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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. Numiri în delegaţiile interparlamentare

Propunerea Conferinţei preşedinţilor

Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

+

2. Acţiunea comunitară privind furnizarea de asistenţă medicală transfrontalieră

Propunere de rezoluţie: B6-0098/2007

Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

Propunere de rezoluţie B6-0098/2007
(Comisia ENVI)

div

1 +

2/VE + 250,243,9

§ 2 § text original

3 +

După § 3 12 ALDE -

§ 4 14 Verts/ALE -

4 ALDE -

13 ALDE -

§ 5

8 PPE-DE +

2 GUE/NGL +După § 5

3 GUE/NGL +

9 PPE-DE +§ 6

5 ALDE -

§ 8 15 Verts/ALE -

După § 8 6 ALDE VE + 342,223,10

§ 9 10 PPE-DE +
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Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

7 ALDE VE + 349,222,4După § 9

11 PPE-DE +

1 GUE/NGL -După considerentul 
A

16 PSE +

Vot: rezoluţie (întregul text) +

Cereri de vot pe părţi
IND/DEM, UEN
§ 2
Prima parte: cu eliminarea „reaminteşte, de asemenea... garantează cel mai bine”
A doua parte: „reaminteşte, de asemenea ... privind sănătatea”
A treia parte: „consideră, aşadar ...garantează cel mai bine”

3. Vânătoarea ilegală a păsărilor în Malta

Propunere de rezoluţie: B6-0119/2007

Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

Propunere de rezoluţie  B6-0119/2007
(Verts/ALE, UEN)

4 PSE R

div

1 +

§ 1

§ text original

2 +

§ 2 5 PSE +

6 PSE +

7 PSE -

După § 2

8 PSE +

§ 3 9 PSE -

§ 4 10S PSE AN + 282,269,33

După § 4 11 PSE +
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Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

12 PPE-DE AN + 317,249,22

13 PPE-DE +

14 PPE-DE VE - 247,344,5

considerentul C 1 PSE +

considerentul D 2 PSE VE + 359,208,19

considerentul F 3 PSE -

Vot: rezoluţie (întregul text) AN + 300,253,35

Cereri de vot prin apel nominal
Verts/ALE: am 10 şi vot final
PPE-DE: am 12

Cereri de vot pe părţi
PSE:
§ 1
Prima parte: „ia notă de raportul ... 9 şi 12 mai 2006 ”
A doua parte: restul

4. Relaţiile euro-mediteraneene

Propuneri de rezoluţie: B6-0041/2007, B6-0080/2007, B6-0084/2007, B6-
0090/2007, B6-0092/2007, B6-0094/2007, B6-
0096/2007

Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

Propunere de rezoluţie: B6-0041/2007 (ITS)

B6-0041/2007 ITS -

Propunere comună de rezoluţie  RC- B6-0080/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE /NGL)

div

1 +

§ text original

2 +

§ 7

1 PPE-DE VE + 304,271,12
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Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

Vot: rezoluţie (întregul text) +

Propunere de rezoluţie a grupurilor politice

B6-0080/2007 ALDE ↓

B6-0084/2007 Verts/ALE ↓

B6-0090/2007 UEN ↓

B6-0092/2007 GUE/NGL ↓

B6-0094/2007 PPE-DE ↓

B6-0096/2007 PSE ↓

Cereri de vot pe părţi
PPE-DE:
§ 7
Prima parte: „Întregul text din care se exclud cuvintele „şi anume fără condiţii prealabile”
A doua parte: aceste cuvinte

5. Construcţia zonei euro-mediteraneene de liber schimb

Raport: Kader ARIF (A6-0468/2006)

Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

După § 14 3 PPE-DE +

1 ALDE R§ 17

§ text original vs -

div

1 +

2 +

§ 22 § text original

3/VE + 318,257,4

§ 46 2 ALDE -

div§ 51 § text original

1 +
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Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

2 +

div

1 +

§ 54 § text original

2 +

După § 56 4 PPE-DE +

div

1 +

5 PPE-DE

2 -

§ 58

§ text original + modificat prin 
amendament oral

§ 97 9 ITS -

10S ITS -

div

1 +

§ 98

§ text original

2 +

§ 100 11 PSE +

§ 101 6 UEN -

Vot: rezoluţie (întregul text) +

Amendamentele 7 şi 8 au fost anulate.

