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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. Politicile UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului 

 

Raport: Heidi Hautala (A7-0157/2010) 

 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

vot unic  + modificat oral 

 

Heidi Hautala a propus următoarele amendamente orale: 

 

§ 6 şi § 22 se combină: 

 

„relevă importanța clauzelor referitoare la drepturile omului din cadrul politicilor comerciale, al 

parteneriatelor și al acordurilor dintre UE și țările terțe; propune o „evaluare în funcție de 

drepturile omului” a țărilor terțe care se angajează în relații comerciale cu UE;” 

  

  

§ 19: 

 

„opinează că, în ceea ce privește primirea unor finanțări interne și din străinătate, ar trebui 

adoptate criterii specifice în concordanţă cu un nivel adecvat de transparenţă şi cu cerinţele de 

confidenţialitate necesare; consideră că printre criteriile care ar putea fi luate în considerație, cu 

titlu pur indicativ, se numără: natura organizației apărătorilor drepturilor omului, numărul de 

membri, gradul de urgență al sprijinului financiar, o analiză a planului de intervenție pentru 

apărarea drepturilor omului și necesitățile comunității locale; solicită măsuri care să asigure 

luarea în considerație a oricăror alte criterii pe care le-ar putea invoca apărătorii drepturilor 

omului, dacă sunt considerate esențiale pentru desfășurarea activității lor;” 

 

2. Oferta publică de valori mobiliare şi armonizarea obligațiilor de transparență 

(modificarea Directivelor 2003/71/CE şi 2004/109/CE) ***I 

 

Raport: Wolf Klinz (A7-0102/2010) 

 

Obiect Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Textul în 

ansamblu 

Blocul nr. 1 - 

compromis   

88 rev  ALDE, PPE, 

S&D, ECR  

 +  
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Obiect Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Blocul nr. 2 – 

amendamente 

ale comisiei 

competente în 

fond    

1-87 comisia  ↓  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 464, 41, 57 

 

 

3. Program de documentare a capturilor de ton roșu (Thunnus thynnus) ***I 

 

Raport: Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010) 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

  Textul în 

ansamblu   

  Blocul nr. 1 - 

compromis   

70   comisia    +  

  Blocul nr. 2 – 

amendamente ale 

comisiei 

competente în 

fond   

1-16 

18-25 

27-28 

30 

32-33 

34 

36 

38-64 

66-67 

69 

  comisia    ↓  

  vot: propunere modificată    +  

  vot: rezoluţie legislativă   AN + 564, 9, 5 

 

Întrucât nu privesc toate versiunile lingvistice, amendamentele 17, 26, 29, 31, 34, 35 65 şi 68 nu 

au fost supuse la vot [articolul 157 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de procedură].  
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4. Aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de 

Informaţii Schengen în Republica Bulgaria şi în România * 

 

Raport: Carlos Coelho (A7-0199/2010) 

 

Obiect Am nr. Autor AN 

etc. 

Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Textul în 

ansamblu-

amendament al 

comisiei 

competente în 

fond 

1 comisia  +  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 525, 18, 54 

 

 

5. Calitatea datelor statistice în Uniune şi competenţele sporite ale Comisiei 

(Eurostat) în materie de audit 

 

Propunere de rezoluţie:  B7-0375/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere de rezoluţie B7-0375/2010 

a Comisiei ECON  

  vot: rezoluţie (textul în ansamblu)    +  

 

 

6. Aspectele de gen ale recesiunii economice şi crizei financiare 

 

Raport: Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010) 

 

Obiect Am nr. Autor AN 

etc. 

Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

§ 1 § text original AN + 570, 3, 22 
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Obiect Am nr. Autor AN 

etc. 

Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

§ 3 § text original div/AN   

1 + 569, 4, 21 

2 - 237, 345, 18 

§ 4 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 7 § text original AN + 311, 280, 13 

§ 10 1 ECR VE + 317, 280, 9 

§ text original  ↓  

§ 13 § text original vs +  

§ 18 § text original AN + 582,4,17 

§ 20 § text original div/AN   

1 + 520, 60, 21 

2 - 250, 338, 7 

§ 21 § text original div/AN   

1 + 578, 15, 13 

2 - 258, 337, 6 

§ 28 § text original div/AN   

1 + 562, 29, 17 

2 + 522, 57, 22 

3 + 539, 40, 24 

§ 30 § text original   div/AN   

1 + 555, 40, 10 
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Obiect Am nr. Autor AN 

etc. 

Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

2 + 334, 255, 9 

§ 31 § text original AN + 569, 29, 14 

§ 40 § text original div/AN   

1 - 263, 334, 15 

2 + 524, 77, 6 

vot: rezoluţie (textul în ansamblu) AN + 352, 85, 176 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

 

Verts/ALE: § 20, 21, 28, 30, 31, 40, vot final 

ECR:   § 1, 18 

EFD:    § 30, 31 

GUE/NGL:    § 3, 7  

 

Solicitări de vot separat   

PPE:   § 7 

GUE/NGL: § 13  

 

Solicitări de vot pe părţi   

PPE 

§ 3 

Prima parte:  „subliniază că ... (așa cum s-a întâmplat în anumite state membre)” 

A doua parte:  „deoarece acest fapt ... egaliţăţii de gen” 

 

§ 20 

Prima parte:  întregul text, cu excepţia cuvintelor „un capitol consacrat” 

A doua parte:  aceste cuvinte 

 

§ 21 

Prima parte:  „este de opinie că... diferenţe de gen din nivelul sălarizării”, cu excepţia cuvintelor 

„la 0-5%” 

A doua parte:  cuvintele „la 0-5%” şi „adoptând ...sancțiuni” 

 

§ 30 

Prima parte:  „solicită ... să constituie un exemplu” 

A doua parte:  „prin urmare, ... și bărbaților” 

 

§ 40 

Prima parte:  „invită Consiliul ... oportunităților egale” 

A doua parte:  „invită statele membre ... rețelele femeilor” 
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GUE/NGL  

§ 4  

Prima parte: „subliniază că  ... tuturor europenilor"  

A doua parte: „și, în viitor, ... mai competitivă" 

 

PPE, ECR 

§ 28 

Prima parte:  „subliniază faptul că... bazată pe gen” 

A doua parte:  „şi salută ... violenței împotriva femeilor” 

A treia parte:  „în aceeași măsură, salută ... (ordinul european de protecţie)” 

 

 

7. Evaluarea rezultatelor foii de parcurs privind egalitatea dintre femei și 

bărbați (2006-2010) și recomandările pentru viitor 

 

Raport: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010) 

 

Obiect Am nr. Autor AN 

etc. 

Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

§ 13 5 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

§ 15 6 S&D, 

Verts/ALE 

VE + 358, 234, 20 

§ 21 § text original div   

1 +  

2/VE + 324, 288, 3 

§ 36 § text original  div   

1 +  

2 +  

§ 50 2 ECR  -  

§ 52 § text original vs +  

§ 56 § text original vs +  

§ 61 § text original vs +  

§ 71 § text original AN + 406, 143, 52 
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Obiect Am nr. Autor AN 

etc. 

Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

§ 72 1 ECR  -  

§ text original div   

1/AN + 430, 127, 46 

2 -  

După § 72 7 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

§ 73 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 74 § text original AN + 339, 246, 17 

§ 77 § text original vs +  

După § 77 8 Verts/ALE  +  

După referirea 13 3 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

4 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

Considerentul E § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul N § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul 

AC 

§ text original div   

1 +  

2 +  
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Obiect Am nr. Autor AN 

etc. 

Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Considerentul S § text original AN + 310, 259, 36 

vot: rezoluţie (textul în ansamblu) VE + 316, 264, 31 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: § 74 

ECR: considerentul S, § 71 

 

Solicitări de vot separat 

ALDE: § 56, 61 

PPE: § 52, 56, 71, 77, considerentul S 

 

Solicitări de vot pe părţi 

ECR, PPE 

§ 72 

Prima parte:  „pune accentul ... sănătăţii sexuale şi reproductive a femeilor” 

A doua parte:  „şi solicită, în consecinţă, ... pubertăţii” 

 

PPE 

Considerentul E 

Prima parte:  „întrucât ... piaţa muncii” 

A doua parte:  „întrucât ... cea privată” 

 

Considerentul N 

Prima parte:  întregul text, cu excepţia cuvintelor „pe motive de sex ... identitate de gen,” 

A doua parte:  aceste cuvinte 

 

Considerentul AC 

Prima parte:  „întrucât în majoritatea ... vieţii femeilor sărace;” 

A doua parte:  „întrucât pericolul ... forţei de muncă” 

 

§ 21 

Prima parte:  întregul text, cu excepţia cuvintelor „invită Consiliul ... în SEAE” 

A doua parte:  aceste cuvinte 

 

§ 36 

Prima parte:  „invită Biroul ... din cadrul instituţiilor” 

A doua parte:  „invită Comisia ... următoarea legislatură” 

 

§ 73 

Prima parte:  întregul text, cu excepţia cuvintelor „inclusiv femeilor imigrante” 

A doua parte:  aceste cuvinte 

 

Diverse 

Raül Romeva i Rueda este, de asemenea, semnatar al amendamentelor 3, 5, 7, 8. 
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8. Propuneri privind desemnarea membrilor Comisiei speciale privind 

provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană 

sustenabilă după 2013 

 

Propunerile Conferinţei preşedinţilor 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Aprobare fără vot  +  

 

 

9. Sportul, în special agenții de jucători  

 

Propunere de rezoluţie:  B7-0343/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere de rezoluţie B7-0343/2010 

a Comisiei CULT  

§ 1 1 ECR  -  

§ 4 2 ECR  +  

§ 18 3 ECR  -  

  vot: rezoluţie (textul în ansamblu)    +  

 

 

10. Concluziile summitului UE-Rusia 

 

Propuneri de rezoluţie:  B7-0293/2010, B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-

0299/2010, B7-0300/2010 

  

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 B7-0293/2010  

(Verts/ALE)   

  vot: rezoluţie (textul în ansamblu)    -  

Propunere comună de rezoluţie  RC-B7-0296/2010   

(PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL)   

§ 2 § text original  + modificat oral   

§ 6 5 ALDE AN - 179, 389, 25 

§ 10 § 
text original 

vs + modificat oral 

§ 12 § 
text original 

div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

După § 15 2 
Verts/ALE 

div/AN   

1 - 214, 347, 33 

2 - 166, 374, 32 

3 
Verts/ALE 

AN + 472, 93, 30 

§ 16 4 
Verts/ALE 

AN - 195, 371, 25 

După cons. F 1 
Verts/ALE 

AN - 203, 351, 36 

  vot: rezoluţie (textul în ansamblu)    +  

Propuneri de rezoluţie ale unor grupuri politice   

B7-0296/2010  S&D  ↓  

B7-0297/2010  GUE/NGL  ↓  
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Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

B7-0298/2010  ECR  ↓  

B7-0299/2010  PPE  ↓  

B7-0300/2010  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal  

 

ALDE   am 5 

Verts/ALE am 1, 2, 3, 4 

 

Solicitări de vot separat  

 

GUE/NGL § 10 

 

Solicitări de vot pe părţi 

 

GUE/NGL 

am 2 

Prima parte:    „invită autoităţile ... demonstraţiile paşnice” 

A doua parte:    „îndeamnă ... natură politică” 

 

§ 12 

Prima parte:    „subliniază importanţa ... 8 septembrie 2008;” 

A doua parte:    „îşi reafirmă ... angajamentele;” 

