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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. Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind 

prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea 

Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire 

a finanțărilor în scopuri teroriste *** 

 

Recomandare: Alexander Alvaro (A7-0224/2010) 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

vot: rezoluţie legislativă AN + 484, 109, 12 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD:   vot final 

PPE:   vot final 

Verts/ALE: vot final  

GUE/NGL: vot final 

 

 

2. Organizarea şi funcţionarea Serviciului european pentru acţiune externă * 

 

Raport: Elmar Brok (A7-0228/2010) 

  

Obiect  Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Amendamente 

ale comisiei 

competente în 

fond - vot în bloc   

1-5 

7-38 

40-48 

50-75 

comisia  +  

Articolul 1 § 2 79 GUE/NGL AN - 52, 576, 16 

Articolul 2, după 

§2 

80 GUE/NGL AN - 113, 523, 9 

Articolul 6 § 2 84 ECR  -  

39 comisia  +  

Articolul 6 § 11 85 ECR  -  

49 comisia  +  
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Obiect  Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Articolul 7, după 

§1 

76 GUE/NGL AN - 117, 529, 0 

Anexă, § 1 81 GUE/NGL AN - 54, 555, 36 

Considerentul 2 77 GUE/NGL AN - 38, 585, 14 

După cons. 5 78 GUE/NGL AN - 102, 533, 8 

 82 ECR AN - 127, 508, 10 

După cons. 7 83 ECR  -  

6 comisia  +  

vot: propunere modificată   +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 549, 78, 17 

 

Solicitări de vot prin apel nominal  

GUE/NGL:  am 76, 77, 78, 79, 80, 81 

ECR:   am 82 

 

Diverse 

Geoffrey Van Orden este, de asemenea, semnatarul amendamentului 82. 

 

3. Kosovo 

 

Propunere de rezoluţie: B7-0409/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere de rezoluţie B7-0409/2010 

(Comisia AFET) 

Înainte de §1 12 GUE/NGL AN - 124, 473, 32 

§ 1 13 GUE/NGL  -  

10 S&D VE - 249, 337, 36 

§ text original div   
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Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

1 +  

2/VE + 303, 276, 53 

După § 1 11 S&D AN - modificat oral 

282,  312, 40 

§ 2 8 Verts/ALE ea div   

1 +  

2/VE + 340, 272, 20 

După § 3 3= 

9= 

PPE 

Verts/ALE 

 +  

§ 4 § text original  + modificat oral 

14 GUE/NGL  -  

4 PPE VE - 263, 360, 17 

§ 7 15 GUE/NGL  -  

§ 12 5 PPE div   

1/VE - 257, 368, 12 

2 +  

După § 12  Lunacek  + amendament oral 

§ 20 6 PPE VE + 299, 298, 37 

§ 27 7 PPE VE - 215, 401, 9 

Referirea 6 1 PPE  +  

Considerentul D 2S PPE  -  

vot: rezoluţie (textul în ansamblu) AN + 455, 155, 28 

 

Solicitări de vot prin apel nominal  

Verts/ALE:  vot final 

S&D:  am 11, vot final 

GUE/NGL: am 12 
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Solicitări de vot pe părţi 

S&D 

§ 1 

Prima parte:  „ia act de declarația de independență .... a Președinției spaniole” 

A doua parte:  „în ciuda faptului că nu ...independenței Kosovo” 

 

am 8 

Prima parte:  întregul text, cu excepţia cuvintelor „în vederea pregătirii ţării pentru lansarea 

negocierilor privind Acordul de stabilizare şi asociere” 

A doua parte:  aceste cuvinte 

 

Verts/ALE 

am 5 

Prima parte:  „salută înfiinţarea ... unor judecători și a unui procuror kosovari sârbi” 

A doua parte: „sprijină planul ... Misiunea în curs a UE de sprijinire a statului de drept” 

 

Diverse 

Pier Antonio Panzeri a propus un amendament oral la amendamentul 11 care elimină cuvintele 

„populaţiilor”. 
 