Cereri de vot separat
ALDE: § 17

Cereri de vot pe părţi
ALDE:
am 5
Prima parte: „solicită... OMC”
A doua parte: „eliminarea”

PPE-DE:
§ 22
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „se arată extrem de preocupat ... pe termen 

mediu” şi „pentru care pledează acest studiu”
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A doua parte: „se arată extrem de preocupat ... pe termen mediu”
A treia parte: „pentru care pledează acest studiu”

§ 51
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „acordându-se prioritate ... consideraţiile 

comerciale”
A doua parte: aceste cuvinte

§ 54
Prima parte: „solicită TSEM ... ţărilor în cauză”
A doua parte: restul

§ 98
Prima parte: „este de părere că... dezvoltare”
A doua parte: restul

Chestiuni diverse
Gianluca Susta, în numele Grupului ALDE, a propus următorul amendament oral la punctul 58:
„58. solicită Comisiei să continue negocierile angajate la Marrakech şi să le încheie cu anumite TSEM 

în domeniul serviciilor, acoperind totalitatea modurilor şi sectoarelor, în conformitate cu ceea ce 
au convenit în cadrul Acordului General privind Comerţul cu Servicii (GATS) al OMC, precum şi 
să răspundă ofertelor pozitive prin luarea în considerare a dispoziţiilor UE cu privire la 
posibilităţile sporite de liberă circulaţie a lucrătorilor din domeniul serviciilor (Modul IV al 
GATS).”

6. Bosnia-Herzegovina

Raport: Doris PACK (A6-0030/2007)

Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

§ 1 7 PPE-DE +

§ 2 8 PPE-DE +

§ 3 9S PPE-DE +

§ 4 15 Verts/ALE R

§ 8 5 PPE-DE +

div

1 -

După § 13 17 GUE/NGL

2 -

După § 14 18 GUE/NGL -

După § 20 10 PPE-DE +

§ 21 11 PPE-DE +
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Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

§ 26 14 PPE-DE +

12 PPE-DE +§ 29

§ text original ↓

div

1 -

16 Verts/ALE

2 +

§ 32

13 PPE-DE + Adăugare la am 
16, a doua parte

§ 33 20 PPE-DE +

§ 34 1 PSE +

Considerentul C 2 PPE-DE +

Considerentul D 3 PPE-DE +

Considerentul E 4 PPE-DE +

Considerentul G § text original vs -

19 GUE/NGL -Considerentul M

6 PPE-DE +

Vot: recomandare (întregul text) +

Cereri de vot separat
PPE-DE: Considerentul G

Cereri de vot pe părţi
PPE-DE, Verts/ALE:
am 16
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „consideră că ... autorităţilor locale”
A doua parte: aceste cuvinte

Verts/ALE:
am 17
Prima parte: „salută decizia ... fără întârziere, retragerea efectivă”
A doua parte: reminder

7. Respectarea Cartei drepturilor fundamentale în propunerile legislative ale 
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Comisiei: metodologia unei monitorizări sistematice şi riguroase

Raport: Johannes VOGGENHUBER (A6-0034/2007)

Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

1 ITS -

div

1/AN + 468,93,35

§ 2

§ text original

2/AN + 455,115,21

§ 6 5 ITS -

div

1 +

§ 8 § text original

2 +

§ 13 6S PPE-DE -

§ text original + modificat prin 
amendament oral

§ 15

7S PPE-DE ↓

div

1 -

După 
considerentul D

8 GUE/NGL

2 -

După 
considerentul H

2 ITS -

După 
considerentul L

3 ITS -

După 
considerentul M

4 ITS -

Vot: rezoluţie (întregul text) AN + 485,87,29

Cereri de vot prin apel nominal
IND/DEM: § 2 şi vot final

Cereri de vot pe părţi
PPE-DE:
§ 8
Prima parte: „consideră că... specifice”
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A doua parte: restul

PSE:
am 8
Prima parte: „întrucât toate propunerile legislative ... Carta socială europeană)”
A doua parte: restul

IND/DEM:
§ 2
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele ”de a păstra realizările deja obţinute” 
A doua parte: aceste cuvinte 

