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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. Protecţia pasagerilor împotriva deplasării bagajelor ***

Raport: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0473/2006)

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

vot unic +

2. Omologarea vehiculelor cu motor cu privire la câmpul de vizibilitate înainte al 
conducătorului auto

***

Raport: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0472/2006)

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

vot unic +

3. Acordul CE-Coreea de cooperare ştiinţifică şi tehnologică *

Raport: Giles CHICHESTER (A6-0470/2006)

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

vot unic +

4. Integrarea durabilităţii în politicile de cooperare pentru dezvoltare

Raport: Danutė BUDREIKAITÉ (A6-0474/2006)

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

vot unic AN + 575,15,28

Solicitări de vot prin apel nominal
PPE-DE: vot final

5. Proiect de buget rectificativ nr.1/2007

Raport:
(majoritate calificată 
necesară)

James ELLES (A6-0010/2007)
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Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

vot unic +

6. Situaţia drepturilor omului privind daliţii în India

Propunere de rezoluţie: B6-0021/2007

Obiect Am. 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

Propunere de rezoluţie B6-0021/2007
(Comisia DEVE)

Considerat adoptat fără vot (articolul 90 § 4) +

7. Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica 
Gaboneză

*

Raport: Stavros ARNAOUTAKIS (A6-0477/2006)

Obiect Am. 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

Amendamente ale 
comisiei competente 
în fond - vot în bloc

1-5 comisia +

vot: propunere modificată +

vot: rezoluţie legislativă +

8. Moratoriu privind pedeapsa cu moartea

Propuneri de rezoluţii: B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-
0035/2007, B6-0036/2007, B6-0037/2007

Obiect Am. 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

Propunere comună de rezoluţie RC-B6-0032/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 2 § text original + modificat oral
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Cons H § text original vs + modificat oral

vot: rezoluţie (în ansamblu) AN + 591,45,31

propuneri de rezoluţii ale grupurilor politice

B6-0032/2007 GUE/NGL ↓

B6-0033/2007 PSE ↓

B6-0034/2007 ALDE ↓

B6-0035/2007 PPE-DE ↓

B6-0036/2007 Verts/ALE ↓

B6-0037/2007 UEN ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ALDE: vot final

Solicitări de vot separat
UEN: considerent H

Diverse
Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, a prezentat următorul amendament oral la punctul 2:
„2. solicită aprobarea imediată şi necondiţionată a unui moratoriu internaţional asupra execuţiilor în 
vederea abolirii la nivel mondial a pedepsei cu moartea, prin intermediul unei rezoluţii relevante a actualei 
Adunări Generale ONU, a cărei aplicare efectivă ar trebui să poată fi monitorizată de către Secretarul 
General al ONU;”

Marios Matsakis a prezentat următorul amendament oral la considerentul H:
„H. condamnând execuţia lui Saddam Hussein şi exploatarea mediatică a imaginilor execuţiei acestuia 
şi deplângând modul în care a fost pusă în aplicare,”

9. Promovarea unei alimentaţii sănătoase şi a activităţii fizice: o dimensiune 
europeană pentru prevenirea excesului de greutate, a obezităţii şi a bolilor cronice 

Raport: Frédérique RIES (A6-0450/2006)

Obiect Am. 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

div

1 +

§ 1 § text original

2/AN + 617,25,28

§ 4 § text original AN + 604,22,47

§ 7 § text original div
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1 +

2/VE + 383,261,29

§ 12 § text original vs +

După § 14 1 PPE-DE VE + 342,295,22

§ 15 2 PPE-DE +

13 Verts/ALE +§ 16

§ text original ↓

După § 16 3 PPE-DE AN + 415,218,33

§ 18 § text original AN + 629,22,9

div

1 -

După § 19 14 Verts/ALE

2 -

5 ALDE, PPE-DE, 
UEN

+§ 21

15 Verts/ALE ↓

După § 21 16 Verts/ALE -

§ 22 6 PSE -

17 Verts/ALE -§ 28

7 PSE -

§ 29 8 PSE -

§ 30 21 PSE -

22 PSE -După § 30

18 Verts/ALE -

§ 31 § text original vs -

§ 32 19 Verts/ALE -

§ 38 § text original vs +

§ 47 § text original div
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1 +

2/VE + 375,275,9

§ 51 20 Verts/ALE -

După Cons C 11 Verts/ALE -

După Cons E 12 Verts/ALE -

vot: rezoluţie (în ansamblu) AN + 620,24,14

Amendamentele 4, 9 şi 10 au fost retrase.

Solicitări de vot prin apel nominal
PPE-DE: am 3
IND/DEM: §§ 4, 18 şi vot final

Solicitări de vot pe părţi
IND/DEM:
§ 1
Prima parte: „salută angajamentul Comisiei ... principalelor boli legate de alimentaţie;”
A doua parte: „solicită ca acest angajament să fie privit... şi a statelor membre;”

PSE:

am 14
Prima parte: „insistă ... şi”
A doua parte: „îndeamnă statele membre ... sau sare”

PPE-DE:
§ 7
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „sau ale propunerilor legislative”
A doua parte: aceste cuvinte

§ 47
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „şi un cadru de reglementare”
A doua parte: aceste cuvinte

Solicitări de vot separat
PSE: § 31
PPE-DE: §§ 12 et 38

10. Termenele de prescripţie aplicabile în cadrul litigiilor transfrontaliere cu privire la 
vătămările corporale şi accidentele mortale

Raport:
(majoritate calificată 
necesară)

Diana WALLIS (A6-0405/2006)
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Obiect Am. 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Voturi prin 
AN/VE - 
observaţii

Recomandarea 2 4 ALDE VE - 364,258,15

După Cons A 1 ALDE -

Cons D 2 ALDE -

După Cons D 3 ALDE VE - 361,271,20

vot: rezoluţie (în ansamblu) +

11. Discriminarea tinerelor femei şi a fetelor în domeniul educaţiei

Raport: Věra FLASAROVÁ (A6-0416/2006)

Obiect Am. 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

§ 15 § text original vs +

§ 21 2 PPE-DE +

div

1 +

După § 21 3 PPE-DE

2/VE + 310,286,29

După referirea 8 1 PPE-DE +

Cons G § text original + modificat oral

vot: rezoluţie (în ansamblu) +

Solicitări de vot prin apel nominal
PPE-DE: § 15

Solicitări de vot pe părţi
PSE:
am 3
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „în special copiii provenind din familiile de 
rromi”
A doua parte: aceste cuvinte

Diverse
Zbigniew Zaleski a prezentat următorul amendament oral la considerentul G:
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„G. întrucât mass-media perpetuează în mod repetat stereotipurile întemeiate pe sex, întărind, astfel, 
imaginea tradiţională a femeii, decât exemple admirabile demne de urmat, precum Maria Skłodowska-
Curie”.

12. Relaţiile UE cu insulele din Pacific: strategie pentru un parteneriat consolidat

Raport: Nirj DEVA (A6-0325/2006)

Obiect Am. 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

După § 6 2 comisia +

3 comisia +După § 10

4 comisia +

După § 18 1 Verts/ALE AN + 583,54,8

vot: rezoluţie (în ansamblu) +

Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE: am 1

13. Statutul societăţii private europene

Raport:
(majoritate calificată 
necesară)

Klaus-Heiner LEHNE (A6-0434/2006)

Obiect Am. 
nr.

Autor AN 
etc.

Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

1 GUE/NGL -

2 Verts/ALE -

Cons H

3 PPE-DE +

vot: rezoluţie (în ansamblu) +


