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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-cadru UE-Libia 

Raport: Ana Gomes (A7-0368/2010) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

Aprobare fără vot  + articolul 97 

alineatul (4) din 

Regulamentul de 

procedură 

 

 

2. Libertatea religioasă şi , în special, situația creștinilor  

Propuneri de rezoluţie: B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, 
B7-0056/2011, B7-0058/2011 

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

- observaţii 

Propunere comună de rezoluţie RC-B7-0039/2011  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD, de Jong, Hadjigeorgiou, Triantaphyllides) 

§ 12 § text original vs +  

§ 13 § text original vs +  

§ 14 § text original vs + modificat oral 

§ 16 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot: rezoluţie (textul în ansamblu)  +  

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0039/2011  EFD  ↓  

B7-0040/2011  S&D  ↓  

B7-0051/2011  ALDE  ↓  

B7-0052/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0054/20117rev  ECR  ↓  

B7-0056/2011  PPE  ↓  

B7-0058/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: §§ 12, 13, 14 
 

Solicitări de vot pe părţi 

ALDE, GUE/NGL 

§ 16 

Prima parte: „îndeamnă instituţiile UE” 

A doua parte: „să respecte obligațiile asumate în temeiul articolului 17 din TFUE”  

A treia parte: „de a menține un dialog ...şi neconfesionale” 

A patra parte: „care să monitorizeze... care este discutată sistematic” 
 

Diverse 

Elmar Brok a prezentat următorul amendament oral la § 14:  

„14. solicită Înaltului Reprezentant, în lumina evenimentelor recente și a necesității din ce în ce 

mai mari de a analiza și a înțelege evoluțiile culturale și religioase în relațiile internaționale și în 

societățile contemporane, să dezvolte o capacitate permanentă în cadrul Direcției pentru drepturile 

omului din cadrul Serviciului European de Acţiune Externă care să monitorizeze situația restricțiilor 

aplicate de guverne și societăți asupra libertății religioase și a drepturilor conexe, precum și să 

transmită anual un raport către Parlament;”  

 

Bastiaan Belder este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluţie.  

 

Søren Bo Søndergaard este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluţie B7-0052/2011depusă de 

grupul GUE/NGL. 
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3. Situaţia din Belarus 

Propuneri de rezoluţie: B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011, 
B7-0057/2011 

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

- observaţii 

Propunere comună de rezoluţie RC-B7-0044/2011  

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

§ 2 § text original  + modificat oral 

§ 3 § text original  + modificat oral 

§ 9 § text original  + modificat oral 

§ 12 1 S&D  +  

§ 13 § text original  + modificat oral 

§ 16 § text original vs +  

vot: rezoluţie (textul în ansamblu)  +  

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0044/2011  PPE  ↓  

B7-0046/2011  S&D  ↓  

B7-0047/2011  ALDE  ↓  

B7-0053/2011  ECR  ↓  

B7-0055/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0057/2011  Verts/ALE  ↓  
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Solicitări de vot separat 

S&D: § 16 

Diverse 

  

Justas Vincas Paleckis a prezentat următorul amendament oral la § 2: 

„2. condamnă utilizarea brutală a forței de către poliție și serviciile KGB împotriva protestatarilor în 

ziua alegerilor și, în special, își exprimă indignarea cu privire la atacul brutal asupra dlui Niakliayeu, 

acestea fiind exemple de încălcare gravă a unor principii democratice fundamentale, precum libertatea 

de întrunire, libertatea de exprimare și drepturile omului; își exprimă îngrijorarea cu privire la 

încercările autorităților din Belarus de a-l lua în custodia statului pe Danil Sannikov, copilul în vârstă 

de trei ani al candidatului la președinție Andrei Sannikov și al Irinei Khalip, jurnalist de investigație, 

ambii părinți aflându-se în închisoare din data de 19 decembrie, ziua alegerilor;  îşi exprimă în mod 

special îngrijorarea faţă de sănătatea lui Mikalay Statkevich, aflat în grevă în ultimele 31 zilei;” 

 

Jacek Protasiewicz a prezentat următorul amendament oral la § 3: 

„3. condamnă cu fermitate arestarea și detenția protestatarilor pașnici și a majorității candidaților 

la președinție (cum ar fi V. Nikliayev, A. Seminkov, N. Statkievich and A. Michalevich); a liderilor 

opoziției democrate, (cum ar fi Pavel Sevyarynets, Anatoly Lebedko), precum și a numeroși activiști 

ai societății civile, jurnaliști, profesori și studenți, care ar putea fi condamnați la sentințe de până la 15 

ani de închisoare; solicită o anchetă internațională independentă și imparțială asupra evenimentelor, 

desfășurată sub auspiciile OSCE;; solicită să se renunțe imediat la acuzațiile motivate politic;”  

 

Vytautas Landsbergis a prezentat următorul amendament oral la punctul 9: 