Chestiuni diverse :
Johannes Voggenhuber (raportor) a propus următorul amendament oral la punctul 15:
„15. examinează posibilitatea de a modifica articolul 34 din Regulamentul său de procedură pentru a 

conferi Comisiei pentru libertăţi civile competenţa de a verifica efectele propunerilor legislative, 
măsurilor şi reglementărilor care prezintă o legătură cu drepturile fundamentale, precum şi articolele 
91 şi 115 din Regulamentul său de procedură, pentru ca rezoluţiile Parlamentului să poată avea 
incidenţă şi asupra situaţiilor din statele membre, în scopul de a-şi putea îndeplini într-un stadiu 
incipient obligaţiile care îi revin, în conformitate cu articolele 6 şi 7 din Tratatul UE;”

8. Negocierea unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi ţările din America 
Centrală

Raport: Willy MEYER PLEITE (A6-0026/2007)

Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

§ 1 litera (b) 2 PSE -

div

1 +

§ 1 litera (d) § text original

2 +

3S PSE R

18 Verts/ALE -

§ 1 litera (t)

12 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

4 PSE R

19 Verts/ALE -

§ 1 litera (u)

13 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+
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Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

20S Verts/ALE -

14 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

§ 1 litera (v)

5 PSE R

6S= PSE
Verts/ALE

R

21S= PSE
Verts/ALE

-

§ 1 litera (y)

15 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

7S PSE R

22 Verts/ALE -

§ 1 litera (z)

16 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

div

1 +

§ 1 litera (aa) § text original

2 +

23 Verts/ALE -

8 PSE -

§ 1 litera (ab)

§ text original vs +

§ 1 litera (ac) 24 Verts/ALE -

§ 1 litera (ad) § text original vs +

§ 1 litera (ae) § text original vs +

§ 1 litera (ag) § text original vs +

§ 1 litera (ah) § text original vs +

§ 1 litera (aj) 9 PSE -
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Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

25 Verts/ALE -

Referirea 2 11 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE, 
Verts/ALE

+

10 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+Considerentul C

17 Verts/ALE ↓

Vot: recomandare (întregul text) AN + 472,30,75

Amendamentul 1 a fost anulat.

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

Cereri de vot separat
GUE/NGL: §§ 1ab, 1ad, 1ae, 1ag şi 1ah

Cereri de vot pe părţi
GUE/NGL:
§ 1 litera (d)
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „lupta împotriva terorismului”
A doua parte: aceste cuvinte

§ 1 litera (aa)
Prima parte: „să ţină cont... uniuni vamale reale”
A doua parte: restul

9. Negocierea unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea 
Andină

Raport: Luis YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA (A6-0025/2007)

Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

1 PSE R

12 GUE/NGL -

15 Verts/ALE -

§ 1 litera (b)

§ text original + modificat prin 
amendament oral 
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Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

2 PSE -

div

1 +

§ 1 litera (d)

§ text original

2 +

div

1 +

§ 1 după litera (e) 14 GUE/NGL

2/VE - 228,323,4

4 PSE R

17 Verts/ALE R

§ 1 litera (s)

§ text original + modificat prin 
amendament oral

§ 1 litera (t) 5S=
18S=

PSE
Verts/ALE

-

6=
19=

PSE
Verts/ALE

R§ 1 litera (u)

§ text original + modificat prin 
amendament oral

§ 1 litera (v) 7S=
20S=

PSE
Verts/ALE

R

§ text original + modificat prin 
amendament oral

8S PSE R

21 Verts/ALE R

13 GUE/NGL -

§ 1 litera (x)

§ text original + modificat prin 
amendament oral

9 PSE R§ 1 litera (y)

22 Verts/ALE -

§ 1 litera (aa) 23 Verts/ALE -
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Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

§ 1 litera (ab) § text original vs +

§ 1 litera (ac) § text original vs +

După referirea 7 10 GUE/NGL -

11 GUE/NGL -Considerentul D

16 Verts/ALE -

Vot: recomandare (întregul text) AN + 470,29,65

Amendamentul 3 a fost anulat.