Ulrike Lunacek a propus următoarele amendamente orale: 
 

§ 4 

„este preocupat de stadiul relațiilor cu Serbia și subliniază că relațiile bune de vecinătate 

constituie un criteriu esențial pentru aspirațiile Serbiei, ca și ale tuturor celorlalte țări din regiune, 

de a adera la UE; deși înțelege că, în momentul de față, recunoașterea oficială a Kosovo nu 

reprezintă o opțiune politică fezabilă pentru conducerea de la Belgrad și că o astfel de 

eventualitate ar avea, în urma războiului din 1999, implicații de ordin emoțional, solicită totuși 

din partea Serbiei o atitudine pragmatică în această chestiune; în acest scop, salută semnarea 

protocolului privind activitatea polițienească cu EULEX și solicită o cooperare mai strânsă cu 

misiunea; solicită, de asemenea, ca Serbia să se abțină de la blocarea accesului la calitatea de 

membru a Kosovo în organizațiile internaționale și, în special, recenta sa cerere de a se alătura 

Organizației Mondiale a Sănătății; subliniază că conflictul afectează, de asemenea, comerțul 

regional și cooperarea în cadrul Acordului de Liber Schimb Central-European (CEFTA), dăunând 

astfel economiilor țărilor din regiune; solicită ambelor părți să adopte o abordare pragmatică, care 

să permită integrarea regională a Kosovo; subliniază, în această privință, că avizul consultativ pe 

care urmează să-l emită Curtea Internațională de Justiție cu privire la „conformitatea cu dreptul 

internațional a declarației unilaterale de independență a instituțiilor provizorii de autoguvernare 

din Kosovo” l nu ar trebui să împiedice toate părțile implicate să-și asume angajamente clare 

privind o cooperare transfrontalieră, regională și locală concretă, în interesul suprem al întregii 

populații din Kosovo și din regiunile limitrofe;” 
 

După § 12 

„își exprimă profunda îngrijorare cu privire la explozia care a ucis o persoană și a rănit alte zece, 

care a avut loc în Nordul Mitroviței la data de 2 iulie în timpul demonstrațiilor împotriva 

deschiderii unui centru al administrației publice precum și cu privire la atacul din 5 iulie 

împotriva unui membru de etnie sârbă al Adunării Parlamentare din Kosovo; condamnă cu 

fermitate toate actele de violență și solicită tuturor părților să adopte o conduită responsabilă, 

solicită imperios EULEX să depună toate eforturile pentru a diminua tensiunea și pentru a preveni 

noi acte de violență și solcită poliției din Kosovo, ca împreună cu EULEX, să inițieze de urgență 



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2010\07-08\votes_definitif\P7_PV(2010)07-08(VOT)_RO.doc PE 445.585/ 6 

investigații cuprinzătoare și imparțiale cu privire la aceste evenimente astfel încât cei vinovați să 

fie aduși în fața justiției;” 

 

 

4. Albania  

 

Propunere de rezoluţie: B7-0408/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere de rezoluţie B7-0408/2010 

(Comisia AFET) 

După § 3 1 S&D  +  

După § 4 2 S&D  + modificat oral 

§ 6 3rev S&D  +  

§ 10 6 EFD ea  -  

4 S&D  +  

§ 14 5 S&D  -  

După § 15 7 EFD ea  -  

După § 24 9 EFD ea  -  

8 EFD ea  -  

§ 40 § text original AN + 359, 258, 19 

După § 43 10 EFD ea  - 40, 589, 5 

11 EFD ea AN - 45, 564, 8 

vot: rezoluţie (textul în ansamblu) AN + 567, 47, 19 

 

Solicitări de vot prin apel nominal  

EFD:  am 11 

GUE/NGL: § 40, votul final 
 

Diverse 

Libor Rouček a prezentat următorul amendament oral la amendamentul 2: 
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„consideră că ar trebui implementat cât mai curând acordul de bază privind înfiinţarea unei 

comisii parlamentare de anchetă care să investigheze desfăşurarea alegerilor parlamentare din 