„9. solicită Comisiei să sprijine, prin toate mijloacele financiare și politice disponibile, eforturile 

societății civile din Belarus, ale mediei independente (inclusiv TV Belsat, Radioul european din 

Belarus, Radio Racja și altele) și ale organizațiilor neguvernamentale din Belarus de a promova 

democrația și de a se opune regimului; constată necesitatea de a accelera și facilita relațiile 

organizațiilor neguvernamentale din Belarus cu comunitatea organizațiilor neguvernamentale 

internaționale; invită în același timp Comisia să întrerupă cooperarea cu mass-media de stat din 

Belarus și să își retragă asistența oferită acesteia; în același timp, Comisia ar trebui să finanțeze 

retipărirea și distribuirea cărților de poezie scrise de Uladzimir Niakliayeu, care au fost recent 

confiscate și arse de către autoritățile belaruse;” 

 

Kristiina Ojuland a prezentat următorul amendament oral la § 13:  

„13. invită Consiliul să aibă în vedere posibilitatea de a suspenda participarea Belarusului la 

activitățile din cadrul Parteneriatului estic cel mai târziu la Summitul privind Parteneriatul estic de la 

Budapesta în cazul în care nu se furnizează explicații acceptabile și nu se înregistrează o îmbunătățire 

semnificativă a situației din Belarus;  solicită ca această suspendare să nu se aplice ONG-urilor și nici 

societății civile;” 

 

Mario Mauro este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluţie. 
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4. Raportul privind politica în domeniul concurenţei pe anul 2009 

Raport: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010) 

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

- observaţii 

§ 5 § text original vs +  

§ 14 1 peste 74 de 

deputaţi 

VE + 305, 289, 25 

§ 18 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 25 § text original vs/VE + 322, 283, 19 

§ 54 § text original vs +  

§ 92 § text original vs +  

§ 102 § text original vs -  

§ 105 § text original div   

1 +  

2 + modificat oral 

§ 108 § text original vs +  

§ 109 § text original vs +  

vot: rezoluţie (textul în ansamblu)  +  

 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 25, 102 

VERTS/ALE: §§ 5, 54, 92, 108, 109 
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Solicitări de vot pe părţi 

PPE: 

§ 18 

Prima parte: „subliniază că statele membre... mai echitabile în domeniul fiscal;” 

A doua parte: „consideră, în această privință, că impozitarea ... pieței interne;” 
 

VERTS/ALE: 

§ 105 

Prima parte: „solicită Comisiei ... de transport de  călători” 

A doua parte: „invită Comisia ... propriile piețe în avans;” 
 

Diverse 

Amendamentul 1 a fost depus de Andreas Schwab şi alţii.  

 

Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE, a prezentat următorul amendament oral la punctul 

105, partea a doua: „invită statele membre şi Comisia ca în perioada de tranziție să propună clauze de 

reciprocitate pentru statele membre care decid să-și deschidă propriile piețe în avans;” 

 
 

5. O politică durabilă a UE pentru nordul îndepărtat  

Raport: Michael Gahler (A7-0377/2010) 

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

- observaţii 

Propunere de rezoluţie 

de înlocuire 

1 GUE/NGL  -  

Amendamentele 

raportorului (vot în 

bloc) 

2-7 Raportor:  +  

vot: rezoluţie a comisiei AFET (textul în 

ansamblu) 

 +  

 

Diverse 

Ilda Figueiredo este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluţie. 
 

 

6. O strategie a UE pentru Marea Neagră 

Raport: Traian Ungureanu (A7-0378/2010) 

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 

§ 9 § text original div   

1 +  

2/VE + 401, 194, 12 

§ 20 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 25 § text original div   

1/AN + 589, 7, 34 

2/AN + 331, 268, 21 

§ 45 § text original vs +  

§ 53 1 raportor  +  

vot: rezoluţie (textul în ansamblu)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: § 25 
 

Solicitări de vot separat 

VERTS/ALE: §§ 45, 53 
 

Solicitări de vot pe părţi 

ALDE: 

§ 9 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia fragmentului „adaptate la caracteristicile specifice ale 

regiunii” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 20 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „de UE”  

A doua parte: aceste cuvinte 
 

S&D, ALDE 

§ 25 

Prima parte: „subliniază necesitatea ... activităţile militare navale” 

A doua parte: „își exprimă îngrijorarea ... stabilității în regiune;” 
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7. Pakistan: asasinarea guvernatorului provinciei Punjab, Salam Taseer 

Propuneri de rezoluţie: B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, 
B7-0062/2011, B7-0063/2011 