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

Cereri de vot separat
GUE/NGL: §§ 1ab şi 1ac 

Cereri de vot pe părţi
GUE/NGL:
§ 1 litera (d)
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „şi a terorismului , în special a terorismului 

legat de traficul de droguri”
A doua parte: aceste cuvinte

PPE-DE:
am 14
Prima parte: „acordă prioritate acţiunilor ... şi sănătăţii”
A doua parte: restul

Chestiuni diverse
Luis Yañez-Barnuevo García (raportor) a propus următoarele amendamente orale:
- punctul 1 litera (b)
„1 (b) să precizeze în directivele de negociere că unul dintre obiectivele acordului de asociere între 

UE şi CAN ar trebui să fie stabilirea la timp a unei zone de liber schimb avansate (ZLS), a 
unui dialog politic şi a unei cooperări, precum şi promovarea dezvoltării umane durabile, a 
coeziunii sociale, a consolidării democraţiei şi a statului de drept şi a respectării depline a 
drepturilor omului, precum şi a drepturilor civile, politice, economice şi sociale, fără a uita 
dimensiunea culturală şi cea legată de mediu a acestor drepturi;”

- punctul 1 litera (s)
„1 (s) să prevadă, în directivele de negociere, liberalizarea progresivă şi reciprocă a schimburilor 

comerciale în condiţii de justiţie şi beneficiu mutual fondate pe complementaritate şi 
solidaritate, pentru ca viitorul acord să reducă asimetriile care există între Uniunea Europeană şi 
CAN, precum şi între ţările membre ale acesteia din urmă; să prevadă, în consecinţă, un 
tratament special, diferenţiat şi flexibil, în ceea ce priveşte termenele care trebuie stabilite, în 
funcţie de angajamentele din domeniul integrării regionale şi de progresele realizate de ţările 
andine în materie de competitivitate; este necesară susţinerea fără echivoc a transformării 
producţiei şi competitivităţii economiilor andine, prin intermediul instrumentelor de cooperare 
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pentru dezvoltare şi a transferurilor de tehnologii, al adăugării de criterii referitoare la conţinutul 
naţional în regulile de origine, şi al creării unor programe de cooperare şi de asistenţă tehnică, 
toate aceste măsuri, cu rolul de a promova un cadru juridic stabil, să garanteze siguranţa 
investiţiilor şi a relaţiilor economice şi comerciale între părţi;”

- punctul 1 litera (u)
„1 (u) să ţină cont de faptul că încheierea unui acord de asociere cu CAN, pentru instituirea unei zone 

euro-latino-americane de asociere globală interregională, reprezintă o prioritate strategică 
pentru relaţiile externe ale Uniunii Europene într-un context internaţional caracterizat prin : o 
interdependenţă din ce în ce mai accentuată, creştere economică, apariţia unor noi puteri 
economice şi o serie de provocări globale care depăşesc graniţele naţionale, precum securitatea, 
guvernanţa economică globală, mediul şi lupta împotriva sărăciei;”

- punctul 1 litera (v)
„1 (v) să se implice în crearea unei zone euro-latino-americane de asociere globală interregională 

întru totul conforme cu noul mecanism de transparenţă al Organizaţia Mondială a Comerţului 
(OMC) şi cu drepturile şi obligaţiile care decurg din acordul OMC, în special articolul XXIV din  
Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) şi articolul V din Acordul General privind 
Comerţul cu Servicii (GATS), contribuind astfel la consolidarea sistemului comercial 
multilateral;”

- punctul 1 litera (x)
„1(x) să negocieze un acord comercial unic şi indivizibil care să aibă aplicare dincolo de obligaţiile 

respective, prezente şi viitoare, ale celor două părţi implicate, în cadrul OMC şi să creeze, pe o 
perioadă de tranziţie compatibilă cu regulile OMC, o zonă euro-latino-americană de asociere 
globală interregională care, fără a exclude vreun sector, să ţină cont, în cel mai puţin restrictiv 
mod cu putinţă, de dimensiunea dezvoltării şi de sensibilitatea specifică a anumitor produse”.