2009, în care preşedintele şi majoritatea membrilor să fie recrutaţi din rândul opoziţiei şi care să 

aibă mandatul de a cerceta materialul electoral;” 

5. Situaţia din Kârgâzstan 

 

Propuneri de rezoluţie:  B7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010, B7-

0424/2010, B7-0434/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere comună de rezoluţie  RC-B7-0419/2010 

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

vot: rezoluţie (textul în ansamblu)  +  

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice  

B7-0419/2010  Verts/ALE  
↓ 

 

B7-0420/2010  PPE  
↓ 

 

B7-0422/2010  ALDE  
↓ 

 

B7-0423/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0424/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

B7-0434/2010  ECR  
↓ 

 

 

Diverse 

Vilija Blinkevičiūtė este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluţie RC-B7-

0419/2010. 

 

 

6. SIDA/HIV în perspectiva celei de-a XVIII-a conferinţe internaţionale privind 

SIDA (Viena, 18-23 iulie 2010)  

 

Propuneri de rezoluţie: B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0425/2010, B7-0426/2010, B7-

0427/2010, B7-0428/2010 

  

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-B7-0412/2010 

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

§ 6 prima liniuţă § text original div   

1 +  

2/VE + 399, 190, 30 

§ 17 § text original div   

1 +  

2/VE + 386, 197, 34 

§ 20 1 PPE VE - 288, 322, 8 

§ 22 § text original vs +  

Considerentul J § text original vs +  

vot: rezoluţie (textul în ansamblu) VE + 400, 166, 55 

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice  

B7-0412/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0421/2010  ALDE  
↓ 

 

B7-0425/2010  ECR  
↓ 

 

B7-0426/2010  Verts/ALE  
↓ 

 

B7-0427/2010  PPE  
↓ 

 

B7-0428/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

 

Solicitări de vot separat  

PPE: considerentul J, § 22 (RC-B7-0412/2010) 
 

Solicitări de vot pe părţi  

PPE 

(RC-B7-0412/2010) 

§ 6 prima liniuţă 

Prima parte:   Întregul text, cu excepţia termenului „dreptul” din „dreptul la sănătate sexuală şi 

reproductivă” 
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A doua parte:   acest cuvânt 
 

§ 17 

Prima parte:   întregul text, cu excepţia cuvintelor „şi drepturilor” 

A doua parte:   aceste cuvinte 

 

 

7. Intrarea în vigoare a Convenţiei privind muniţiile cu dispersie (CMD) la 1 

august 2010 şi rolul UE  

 

Propuneri de rezoluţie:  B7-0413/2010, B7-0429/2010, B7-0430/2010, B7-0431/2010, B7-

0432/2010, B7-0433/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere comună de rezoluţie  RC-B7-0413/2010 

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

§ 2 § text original AN + 556, 31, 25 

§ 10 1 GUE/NGL  -  

Referirea 4 § text original vs +  

vot: rezoluţie (textul în ansamblu) AN + 558, 30, 24 

  Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice  

B7-0413/2010  Verts/ALE  
↓ 

 

B7-0429/2010  PPE  
↓ 

 

B7-0430/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0431/2010  ALDE  
↓ 

 

B7-0432/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

B7-0433/2010  ECR  
↓ 

 

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final (RC-B7-0413/2010) 

ECR: § 2 (RC-B7-0413/2010) 
 

Solicitări de vot separat  

GUE/NGL: referirea 4 (RC-B7-0413/2010) 
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8. Viitorul PAC după 2013 

 

Raport: George Lyon (A7-0204/2010) 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

§ 2 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 3 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 4 13 GUE/NGL  -  

După § 5 1 PPE AN + 356, 219, 18 

După § 9 14 GUE/NGL  -  

După § 10 15 GUE/NGL  -  

§ 11 § text original vs/VE - 177, 398, 14 

După § 11 16 GUE/NGL AN - 80, 498, 9 

După § 21 17 GUE/NGL  -  

După § 25 18 GUE/NGL  -  

§ 27 § text original AN + 407, 144, 37 

§ 29 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 29 19 GUE/NGL  -  

§ 30 3 ALDE AN - 116, 444, 24 
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Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