A treia parte:    „subliniază că ... i-a fost refuzat;” 

A patra parte:  „îşi reafirmă... şi OSCE;” 

A cincea parte:  „îşi exprimă dezamăgirea ... Sud şi Georgia;” 

 

 

Jacek Saryusz-Wolski a propus următoarele amendamente orale: 

 

§ 2 

„invită UE și Rusia să intensifice negocierile privind un nou acord de parteneriat și cooperare și 

își reafirmă sprijinul ferm pentru un acord vast, cuprinzător și obligatoriu din punct de vedere 

juridic, care să depășească cooperarea pur economică și să includă, drept componente integrale, 

domeniile democrației, al statului de drept, al respectării drepturilor omului și a drepturilor 

fundamentale; ia act de acordul de parteneriat pentru modernizare care ar trebui să includă atât 

economia cât și societatea; sprijină diversificarea economiei Rusiei și a relațiilor comerciale 

dintre UE și Rusia; solicită Comisiei și guvernului rus să elaboreze mai în detaliu Parteneriatul 

pentru modernizare; subliniază necesitatea elaborării rapide a unui plan de lucru concret pe baza 

rezultatelor obținute până în prezent în contextul celor patru spații comune UE-Rusia; subliniază 

importanța asigurării unei funcționări eficace a puterii judecătorești și a accelerării luptei 

împotriva corupției;” 

 

§ 10 
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„reiterează faptul că cooperarea în domeniul energiei trebuie să se bazeze pe principiile Cartei 

Energiei și pe Protocolul referitor la tranzit, care trebuie integrate în noul acord cadru dintre UE și 

Rusia pentru a se asigura condiții de investiții reciproce transparente și echitabile, acces echitabil 

și o piață reglementată; exclude utilizarea energiei ca instrument de politică externă;” 

 

11. Operaţiunea militară a Israelului împotriva flotilei umanitare şi blocada 

asupra Gazei  

 

Propuneri de rezoluţie:  B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010, B7-

0385/2010, B7-0386/2010, B7-0389/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere comună de rezoluţie  RC-B7-0345/2010 

  (PPE, S&D, ALDE,Verts/ALE, GUE/NGL)   

  vot: rezoluţie (textul în ansamblu)   AN + 470,56,56 

  Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice   

B7-0345/2010  ALDE  ↓  

B7-0347/2010  PPE  ↓  

B7-0350/2010  S&D  ↓  

B7-0379/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0385/2010  EFD  ↓  

B7-0386/2010  ECR  ↓  

B7-0389/2010  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal  

 

ECR  vot final (RC-B7-0345/2010) 

 

 

Diverse 

José Bové, Sonia Alfano, María Muñiz De Urquiza, Emilio Menéndez del Valle şi Alajos 

Mészáros sunt, de asemenea, semnatari ai RC-B7-0345/2010. 
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12. Comerţul cu bunuri utilizate ca echipamente de tortură 

 

Propuneri de rezoluţie:  B7-0360/2010, B7-0363/2010, B7-0365/2010, B7-0367/2010, B7-

0368/2010, B7-0369/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere comună de rezoluţie  RC-B7-0360/2010 

  (PPE, S&D, ALDE, ECR,GUE/NGL)   

După § 2 8 GUE/NGL  -  

După referirea 9 5 GUE/NGL  -  

După cons. D 6 GUE/NGL  -  

7 GUE/NGL  -  

După cons E 1 Verts/ALE AN - 104, 463, 21 

Considerentul F 3 Verts/ALE AN - 94, 471, 25 

Considerentul H 4 Verts/ALE  -  

Considerentul I 2 Verts/ALE AN - 95, 470, 18 

  vot: rezoluţie (textul în ansamblu)    +  

  Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice   

B7-0360/2010  ALDE  ↓  

B7-0363/2010  PPE  ↓  

B7-0365/2010  S&D  ↓  

B7-0367/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0368/2010  ECR  ↓  

B7-0369/2010  GUE/NGL  ↓  

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal  

 

