exclude eliminarea cuvintelor „bonuri şi/sau alte servicii în cazul în 

care ... călătorului”
A doua parte: eliminarea acestor cuvinte

am 47
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „aceasta va fi însoţită ... gratuit”
A doua parte: aceste cuvinte

PPE-DE
am 68
Prima parte: § 1
A doua parte: § 2

6. Legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale („Roma II”) ***II

Recomandare pentru a doua lectură:
(majoritate calificată necesară)

Diana WALLIS (A6-0481/2006)

Obiect Am 
nr.

Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

Amendamente ale 
comisiei 

competente - vot în 
bloc

1
3

9-13
15-16

19
22-23

comisia +

2 comisia vs/VE - 386,181,8

4 comisia AN + 543,26,15

8 comisia vs -

14 comisia vs -

18 comisia vs -

Amendamente ale 
comisiei 

competente - voturi 
separate

20 comisia vs -
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Obiect Am 
nr.

Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

21 comisia vs -

24 comisia vs +

25 comisia vs -

div

1 +

26 comisia

2 -

17 comisia +

31 ALDE ↓

Articolul 6

27 PSE ↓

5 comisia -Cons 19

28 ALDE +

6 comisia -Cons 20

29 ALDE -

7 comisia -Cons 21

30 ALDE +

33 Verts/ALE -După Cons 21

32 ALDE +

Solicitări de vot prin apel nominal

IND/DEM: am 4

Solicitări de vot separat

PSE: am 2, 8, 14, 18, 20, 21 şi 25
Verts/ALE: am 8 şi 18
GUE/NGL: am 8, 18 şi 24

Solicitări de vot pe părţi

ALDE, Verts/ALE
am 26
Prima parte: totul cu excepţia § 4 („În termen de ... adoptarea de legislaţie specifică”)
A doua parte: § 4
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7. Condamnarea la moarte aplicată personalului medical în Libia

Propuneri de rezoluţii B6-0024/2007, B6-0025/2007, B6-0026/2007, B6-
0027/2007, B6-0028/2007, B6-0029/2007

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

Propunere comună de rezoluţie RC-B6-0024/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 2 § text original vs + modificat oral

§ 6 § text original + modificat oral

§ 8 § text original + modificat oral

§12 § text original + modificat oral

vot: rezoluţie (în ansamblu) AN + 567,1,7

Propuneri de rezoluţii ale grupurilor politice

B6-0024/2007 GUE/NGL ↓

B6-0025/2007 PSE ↓

B6-0026/2007 ALDE ↓

B6-0027/2007 UEN ↓

B6-0028/2007 Verts/ALE ↓

B6-0029/2007 PPE-DE ↓

Solicitări de vot separat

PPE-DE: § 2

Solicitări de vot prin apel nominal

PPE-DE: vot final

Diverse

Hanna Foltyn-Kubicka este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluţie B6-0027/2007, depusă în numele 
Grupului UEN.

Marios Matsakis a propus următoarele amendamente orale:
- punctul 2
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„2. Reafirmă opoziţia sa radicală faţă de pedeapsa cu moartea şi aminteşte faptul că Uniunea Europeană 
consideră că abolirea pedepsei cu moartea contribuie la consolidarea demnităţii umane şi la dezvoltarea 
treptată a drepturilor omului; subliniază, de asemenea, faptul că în prezent, Uniunea Europeană şi-a 
îndeplinit acest angajament şi promovează acum abolirea pedepsei în ţări terţe;”

- punctul 8
„8. Exprimă solidaritatea sa totală cu victimele infectării cu HIV/SIDA în Benghazi şi ia act de măsurile 

întreprinse de comunitatea internaţională în vederea acordării de asistenţă copiilor afectaţi;”

Hélène Flautre a propus următoarele amendamente orale:
- punctul 6
„6. Îl invită pe colonelul Qadhafi să îşi exercite competenţele şi să asigure de urgenţă eliberarea 
personalului medical aflat în detenţie;”

- punctul 12
„12. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor 
statelor membre, Comisiei Generale a Poporului şi Congresului General al Poporului din Libia, Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei, Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Consiliului 
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului.”

8. Al şaptelea şi al optulea raport anual privind exportul de armament

Raport: Raül ROMEVA I RUEDA (A6-0439/2006)

Obiect Am 
nr.

Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

2 GUE/NGL -

4 GUE/NGL AN - 55,516,6

div/AN

1 - 90,460,7

După § 1

3 GUE/NGL

2 - 46,501,13

§ 3 § text original AN + 410,146,20

După § 7 1 IND/DEM -

div

1 +

§ 14 § text original

2 +

§ 37 a noua liniuţă § text original vs +

Referirea 10 § text original vs +

Cons B § text original div
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Obiect Am 
nr.

Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

1 +

2 +

Cons G § text original vs +

div

1 +

Cons I § text original

2 +

vot: rezoluţie (în ansamblu) AN + 504,24,34

Solicitări de vot separat

GUE/NGL: referirea 10, cons G şi § 37 a noua liniuţă

Solicitări de vot prin apel nominal

Verts/ALE: § 3 şi votul final
GUE/NGL: am 3 şi 4

Solicitări de vot pe părţi

Verts/ALE
am 3
Prima parte: „solicită un control politic mai riguros ... tehnologie de vârf în Europa”
A doua parte:    „şi invită  ... aşa-numitei strategii de la Lisabona”

GUE/NGL
Cons B
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „în lumina ameninţărilor descrise în SES”
A doua parte:    aceste cuvinte

Cons I
Prima parte: „convins că orice politică a Uniunii Europene de control al exportului de arme ... 

împotriva sărăciei”
A doua parte:    „lupta împotriva ... stabilităţii regionale”

§ 14
Prima parte: „salută dezvoltarea continuă ... controlul tranzitului”
A doua parte: „şi evoluţia spre ... controalelor exporturilor UE”

9. Programul de acţiune european pentru siguranţa rutieră - Bilanţ la jumătatea perioadei

Raport: Ewa HEDKVIST PETERSEN (A6-0449/2006)
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

1 Verts/ALE AN - 65,473,11După § 4

2 Verts/ALE AN - 67,480,10

div/AN

1 + 487,50,9

§ 5 § text original

2 + 384,155,16

După § 5 14 IND/DEM -

§ 6 § text original vs +

§ 8 § text original vs +

div/AN

1 74,473,14

După § 8 3 Verts/ALE

2 ↓

§ 11 § text original vs +

8/rev PSE AN - 217,313,19§ 16

§ text original vs +

După § 18 9 PSE VE + 405,124,14

§ 19 10S PSE VE + 312,218,9

După § 19 15 IND/DEM VE + 303,225,9

5 PPE-DE +§ 21

§ text original vs ↓

§ 34 11S PSE -

§ 39 12 PSE +

§ 47 4 Verts/ALE AN - 222,313,6

§ 49 13 PSE -

După cons C 6 PSE +

Cons D 7 PSE -
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

vot: rezoluţie (în ansamblu) +

Solicitări de vot separat

M. BRADBOURN ş.a.: §§ 6, 11 şi 21
IND/DEM: §§ 8 şi 21
PSE: §§ 5 şi 16

Solicitări de vot prin apel nominal

M. BRADBOURN ş.a.: § 5
Verts/ALE: am 1, 2, 3, 4 şi 8/rev

Solicitări de vot pe părţi

IND/DEM
am 3
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „Comisia şi”
A doua parte: aceste cuvinte
Verts/ALE
§ 5
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „rularea cu luminile de întâlnire aprinse pe timpul 

zilei”
A doua parte: aceste cuvinte

10. Abordare integrată a egalităţii dintre femei şi bărbaţi în cadrul lucrărilor comisiilor

Raport: Anna ZABORSKA (A6-0478/2006)

Obiect Am 
nr.

Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

§ 6 § text original + modificat oral

§ 8 § text original AN - 200,262,9

div

1 +

§ 10 § text original

2/VE - 177,240,3

§ 21 § text original vs/VE - 174,231,8

§ 22 § text original vs -

vot: rezoluţie (în ansamblu) +

Solicitări de vot separat
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IND/DEM: §§ 10 şi 22
PPE-DE: §§ 21 şi 22

Solicitări de vot prin apel nominal

PPE-DE: § 8

Solicitări de vot pe părţi

PPE-DE
§ 10
Prima parte: „insistă asupra rolului important  ... alegerile naţionale”
A doua parte: „invită partidele politice ... organele colective”

Diverse:
Johannes Blokland a propus un amendament oral la § 6: 
- punctul 6. 
„6. subliniază că abordarea integrată a egalităţii implică faptul că egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi 
femei şi luarea în considerare a obiectivului de egalitate trebuie să se afle în centrul fiecărei acţiuni: 
definirea politicilor, cercetare, apărare/dialog, legislaţie, alocarea de resurse sau realizarea şi urmărirea 
planificărilor pentru programe şi proiecte;”


