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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. Proiect de buget rectificativ nr. 5/2010: OLAF și revizuirea resurselor proprii 

 

Raport: László Surján (A7-0249/2010) 

 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot unic AN + 554,21,21 

 

 

2. Realizarea pieţei interne în ceea ce priveşte comerţul electronic 

 

Raport: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010) 

 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot unic  +  

 

 

3. Investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație civilă ***I 

 

Raport: Christine De Veyrac (A7-0195/2010) 

  

Obiect  Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

Textul în ansamblu 

Blocul nr. 1 - 

compromis  

94rev  PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

AN + 615,12,8 

  Blocul nr. 2 – 

amendamentele comisiei 

competente în fond   

1-93 comisia  ↓  

vot: propunere modificată    +  

vot: rezoluţie legislativă   AN + 604,11,26 

 

Solicitări de vot prin apel nominal  

PPE: blocul nr. 1, blocul nr. 2  
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4. Securitatea aprovizionării cu gaze naturale ***I 

 

Raport: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010) 

  

Obiect  Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

Textul în ansamblu 

Blocul nr. 1 - 

compromis 

118 comisia  +  

  Blocul nr. 2 – 

amendament al comisiei 

competente în fond 

1-117 comisia  ↓  

  vot: propunere modificată   +  

  vot: rezoluţie legislativă  AN + 601,27,23 

 

 

5. Acordului între CE şi Pakistan privind readmisia *** 
 

Recomandare: Csaba Sógor (A7-0231/2010) 

 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot: rezoluţie legislativă  VE + 382,250,23 

 

 

6. Relaţiile economice şi comerciale cu Turcia 

 

Raport: Metin Kazak (A7-0238/2010) 

  

Obiect  Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

Propunere de 

rezoluţie de 

înlocuire 

1 EFD AN - 38,602,18 

Amendament al 

raportorului 

2 raportor div   

1 +  

2/VE - 235,354,64 

3 raportor  +  
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Obiect  Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot: rezoluţie (textul în ansamblu) 

(Comisia INTA)  

 +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal  

EFD: am 1 

 

Solicitări de vot pe părţi  

GUE/NGL: 

am 2 

Prima parte:    „salută... reformei constituţionale” 

A doua parte:    „care ar putea consolida... libere;” 

 

 

7. Legislația comunitară privind conservarea biodiversității 

 

Raport: Esther de Lange (A7-0241/2010) 

  

Obiect  Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

§ 51 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 67 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 69 § text original div   

1 +  

2 -  

vot: rezoluţie (textul în ansamblu)   +  

 

Solicitări de vot pe părţi 

Verts/ALE 

§ 51 

Prima parte:  „constată că... de pesticide” 

A doua parte:  „care face... folositoare;” 

 

§ 67 

Prima parte:  „subliniază că... biodiversitate;” 

A doua parte:  „recunoaşte că... responsabilităţile;” 
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§ 69 

Prima parte: Textul integral cu excepţia cuvintelor „activităţilor menţionate anterior şi” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

 

8. Prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om 

 

Raport: João Ferreira (A7-0227/2010) 

  

Obiect  Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot: rezoluţie (textul în ansamblu)  +  

 

 

9. Reducerea sărăciei şi crearea de locuri de muncă în ţările în curs de dezvoltare  

 

Raport: Eleni Theocharous (A7-0192/2010) 

  

Obiect  Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

§ 2 § text original vs +  

§ 3 § text original vs +  

§ 26 § text original vs/VE + 321,305,12 

§ 49 § text original vs -  

§ 54 § text original vs/VE + 332,293,13 

§ 83 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 84 § text original  + modificat oral  

§ 94 § text original vs/VE + 375,255,15 

Referirea 21 § text original vs/VE - 305,317,17 

Considerentul B § text original vs -  

vot: rezoluţie (textul în ansamblu)  +  

 

 

Solicitări de vot separat  
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PPE:   §§ 26, 49, 54, referirea 21, considerentul B 

ECR:   §§ 2, 3 

GUE/NGL: § 94 

Verts/ALE: § 94 

 

Solicitări de vot pe părţi  

PPE: 

§ 83 

Prima parte:   „invită instituţiile... în curs de dezvoltare” 

A doua parte:    „şi pentru a evita.. financiare internaţionale" 

 

 

Diverse  

Eleni Theocharous a propus următorul amendament oral la punctul 84:: 

„84. invită UE şi G20 să ia măsuri concrete pentru eradicarea abuzurilor specifice paradisurilor fiscale, 

evaziunii fiscale și fluxurilor financiare ilicite din țările în curs de dezvoltare și pentru a promova ca 

aceste resurse să fie investite în țările în curs de dezvoltare;” 