Verts/ALE   am 1, 2, 3 
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13. Situaţia din Peninsula Coreeană  

 

Propuneri de rezoluţie:  B7-0358/2010, B7-0359/2010, B7-0361/2010, B7-0362/2010, B7-

0364/2010, B7-0366/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere comună de rezoluţie  RC-B7-0358/2010 

(PPE, S&D, ALDE, ECR)   

După § 3 1 GUE/NGL  -  

§ 9 § text original  + modificat oral 

Considerentul D 2 ECR  -  

  vot: rezoluţie (textul în ansamblu)    +  

  Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice   

B7-0358/2010  ECR  ↓  

B7-0359/2010  ALDE  ↓  

B7-0361/2010  PPE  ↓  

B7-0362/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0364/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0366/2010  S&D  ↓  

 

Diverse 

Jelko Kacin a propus următorul amendament oral la punctul 9: 

§9 

„invită țările implicate în negocierile Grupului celor șase să continue colaborarea pentru a asigura 

reluarea negocierilor referitoare la stoparea programului nuclear al RPDC;” 

 

14. Bosnia şi Herţegovina 

 

Propunere de rezoluţie:  B7-0342/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2010\00-00\votes_definitif\P7_PV(2010)00-00(VOT)_RO.doc PE 443.852/ 16 

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere de rezoluţie  B7-0342/2010 

a comisiei AFET  

§ 4 11 S&D  -  

§ 8 12 S&D div   

1 +  

2 +  

§ 11 13 S&D  -  

§ 22 6 ALDE  +  

§ 28 2 Verts/ALE  +  

§ 36 1 Verts/ALE  +  

După § 43 7 S&D  -  

8 S&D div   

1 +  

2 +  

9 S&D  +  

Considerentul G 10 S&D  -  

Considerentul H 5 Verts/ALE VE + 274, 271, 7 

Considerentul M 3 Verts/ALE VE + 297, 255, 9 

  vot: rezoluţie (textul în ansamblu)    +  

 

Amendamentul 4 a fost retras. 

 

Solicitări de vot pe părţi  

 

PPE 

am 12 

Prima parte:    „invită cele două ... Înaltei Reprezentante” 

A doua parte:    „solicită tuturor ... atacuri personale” 
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am 8 

Prima parte:    întregul text, cu excepţia cuvintelor „care a prezentat ... fiecăreia dintre 

comunități;” 

A doua parte:    aceste cuvinte 

 

 

15. Acordul aerian UE-SUA  

 

Propuneri de rezoluţie:  B7-0370/2010, B7-0371/2010, B7-0372/2010, B7-0373/2010, B7-

0374/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere de rezoluţie  RC-B7-0370/2010   

  (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR)   

§ 17 § text original vs +  

§ 18 § text original vs +  

§ 21 § text original vs +  

§ 22 § text original vs +  

§ 26 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

 

  vot: rezoluţie (textul în ansamblu)    +  

Propunere de rezoluţie ale unor grupuri politice   

B7-0370/2010  ALDE  ↓  

B7-0371/2010  S&D  ↓  

B7-0372/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0373/2010  PPE  ↓  

B7-0374/2010  ECR  ↓  
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Jaromír Kohlíček a semnat propunerea de rezoluţie comună (RC-B7-0370/2010). 

 

Solicitări de vot separat  

 

ECR   § 17, 18, 21, 22 

 

Solicitări de vot pe părţi  

 

ECR 

§ 26 

Prima parte:    „solicită Comisiei Europene ... exercitării drepturilor de trafic” cu excepţia 

cuvintelor „până la 31 decembrie 2013:” 

A doua parte:    „până la 31 decembrie 2013:” 

A treia parte:    „o mai bună coordonare ... nivel cât mai ridicat de protecție a pasagerilor” 

 

 

16. Punerea în aplicare a directivelor din primul pachet feroviar 

 

Propunere de rezoluţie:  B7-0344/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere de rezoluţie  B7-0344/2010  

  a comisiei TRAN   

§ 19 1 ECR  -  

  vot: rezoluţie (textul în ansamblu)    +  

 

 

Rolandas Paksas şi Juozas Imbrasas sunt, de asemenea, semnatari ai propunerii de rezoluţie B7-

0344/2010. 