10. Persoane dispărute în Cipru

Propunere de rezoluţie: B6-0118/2007

Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

Propunere de rezoluţie B6-0118/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL, IND/DEM)

Vot: rezoluţie (întregul text) +

11. Constrângerile insulare, naturale şi economice în contextul politicii regionale

Raport: Francesco MUSOTTO (A6-0044/2007)

Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

§ 25 § text original vs +

§ 26 § text original vs +
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Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

Considerentul E § text original vs +

Considerentul F § text original vs +

Vot: rezoluţie (întregul text) AN + 473,26,35

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

Cereri de vot separat 
Verts/ALE § 25
GUE/NGL: §§ 25, 26 şi considerentele E şi F

12. Autorităţile locale şi cooperarea pentru dezvoltare

Raport: Pierre SCHAPIRA (A6-0039/2007)

Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

Vot: rezoluţie (întregul text) +

13. Guatemala

Propuneri de rezoluţie: B6-0101/2007, B6-0104/2007, B6-0106/2007, B6-
0107/2007, B6-0111/2007, B6-0116/2007

Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

Propunere comună de rezoluţie  RC-B6-0101/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

Considerentul B text original + modificat prin 
amendament oral

Considerentul C text original + modificat prin 
amendament oral

Vot: rezoluţie (întregul text) AN + 57,0,1

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice

B6-0101/2007 PSE ↓

B6-0104/2007 PPE-DE ↓
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Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

B6-0106/2007 UEN ↓

B6-0107/2007 GUE/NGL ↓

B6-0111/2007 ALDE ↓

B6-0116/2007 Verts/ALE ↓

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

Chestiuni diverse:
Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, a propus amendamente orale la:

Considerentul B:
„B. întrucât presupuşii autori ai acestor infracţiuni de omor (Luis Arturo Herrera López, José Estuardo 

López, José Adolfo Gutiérrez şi Marvin Escobar Méndez), care au deţinut poziţii importante în cadrul 
Departamentului pentru Investigaţii Penale al Poliţiei din Guatemala, au fost ulterior asasinaţi în 
închisoarea de maximă securitate în care erau deţinuţi, în circumstanţe stranii, care nu au fost încă 
elucidate;”

Considerentul C:
„C. întrucât există suspiciuni că aceste asasinate au avut ca scop împiedicarea anchetei în vederea 

descoperirii instigatorilor în cazul infracţiunilor de omor asupra membrilor PARLACEN;”

14. Cambodgia

Propuneri de rezoluţie: B6-0102/2007, B6-0103/2007, B6-0108/2007, B6-
0110/2007, B6-0112/2007, B6-0117/2007

Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

Proposition de résolution RC-B6-0102/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL )

1 ALDE AN - 11,46,2După considerentul 
G

2 ALDE AN + 40,16,0

Vot: rezoluţie (întregul text) AN + 59,0,0

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice

B6-0102/2007 PSE ↓

B6-0103/2007 PPE-DE ↓
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Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

B6-0108/2007 GUE/NGL ↓

B6-0110/2007 UEN ↓

B6-0112/2007 ALDE ↓

B6-0117/2007 Verts/ALE ↓

Cereri de vot prin apel nominal
PPE-DE: vot final
ALDE: am 1 şi 2

15. Nigeria

Propuneri de rezoluţie: B6-0105/2007, B6-0109/2007, B6-0113/2007, B6-
0114/2007, B6-0115/2007

Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice

B6-0105/2007 PPE-DE AN + 36,24,1

Propunere comună de rezoluţie RC-B6-0109/2007
(PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

Vot: rezoluţie (întregul text) ↓

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice

B6-0109/2007 GUE/NGL ↓

B6-0113/2007 ALDE ↓

B6-0114/2007 PSE ↓

B6-0115/2007 Verts/ALE ↓

Cereri de vot prin apel nominal
PPE-DE: vot final B6-0105/2007

16. Atac împotriva Galinei Kozlova, membru al consiliului de administraţie al 
Organizaţiei  Mari Ušem şi redactor-şef al revistei literare Ontšõko

Propuneri de rezoluţie: B6-0081/2007, B6-0086/2007, B6-0089/2007



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2007\03-15/\votes_definitif\P6_PV(2007)03-15(VOT)_RO.doc PE 385.098/ 19

Obiect Am 
nr.

Autor AN, 
etc.

Vot Vot prin AN/VE - 
observaţii

Propunere de rezoluţie  RC-B6-0081/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

Vot: rezoluţie (întregul text) +

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice

B6-0081/2007 ALDE ↓

B6-0086/2007 PPE-DE ↓

B6-0089/2007 UEN ↓