§ 34 4 ALDE  +  

După § 36 20 GUE/NGL  -  

§ 43 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 44 7 PPE VE - 175, 378, 16 

§ text original vs/VE + 330, 210, 5 

§ 45 6 ECR  -  

§ 46 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 52 § text original vs +  

§ 59 § text original vs -  

§ 62 § text original div/AN   

1 + 507, 42, 12 

2 + 450, 88, 9 

§ 63 § text original vs +  

§ 64 § text original vs/VE - 212, 323, 10 

§ 67 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 68 § text original vs +  

§ 69 2 S&D AN - 116, 410, 20 
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Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 73 8 ECR VE + 313, 203, 6 

§ 75 5 ALDE  +  

§ 81 § text original div   

1 +  

2/AN + 461, 50, 5 

După § 81 21 GUE/NGL  -  

§ 83 § text original vs +  

§ 85 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 87 § text original vs +  

§ 88 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerentul C § text original div   

1 +  

2 +  

După cons. K 9 GUE/NGL  -  

După cons. L 10 GUE/NGL  -  
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Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

După cons. M 11 GUE/NGL  -  

După cons. O 12 GUE/NGL  -  

Cons. W § text original AN + 411,85,4 

Cons AE § text original div   

1 +  

2/VE + 298,172,14 

vot: rezoluţie (textul în ansamblu)   +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal  

ALDE:   §§ 27, 62 (partea a doua), 81 (partea a doua), am 16, 3 

PPE:   am 1, 2 

Verts/ALE: considerentul W, § 62 
 

Solicitări de vot separat  

ALDE:   considerentul W, § 11, 44, 64, 83, 87 

ECR:  § 68 

S&D:   § 46, 63 

PPE:   § 59 

Verts/ALE: § 52 

 

Solicitări de vot pe părţi  

ALDE, PPE 

considerentul AE 

Prima parte:    întregul text, cu excepţia cuvântului „extensive” 

A doua parte:    acest cuvânt 
 

ALDE 

§ 3 

Prima parte:    întregul text, cu excepţia cuvintelor „specifice fiecărui sector, joacă un rol 

fundamental şi” 

A doua parte:   aceste cuvinte 
 

§ 29 

Prima parte:   „consideră că PAC ... o agricultură orientată spre pieţele locale” 

A doua parte:    „ţinându-se seama de faptul că unii dintre ... şomaj ridicat” 

 

§ 62 

Prima parte:   „recunoaşte gama largă ... acordat vechilor state membre” 

A doua parte:    „pentru a aborda pe deplin ... programare financiară” 

 

§ 81 
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Prima parte:    întregul text, cu excepţia cuvintelor „suficient de flexibilă ... care ar trebui” 

A doua parte:   aceste cuvinte 

 

§ 88 

Prima parte:    întregul text, cu excepţia cuvintelor „politica agricolă comună ... îmbunătăţirii 

nivelului de sănătate” şi „şi extinse programele ... în şcoli” 

A doua parte:    „politica agricolă comună ... îmbunătăţirii nivelului de sănătate” 

A treia parte:    „şi extinse programele ... în școli” 

 

ECR 

considerentul C 

Prima parte:    întregul text, cu excepţia cuvintelor „şi a participat la eforturile... funcţionării 

pieţei unice” 

A doua parte:   aceste cuvinte 

 

§ 2 

Prima parte:   „reaminteşte că PAC ... prima politică comună a CEE” 

A doua parte:   „care a deschis drumul ... domenii de politică” 

 

S&D 

§ 43 

Prima parte:    „consideră ... crizele economice care apar în acest sector” 

A doua parte:   „consideră ... catastrofelor naturale sau sanitare;” 

 

§ 67 

Prima parte:    întregul text, cu excepţia cuvintelor „şi de a evita o redistribuire radicală a 

ajutorului” 