 

 

17. Inundaţiile care au avut loc în ţări din Europa Centrală, în special în Polonia, 

Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria, şi în Franţa 

 

Propuneri de rezoluţie:  B7-0346/2010, B7-0398/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-

0402/2010, B7-0403/2010 

  

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-B7-0346/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

Titlul + 

Considerentul A 

§ text original  + modificat oral 

După § 10 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN - 95, 447, 9 

3 Verts/ALE AN - 98, 441, 7 

După § 11 4 EFD  -  

După referirea 4 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

  vot: rezoluţie (textul în ansamblu)   AN + 530, 7, 5 

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0346/2010  PPE AN ↓  

B7-0398/2010  EFD  ↓  

B7-0399/2010  ALDE  ↓  

B7-0400/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0402/2010  S&D  ↓  

B7-0403/2010  ECR  ↓  

 

 

Juozas Imbrasas, József Szájer, Alajos Mészáros şi Joachim Zeller sunt, de asemenea, semnatari 

ai RC-B7-0346/2010. 

 

Solicitări de vot prin apel nominal  

 

PPE   vot final (RC-B7-0346/2010), vot final (B7-0346/2010) 

Verts/ALE am 2, 3 

 
Diverse 

Hannes Swoboda a prezentat următorul amendament oral la titlu şi la considerentul A: 

„Inundaţiile care au avut loc în ţări din Europa Centrală, în special în Polonia, Republica 

Cehă, Slovacia şi Ungaria, și în Franța” 
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Rezoluția Parlamentului European din 17 iunie referitoare la inundațiile din țările Europei 

Centrale, în special Polonia, Republica Cehă, Slovacia și Ungaria, și din Franța 

A. întrucât a avut loc o catastrofă naturală majoră sub forma inundațiilor care au afectat diferite 

state membre ale Uniunii Europene, în special Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, 

Germania și Austria, şi Franţa, care au provocat pierderi de vieți omenești și au făcut 

necesară evacuarea a mii de persoane; ” 

 

18. Formarea în domeniul juridic  

 

Propunere de rezoluţie:  B7-0294/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere de rezoluţie  B7-0294/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, EFD) 

  vot: rezoluţie (textul în ansamblu)    +  

 

 

19. Un nou impuls pentru strategia de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene 

 

Raport: Guido Milana (A7-0150/2010) 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

După § 1 3 GUE/NGL  -  

1 Verts/ALE  R  

§ 8 §   text original   vs +  

§ 11 2 Verts/ALE  +  

§ 15 §   text original   vs +  

§ 29 §   text original   div   

1 +  

2/VE - 220, 262, 4 



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2010\00-00\votes_definitif\P7_PV(2010)00-00(VOT)_RO.doc PE 443.852/ 21 

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

§ 36 §   text original   vs +  

§ 38 §   text original   vs +  

§ 40 §   text original   vs +  

§ 42 §   text original   vs +  

§ 43 §   text original   vs +  

§ 44 §    text original   vs +  

După § 49 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

Considerentul I §   text original   vs +  

Considerentul J §   text original   vs +  

Considerentul W §   text original   vs/VE + 364, 98, 31 

Considerentul X §   text original   vs +  

  vot: rezoluţie (textul în ansamblu)   AN + 420, 15, 7 

 

  Solicitări de vot prin apel nominal   

 

S&D   vot final 

 

 

  Solicitări de vot separat   

 

Verts/ALE cons I, J, W, X şi § 8, 15, 36, 38, 40, 42, 43, 44 

 

 

Solicitări de vot pe părţi   

 

Verts/ALE 

§ 29 

 Prima parte:    „speră că ... formelor durabile de acvacultură” 

 A doua parte:    „subliniază că ... din sectorul pescuitului” 

 

 

Diverse   
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Grupul Verts/ALE şi-a retras amendamentul 1. 

