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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. Funcţiile Preşedintelui (interpretarea articolului 19 din Regulamentul de 
procedură)

Propunerea Comisiei AFCO
(majoritate simplă necesară, cu prezenţa a o treime din deputaţi)

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

AN + 492,55,14

2. Regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe ale Uniunii ***I

Raport: Michael CASHMAN (A6-0511/2007)

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

vot unic AN + 558,22,19

Solicitări de vot prin apel nominal
IND/DEM: votul final

3. Regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe ale Uniunii 
(Elveția și Liechtenstein)

***I

Raport: Panayiotis DEMETRIOU (A6-0509/2007)

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

vot unic AN + 571,24,26

Solicitări de vot prin apel nominal
IND/DEM: votul final

4. Statistici în domeniul acvaculturii ***I

Raport: Philippe MORILLON (A6-0001/2008)

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

vot unic AN + 599,9,17
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Solicitări de vot prin apel nominal
IND/DEM: votul final
PPE-DE: votul final

5. Cooperarea între unităţile speciale de intervenţie ale statelor membre *

Raport: Armando FRANÇA (A6-0507/2007)

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

vot unic AN + 558,56,10

Amendamentul 5 nu priveşte toate versiunile lingvistice şi, prin urmare, nu a fost supus la vot [articolul 151 
alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de procedură].

Solicitări de vot prin apel nominal
IND/DEM: votul final

6. Spaţiul European de Cercetare: perspective noi

Raport: Umberto GUIDONI (A6-0005/2008)

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

vot unic AN + 602,18,6

Solicitări de vot prin apel nominal
IND/DEM: votul final

7. Realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii ***II

Recomandare pentru a doua lectură:
(majoritate calificată necesară)

Markus FERBER (A6-0505/2007)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

 Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

Propunere de 
respingere a 

poziţiei comune

10 GUE/NGL AN - 86,549,7

Articolul 7 § 3 11 GUE/NGL AN - 111,515,18

Articolul 7 § 4 12 GUE/NGL AN - 81,549,24
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

 Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

1=

5=

EL 
KHADRAOUI 

ea
Verts/ALE

AN - 220,411,22După articolul 7

2=

6=

EL 
KHADRAOUI 

ea
Verts/ALE

AN - 205,436,19

Articolul 9, după § 
3

7=
13=

Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 133,505,10

19 HOWITT ea AN - 298,335,23Articolul 12 prima 
liniuţă

14 GUE/NGL AN - 155,488,11

Articolul 12, după 
prima liniuţă

8 Verts/ALE AN - 167,468,23

Articolul 23 9 Verts/ALE AN - 121,537,9

15 GUE/NGL AN - 101,547,18

16 GUE/NGL AN - 73,574,22

Anexa 1

17 GUE/NGL AN - 82,552,17

După cons 23 3=
18=

Verts/ALE
HOWITT ea

AN - 321,320,27

După cons 34 4 Verts/ALE AN - 154,485,17

Solicitări de vot prin apel nominal
VertsALE: am 2=6, 7=13, 8 şi 19
GUE/NGL: am 10 şi 13
IND/DEM: am 1=5, 2=6, 3=18, 4, 7=13, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 şi 17

8. Situaţia din Iran 

Propuneri de rezoluţie: (B6-0046/2008, B6-0047/2008, B6-0048/2008, B6-
0049/2008, B6-0054/2008, B6-0057/2008)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

 Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

 Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

Propunere comună de rezoluţie RC-B6-0046/2008
(PSE, ALDE, UEN, PPE-DE)

§ 4 6/rev GUE/NGL -

§ 6 § text original + modificat oral

§ 14 4=
8=

Verts/ALE
PPE-DE

+

După § 14 5=
9=

Verts/ALE
PPE-DE

+ modificat oral

§ 15 § text original + modificat oral

§ 17 § text original + modificat oral

1 UEN -

2 STEVENSON 
ea

VE + 324,299,26

După § 22

3 STEVENSON 
ea

+ modificat oral

După referirea 9 7 PPE-DE +

vot: rezoluţie (în ansamblu) AN + 561,52,44

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice

B6-0046/2008 ALDE ↓

B6-0047/2008 PPE-DE ↓

B6-0048/2008 PSE ↓

B6-0049/2008 Verts/ALE ↓

B6-0054/2008 GUE/NGL ↓

B6-0057/2008 UEN ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
IND/DEM: vot final cu privire la propunerea comună de rezoluţie

Diverse
Amendamentele 2 şi 3 au fost deplasate după § 22 în cadrul votului, din motive de coerenţă