A doua parte:    aceste cuvinte 

 

§ 69 

Prima parte:   întregul text, cu excepţia cuvântului „doi” 

A doua parte:   acest cuvânt 
 

§ 85 

Prima parte:   „reaminteşte faptul că ... retragerea treptată a restituirilor la export în UE” 

A doua parte:    „în paralel cu aplicarea unor măsuri ... OMC;” 

 

PPE 

§ 46 

Prima parte:   întregul text, cu excepţia cuvintelor „în special pentru noile state membre” 

A doua parte:   aceste cuvinte 

 

 

9. Regimul de import al produselor pescăreşti şi de acvacultură în UE în 

perspectiva reformei PCP 

 

Raport: Alain Cadec (A7-0207/2010) 
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Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

§ 6 1 ALDE  +  

§ 19 § text original vs +  

§ 24 2 ALDE VE + 243, 199, 4 

vot: rezoluţie (textul în ansamblu) AN + 374, 13, 11 

 

Solicitări de vot prin apel nominal  

PPE: vot final 
 

Solicitări de vot separat  

Verts/ALE: § 19 

 

 

10. Zimbabwe, în special cazul lui Farai Maguwu 

 

Propuneri de rezoluţie:  B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-

0442/2010, B7-0443/2010, B7-0444/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere comună de rezoluţie  RC-B7-0415/2010 

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

§ 9 1 GUE/NGL VE - 21, 43, 1 

referirea 6 § text original   + modificat oral 

vot: rezoluţie (textul în ansamblu)    +  

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice   

B7-0415/2010  EFD    

B7-0439/2010  ALDE    

B7-0440/2010  S&D    

B7-0441/2010  Verts/ALE    
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Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

B7-0442/2010  PPE    

B7-0443/2010  GUE/NGL    

B7-0444/2010  ECR    

 

Diverse 

Ana Gomes Gomes a prezentat următorul amendament oral la referirea 6: 

„- având în vedere Carta africană privind drepturile omului şi drepturile popoarelor, pe care 

Zimbabwe a ratificat-o,” 

 

 

11. Venezuela, în special cazul Mariei Lourdes Afiuni  

 

Propuneri de rezoluţie: B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010, B7-0435/2010, B7-

0436/2010, B7-0437/2010, B7-0438/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere comună de rezoluţie  RC-B7-0414/2010 

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

vot: rezoluţie (textul în ansamblu)   AN + 46, 20, 1 

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0414/2010  EFD    

B7-0417/2010  PPE    

B7-0418/2010  ALDE    

B7-0435/2010  S&D    

B7-0436/2010  Verts/ALE    

B7-0437/2010  ECR    

B7-0438/2010  GUE/NGL    

 

Solicitări de vot prin apel nominal   
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PPE:   vot final (RC-B7-0414/2010) 

GUE/NGL: vot final (RC-B7-0414/2010) 

 

 

12. Coreea de Nord 

 

Propuneri de rezoluţie:  B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-

0448/2010, B7-0449/2010, B7-0450/2010 

  

Obiect  Am 

nr. 

Autor AN etc. Vot Voturi prin 

AN/VE - 

observaţii 

Propunere comună de rezoluţie  RC-B7-0416/2010 

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

§ 2 § text original div +  

1 +  

2 +  

§ 7 § text original  vs +  

vot: rezoluţie (textul în ansamblu) AN + 64, 0, 1 

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0416/2010  EFD    

B7-0445/2010  ALDE    

B7-0446/2010  Verts/ALE    

B7-0447/2010  PPE    

B7-0448/2010  ECR    

B7-0449/2010  GUE/NGL    

B7-0450/2010  S&D    

 

Solicitări de vot prin apel nominal   

PPE: vot final 

 

Solicitări de vot pe părţi   

ECR 

§ 2 

Prima parte:    „solicită RPDC ... execuţiile publice” 
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A doua parte:    „şi să abolească pedeapsa ... în RPDC” 

 

Solicitări de vot separat:  

ECR: § 7 

 
 


