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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. Fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni (versiune codificată) ***I 

Raport: Jiří Maštálka (A7-0363/2010) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot unic AN + 573, 17, 4 

 

 

2. Protocol la Acordul euromediteraneean CE-Iordania pentru a ţine seama de 

aderarea Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană *** 

Recomandare: Gabriele Albertini (A7-0373/2010) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot unic  +  

 

 

3. Acordul CE - Uniunea Economică şi Monetară a Africii de Vest privind serviciile 

aeriene *** 

Raport: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot unic  +  

 

 

4. Condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Catherine Stihler (A7-0343/2010) (majoritate calificată 

necesară) 

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 

Ansamblul textului-

blocul nr. 1 - 

compromis 

84 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL  

comisie 

 +  

Blocul nr. 2 – 

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

1-83 comisia  ↓  

 

 

 

5. Consensul european privind ajutorul umanitar  

Raport: Michèle Striffler (A7-0375/2010) 

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

- observaţii 

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 9 § text original AN + 628, 32, 4 

§ 13 § text original div   

1/AN + 649, 9, 11 

2/AN + 569, 79, 18 

§ 31 § text original AN + 574, 61, 35 

§ 32 § text original AN + 583, 64, 19 

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

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

- observaţii 

§ 35 § text original vs +  

§ 39 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul C § text original div   

1 +  

2/VE + 327, 326, 12 

3/VE + 335, 325, 12 

Considerentul G § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluţie (textul în ansamblu)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: §§ 9, 13, 31, 32 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: §§ 9, 35 
 

Solicitări de vot pe părţi 

ECR: 

considerentul G 

Prima parte: „întrucât tragediile recente din Haiti și din Pakistan ... al coordonării și al 

vizibilității” 

A doua parte: „și întrucât aceste catastrofe ... de reacție rapidă” 
 

§ 5 

Prima parte: „susține o finanțare mai mare a ajutorului umanitar din cauza înmulțirii zonelor de 

intervenție”  

A doua parte: „și solicită autorității bugetare ... de 0,7% din PNB până în 2015;” 
 

§ 39 

Prima parte: „susține mărirea ... acestei dimensiuni” 

A doua parte: „și insistă asupra importanței ... la specificul local;” 
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PPE: 

considerentul C 

 

Prima parte: întregul text cu excepţia fragmentelor „acțiunilor umane care stau la baza” şi „și 

responsabilitatea ... în această privință;” 

A doua parte: „acțiunilor umane care stau la baza” 

A treia parte: „și responsabilitatea ... în această privință;” 
 

GUE/NGL: 

§ 13 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvintelor „militar și” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

ECR, GUE/NGL: 

§ 33 

Prima parte: „solicită Comisiei ... ajutorului umanitar” 

A doua parte: „în cadrul politicii externe a UE” 

A treia parte: „și solicită statelor membre ... unei înțelegeri reciproce;” 
 

 

6. Recunoaşterea agriculturii ca sector strategic în contextul securităţii alimentare 

Raport: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010) 

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

- observaţii 

§ 8 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § text original div   

1/VE + 479, 166, 17 

2 +  

§ 14 § text original div   

1/AN + 445, 166, 60 

2/AN + 313, 300, 46 

3/AN - 282, 339, 48 

§ 24 § text original div   

1 +  



P7_PV(2011)01-18(VOT)_RO.doc 6 PE 457.375 

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

- observaţii 

2 +  

§ 26 § text original vs +  

§ 27 § text original div   

1 +  

2/VE - 279, 380, 5 

3 +  

§ 29 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 30 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 31 § text original vs +  

§ 36 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 45 § text original div   

1/VE + 391, 262, 8 

2/VE - 252, 335, 74 

§ 50 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 51 § text original div   

1 +  

2 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

Considerentul P § text original vs/VE + 311, 311, 26 

vot: rezoluţie (textul în ansamblu)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: § 14 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: § 31 

PPE: considerentul P, § 45 

ECR: §§ 26, 29, 30, 31 
 

Solicitări de vot pe părţi 

ALDE: 

§ 8 

Prima parte: întregul text cu excepţia fragmentului „implementarea .... precum şi o asistenţă mai 

bună” şi „solicită, de asemenea, crearea mai multor ....majorarea bugetului alocat 

acestor programe;” 

A doua parte: „implementarea .... precum şi o asistenţă mai bună”   

A treia parte: „solicită, de asemenea, crearea mai multor ....majorarea bugetului alocat acestor 

programe ;” 
 

§ 9 

Prima parte: „îşi reafirmă ... cela mai defavorizate” 

A doua parte: „reaminteşte că .... celor mai sărace;” 
 

§ 24 

Prima parte: subliniază ... perioadă în care volatilitatea extremă;” 

A doua parte: „îndeamnă ... în Uniunea Europeană”; 
 

§ 29 

Prima parte: „este în favoarea ... problemei legate de speculaţii,” 

A doua parte: „inclusiv printr-un mandat ... de pieţele agricole;” 
 

§ 30 

Prima parte: „îşi exprimă îngrijorarea ... tranzacţiile speculative” 

A doua parte: „consideră că ... ale consumatorilor” 
 

§ 36 

Prima parte: întregul text cu excepţia fragmentului „rezerve pentru reglementarea preţurilor 

mărfurilor” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 45 

Prima parte: „observă că ... şi a urbanizării;” 

A doua parte: „subliniază că ... abandonate;” 
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§ 50 

Prima parte: „subliniază că o mai mare coeziune teritorială” 

A doua parte: „şi eliminarea totală ... un efect echivalent;” 
 

PPE: 

§ 51 

Prima parte: „admite că ... asupra ţărilor în curs de dezvoltare” 

A doua parte: „mai ales prin garantarea  ... prioritate agriculturii;”; 
 

ALDE, ECR: 

§ 27 

Prima parte: „susţine ... consideră, de asemenea” cu excepţia fragmentului „şi praguri minime 

pentru operatorii care pot tranzacţiona pe aceste pieţe” 

A doua parte: „şi praguri minime pentru operatorii care pot tranzacţiona pe aceste pieţe” 

A treia parte: „că speculaţiile nu ar trebui să poată fi o ameninţare la adresa exploataţiilor agricole 

eficiente” 
 

PPE, S&D: 

§ 14 

Prima parte: „invită Comisia ... produsele nemodificate genetic” 

A doua parte: „şi să propună un proces ... acestea s-au dovedit a fi sigure,” 

A treia parte: „analizând, totodată, ... în ţări terţe;” 
 