Vytautas Landsbergis a prezentat următoarele amendamente orale:
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- punctul 6:
„6 ia act de concluziile recente US NIE privind programul nuclear militar şi civil iranian; consideră că 

aceste concluzii confirmă politica UE bazată pe două căi de acţiune al cărei scop este acela de a 
convinge pe cale diplomatică Iranul să respecte pe deplin solicitările AIEA de a renunţa la potenţiala 
legătură militară a programului civil, în mod credibil şi controlabil;”

- punctul 15:
„15. îndeamnă autorităţile iraniene să elimine, în drept şi în fapt, toate formele de tortură, inclusiv 

execuţiile extrem de neomenoase şi alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, să 
respecte dreptul la un proces corect şi să pună capăt impunităţii pentru încălcarea drepturilor omului; 
invită autorităţile iraniene să modifice de urgenţă Codul Penal pentru a transforma moratoriul 
privind lapidarea într-o interdicţie definitivă;”

- punctul 17
„17. îndeamnă autorităţile iraniene să respecte garanţiile juridice recunoscute pe plan internaţional cu 

privire la persoanele aparţinând minorităţilor religioase, etnice, lingvistice sau altor minorităţi 
recunoscute oficial sau nu; condamnă cu fermitate încălcarea actuală a drepturilor minorităţilor şi 
solicită posibilitatea ca minorităţile să îşi exercite toate drepturile acordate de Constituţia Iranului şi 
de dreptul internaţional; îndeamnă autorităţile iraniene să acţioneze în conformitate cu constituţia şi 
să elimine, în drept şi în fapt, orice forme de discriminare şi alte forme de încălcare a drepturilor 
omului împotriva persoanelor printre altele, arabii, azerii, balucii, kurzii, Baha’i, creştinii, evreii, 
sufiţii şi suniţii musulmani; solicită, în special, ridicarea interdicţiei de facto cu privire la practicarea 
credinţei Baha'i”

Paulo Casaca a prezentat urmatorul amendament oral la amendamentele 5=9:

„deplânge profund execuţia în Iran la 31 ianuarie 2008 la ora 4 dimineata (ora locală) ale activistului ahwaz 
Zamel Bawi, al 19-lea activist ahwaz executat în ultimele 12 luni, şi invită guvernul iranian să renunţe la 
executarea cetăţeanului olandez şi activist pentru drepturile omului, Faleh Abdulah al-Mansouri, şi a 
refugiaţilor înregistraţi de ICRONU (UNHCR) Rasoul Ali Mazrea şi Said Saki a căror stabilire în Norvegia 
a fost organizată precum şi să premită acestora să se îndrepte spre ţara de cetăţenie sau de refugiu  solicită, 
de asemenea, eliberarea ziariştilor kurzi Abdolvahed 'Hiwa' Butimar şi Adnan Hassanpour, care au fost 
condamnaţi la moarte;”

Alejo Vidal-Quadras a prezentat urmatorul amendament oral la amendamentul 3:

„ia act de hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă a Comunităţilor Europene din 12 decembrie 2006;”]

Margarita Starkevičiūtė, în numele Grupului ALDE, este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de 
rezoluţie.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE-DE, este, de asemenea, semnatar al 
propunerii comune de rezoluţie. 

9. Rezultatele Conferinţei privind schimbările climatice (Bali)

Propunere de rezoluţie: (B6-0059/2008)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

 Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

 Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

Propunere de rezoluţie:  B6-0059/2008
(Comisia temporară privind schimbările climatice)

§ 4 3 Verts/ALE VE - 213,410,10

div/AN

1 + 591,40,8

După § 11 4 Verts/ALE

2 - 185,462,8

§ 12 7 GUE/NGL -

§ 16 8 GUE/NGL -

§ 18 1 PPE-DE +

div

1 +

§ 19 5 Verts/ALE

2 -

După § 19 9 GUE/NGL -

div

1 +

§ 21 § text original

2 -

§ 27 2 PPE-DE +

6 Verts/ALE -

div

1 +

§ 29

§ text original

2 +

§ 31 § text original vs +

§ 33 § text original vs/VE + 325,300,42

div

1 +

Considerentul D § text original

2 +
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

 Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

3 +

div

1 +

Considerentul F § text original

2 +

vot: rezoluţie (în ansamblu) AN + 605,45,19

Solicitări de vot prin apel nominal
VertsALE am 4
IND/DEM: votul final

Solicitări de vot separat
PPE-DE: §§ 31 şi 33

Solicitări de vot pe părţi
PSE
am 4
Prima parte: „consideră că ... politicii internaţionale privind clima;”
A doua parte: „prin urmare, sprijină ... pe cap de locuitor;”

punctul 21
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „îşi asume” şi „angajamente puternice”
A doua parte: aceste cuvinte

punctul 29
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „şi de dezvoltarea şi transferul ... către alte 
ţări;”
A doua parte: aceste cuvinte