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

- observaţii 

Propunere comună de rezoluţie RC-B7-0041/2011 

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

§ 8 + § 17 § text original  + modificat oral 

§ 14 § text original div  modificat oral 

1 +  

2/VE - 1, 84, 1 

§ 15 § text original div   

1 +  

2 -  

vot: rezoluţie (textul în ansamblu)  +  

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0041/2011  EFD  ↓  

B7-0045/2011  ALDE  ↓  

B7-0059/2011  ECR  ↓  

B7-0060/2011  PPE  ↓  

B7-0061/2011  S&D  ↓  

B7-0062/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0063/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitări de vot pe părţi 

VERTS/ALE: 

§ 14 

Prima parte: „solicită din nou ... modificările” 

A doua parte: „sugerate de Ministerul Federal pentru Minorități;” 
 

§ 15 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „și ale lui Sherry Rehman,” 

A doua parte: aceste cuvinte 
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Diverse 

Marietje Schaake a propus următoarele amendamente orale: 

§ 8 

„solicită autorităților pakistaneze să o elibereze imediat pe Asia Bibi și să ia măsuri pentru garantarea 

siguranței familiei ei, care a trebuit să se ascundă;  solicită președintelui Zadari să își exercite 

autoritatea constituțională pentru a o grația, ca urmare a încheierii recursului introdus în numele 

său;”  

 

§ 17 

„salută semnarea de către Pakistan a instrumentelor de ratificare a Pactului internațional cu privire la 

drepturile civile și politice al ONU și a Convenției împotriva torturii; solicită guvernului pakistanez să 

îşi retragă rezervele exprimate cu privire la aceste două acorduri și să garanteze libertatea religioasă, 

astfel cum este înscrisă în Pactul ONU, acordând protecție cetățenilor lor pentru a le permite să își 

practice liber religia;”  

 

Charles Tannock a prezentat următorul amendament oral la § 14: 

„solicită din nou guvernului pakistanez să revizuiască aprofundat legile privind blasfemia și aplicarea 

lor actuală, inclusiv cele privind pedeapsa obligatorie cu moartea sau detenţia pe viaţă prevăzute de 

secțiunea 295 C din Codul penal pakistanez care prevede pedeapsa obligatorie cu moartea pentru cei 

găsiți vinovați de blasfemie împotriva profetului Mohammed, pentru a pune în aplicare modificările 

sugerate de Ministerul Federal pentru Minorități;” 

 

Søren Bo Søndergaard este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluţie B7-0062/2011depusă de 

grupul GUE/NGL. 
 

8. Brazilia: extrădarea lui Cesare Battisti 

Propuneri de rezoluţie: B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011, 

B7-0066/2011 

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

- observaţii 

Propunere comună de rezoluţie RC-B7-0042/2010 

(PPE, S&D, ALDE, ECR) 

vot: rezoluţie (textul în ansamblu) AN + 83, 1, 2 

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0042/2011  EFD  ↓  

B7-0048/2011  ALDE  ↓  

B7-0050/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0064/2011  PPE  ↓  

B7-0065/2011  S&D  ↓  

B7-0066/2011  ECR  ↓  
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Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: Votul final 
 

Diverse 

Sonia Alfano este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluţie B7-0048/2011, depusă de Grupul 

ALDE.  

 

Următorii deputaţi sunt, de asemenea, semnatari ai propunerii comune de rezoluţie RC-B7-0042/2011. 

 

- PPE: 

Cristiana Muscardini, Marco Scurria, Giovanni La Via, Carlo Fidanza, Antonio Cancian, Licia 

Ronzulli, Amalia Sartori, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Alfredo Pallone, Iva Zanicchi, Clemente 

Mastella, Salvatore Tatarella, Aldo Patriciello, Raffaele Baldassarre, Sergio Berlato, Potito Salatto, 

Salvatore Iacolino, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Barbara Matera, Giovanni Collino, Crescenzio 

Rivellini şi Gabriele Albertini. 

 

- S&D: 

Debora Serracchiani, Vittorio Prodi, Paolo De Castro, Roberto Gualtieri, Pier Antonio Panzeri, Pino 

Arlacchi, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Gianluca Susta, Francesco De 

Angelis, Rosario Crocetta, Leonardo Domenici, Rita Borsellino şi Francesca Balzani.  

 

- ALDE: 

Sonia Alfano. 
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9. Iran, în special cazul Nasrin Sotoudeh 

Propuneri de rezoluţie: B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, 
B7-0070/2011, B7-0071/2011 

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

- observaţii 

Propunere comună de rezoluţie RC-B7-0043/2011/rev 1 

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

vot: rezoluţie (textul în ansamblu) AN + 79, 0, 0 

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0043/2011  EFD  ↓  

B7-0049/2011  ALDE  ↓  

B7-0067/2011  ECR  ↓  

B7-0068/2011  S&D  ↓  

B7-0069/2011  PPE  ↓  

B7-0070/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0071/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: Votul final 
 

Diverse 

Rosario Crocetta este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluţie RC-B7-

0043/2011/rev1. 
 
 