 

20. Republica Democrată Congo: cazul lui Floribert Chebeya Bahizire  

 

Propuneri de rezoluţie:  B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-

0381/2010, B7-0382/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere comună de rezoluţie   RC-B7-0376/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

  vot: rezoluţie (textul în ansamblu)    +  

Propuneri de rezoluţie 

B7-0376/2010  S&D  ↓  

B7-0377/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0378/2010  PPE  ↓  

B7-0380/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0381/2010  ECR  ↓  

B7-0382/2010  ALDE  ↓  

 

 

21. Nepal  

 

Propuneri de rezoluţie:  B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-

0390/2010, B7-0397/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere comună de rezoluţie   RC-B7-0383/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, Fiorello Provera) 
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Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Considerentele 

A, C, D, K şi N 

§ 1, 7, 9, 12, 15, 

20  

§ text original  + modificat oral 

§ 23 § text original   vs +  

Considerentul L § text original   vs +  

Considerentul M § text original   vs +  

  vot: rezoluţie (textul în ansamblu)    +  

Propuneri de rezoluţie 

B7-0383/2010  S&D  ↓  

B7-0384/2010  ECR  ↓  

B7-0387/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0388/2010  PPE  ↓  

B7-0390/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0397/2010  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot separat  

S&D: considerentele L, M, § 23 

 

Diverse 

John Attard-Montalto este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluţie B7-0383/2010 a 

Grupului S&D. 
 

John Attard-Montalto şi-a retras semnătura de pe propunerea comună de rezoluţie RC-B7-

0383/2010. 

 

Raül Romeva i Rueda a propus următoarele amendamente orale: 

Considerentul A: 

se înlocuiesc cuvintele „războiului civil” cu „conflictului armat” 

Considerentul C: 

se înlocuiesc cuvintele „război civil” cu „conflict armat” 

Considerentul D:  

se înlocuiesc cuvintele „să pună capăt monarhiei” cu „ să abolească monarhia” 

Considerentul K: 
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se adaugă cuvântul „aproximativ” înainte de „30%”; se înlocuiesc cuvintele „cea mai ridicată” cu 

„una dintre cele mai ridicate”  

Considerentul N: 

se înlocuiesc cuvintele „sau al APE” cu „şi niciunul dintre foştii combatanţi maoişti” 

§ 1 

se adaugă cuvântul „permanente” (constituţii permanente) 

§ 7 

se înlocuiesc cuvintele „soldaţii maoişti” cu „foştii combatanţi maoişti” 

§ 9 

se înlocuieşte „CPN-M” cu „UCPN-M” 

§ 12 

se înlocuiesc cuvintele „dispariţia monarhiei” cu „abolirea monarhiei” 

§ 15 

se elimină ultima parte a punctului (regretă, cu toate acestea, că statutul acesteia de organ 

independent nu a fost consacrat prin lege) 

§ 20 

se elimină cuvintele „revoluţionară a” (Comisia privind reforma terenurilor). 

 

 

22. Execuţii în Libia  

 

Propuneri de rezoluţie: B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-

0395/2010, B7-0396/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere comună de rezoluţie   RC-B7-0391/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

  vot: rezoluţie (textul în ansamblu)   AN + 51, 1, 2 

Propuneri de rezoluţie 

B7-0391/2010  S&D  ↓  

B7-0392/2010  ECR  ↓  

B7-0393/2010  Verts/ALE  ↓  

B7-0394/2010  GUE/NGL  ↓  

B7-0395/2010  PPE  ↓  

B7-0396/2010  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal  

PPE: votul final 
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