GUE/NGL, PSE
considerentul F
Prima parte: „întrucât un acord internaţional ... forestieră durabilă,”
A doua parte: „precum şi pentru evitarea ... privind emisiile,”

PSE, ALDE, GUE/NGL
am 5
Prima parte: „solicită dezvoltarea...din domeniul climei asupra ţărilor în curs de dezvoltare”
A doua parte: „(text eliminat)”

PSE, Verts/ALE
considerentul D
Prima parte: „întrucât schimbările climatice ... pentru a influenţa în mod pozitiv clima;”
A doua parte: „întrucât este... ani;” fără „-15”
A treia parte: „-15”

10. Un plan de acţiune privind eficienţa energetică: realizarea potenţialului 
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Raport: Fiona HALL (A6-0003/2008)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

 Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

§ 41 2 PPE-DE +

Considerentul E 1 ALDE +

vot: rezoluţie (în ansamblu) AN + 592,26,30

Solicitări de vot prin apel nominal
IND/DEM: votul final

11. O politică de reducere a capturilor accidentale nedorite şi de eliminare a 
aruncării înapoi în mare a acestora în activităţile de pescuit din Europa 

Raport: Carl SCHLYTER (A6-0495/2007)

Obiect Am 
nr.

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

După § 2 13 GUE/NGL +

2 Verts/ALE VE + 334,307,26§ 7

7 PPE-DE ↓

§ 12 3 Verts/ALE +

După § 14 14 GUE/NGL VE + 400,255,13

§ 16 8 PPE-DE +

div

1/VE - 322,345,9

După § 17 15 GUE/NGL

2 ↓

§ 22 4 Verts/ALE +

§ 23 9 PPE-DE AN + 388,266,19

div

1 -

§ 26 § text original

2 ↓
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Obiect Am 
nr.

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

div

1/VE - 290,343,22

§ 29 punctul (ii) 5 Verts/ALE

2 ↓

§ 29 punctul (iii) 6 Verts/ALE +

div

1/VE + 372,280,11

§ 32 10 PPE-DE

2 +

După cons. D 11 GUE/NGL -

Considerentul E 1 Verts/ALE +

După cons. I 12 GUE/NGL -

vot: rezoluţie (în ansamblu) AN + 616,22,32

Solicitări de vot prin apel nominal
PSE am 9
IND/DEM: votul final
GUE/NGL: votul final

Solicitări de vot pe părţi
PPE-DE
§ 26
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „măsurilor de combatere a principalelor cauze 
aflate la originea fenomenului, respectiv"
A doua parte: aceste cuvinte

Am 5
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „dacă este cazul”
A doua  parte: aceste cuvinte

Am 10
Prima parte: „subliniază faptul că, în cazul în care se adoptă ... corespunzătoare costurilor suportate”
A doua  parte: „consideră, de exemplu ... organizat la nivel regional”

Am 15
Prima parte: „recomandă adoptarea unor măsuri pozitive ... aruncării înapoi în apă a capturilor”
A doua  parte: „cum ar fi garantarea ... de conserve de peşte”

12. O strategie europeană privind romii  
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Propuneri de rezoluţie: (B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-
0053/2008, B6-0055/2008, B6-0056/2008)

Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

 Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

Propunere comună de rezoluţie  RC-B6-0050/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 5 4 PSE +

1 PPE-DE +

5 PSE AN + 554,107,11

După § 6

6 Verts/ALE +

div

1 +

§ 7 § text original

2 +

După § 7 2 PPE-DE +

După § 8 3 PPE-DE VE + 342,272,47

8 UEN AN + 346,294,19După § 9

9 UEN AN - 209,309,135

§ 12 10 UEN AN + 345,268,39

După § 13 11 UEN AN + 366,249,38

După cons. F 7 UEN AN + 364,268,21

vot: rezoluţie (în ansamblu) AN + 510,36,67

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice

B6-0050/2008 PPE-DE ↓

B6-0051/2008 ALDE ↓

B6-0052/2008 Verts/ALE ↓

B6-0053/2008 PSE ↓

B6-0055/2008 GUE/NGL ↓
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Obiect Am 
nr.

Autor AN 
etc.

 Vot Voturi prin AN/VE 
- observaţii

B6-0056/2008 UEN ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
UEN: am  7, 8, 9, 10, 11
IND/DEM: votul final
PSE am 5

Solicitări de vot pe părţi
PPE-DE
Punctul 7
Prima parte: Întregul text din care se exclud cuvintele „o unitate pentru populaţia romă”
A doua parte:: aceste cuvinte

Diverse
Referinţa citată la § 8 se va citi „ Directiva 2000/43/CE”

Jean Lambert este, de asemenea, semnatar al rezoluţiei B6-0052/2008


