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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. Revizuirea cadrului financiar multianual pentru a răspunde nevoilor de finanţare 

suplimentare ale proiectului ITER. 

Raport: Reimer Böge (A7-0433/2011) (majoritate calificată obligatorie şi 3/5 din numărul voturilor 

exprimate) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot unic AN + 581, 102, 16  

modificat oral 

 

Diverse 

Alain Lamassoure (preşedintele Comisiei BUDG) a prezentat următorul amendament oral la punctul 1: 

 

1a.  subliniază faptul că Parlamentul, Consiliul şi Comisia au convenit asupra concluziilor comune ale 

reuniunii bugetare trilaterale din 1 Decembrie 2011, în totalitate; 
 

1b.  regretă profund declaraţia unilaterală consemnată de şase state membre în procesul-verbal al 

Consiliului menită să interpreteze în mod părtinitor concluziile comune;   
 

1c.  solicită Consiliului să respecte în totalitate concluziile comune; reaminteşte Consiliului acordul 

acestuia de a valorifica la maxim dispoziţiile prevăzute în Regulamentul financiar  şi în AII din 17 

mai 2006 pentru a pune la dispoziţie suma de 360 milioane EUR în cadrul procedurii bugetare 

pentru 2013 în limita plafoanelor CFM de credite de angajament din cadrul financiar multianual; 

afirmă că Parlamentul nu poate, altfel, garanta o înţelegere asupra sumei respective;   
 

1d.  îndeamnă Comisia să valorifice la maxim dispoziţiile prevăzute în Regulamentul financiar şi în 

AII din 17 mai 2006 atunci când înaintează propuneri concrete privind suma de 360 milioane EUR 

în cadrul proiectului de buget pentru exerciţiul 2013;   

 
 

 

2. Proiectul de buget rectificativ nr. 7/2011 - Mobilizarea Fondului de solidaritate al 

UE - Spania şi Italia 

Raport: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0436/2011) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot unic AN + 677, 15, 7 
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3. Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: Spania (cutremurul de la Lorca) şi 

Itallia (inundaţiile din regiunea Veneto) 

Raport: Reimer Böge (A7-0437/2011) (majoritate calificată obligatorie şi 3/5 din numărul voturilor 

exprimate) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot unic AN + 677, 19, 3 

 

 

4. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/002 

Trentino-Alto Adige/Südtirol - Construcţii de clădiri/ Italia 

Raport: Barbara Matera (A7-0438/2011) (majoritate calificată obligatorie şi 3/5 din numărul 

voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot unic AN + 610, 72, 21 

 

 

5. Dreptul la informare în cadrul procedurilor penale ***I 

Raport: Birgit Sippel (A7-0408/2011) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot unic AN + 663, 24, 17 

 

 

6. Propunere de numire a unui membru al Curţii de Conturi (Dl K. Pinxten - BE) * 

Raport: Inés Ayala Sender (A7-0417/2011) vot secret [articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot: propunere de decizie  + 599, 38, 56 
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7. Propunere de numire a unui membru al Curţii de Conturi (Dl H. Otbo - DK) * 

Raport: Inés Ayala Sender (A7-0416/2011) vot secret [articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot: propunere de decizie  + 596, 31, 53 

 

 

 

8. Propunere de numire a unui membru al Curţii de Conturi (Dl J-F. Corona Ramón 

- ES) * 

Raport: Inés Ayala Sender (A7-0422/2011) vot secret [articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

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

- observaţii 

vot: propunere de decizie  + 363, 309, 27 

 

 

 

9. Propunere de numire a unui membru al Curţii de Conturi (Dl V. Itälä - FI) * 

Raport: Inés Ayala Sender (A7-0418/2011) vot secret [articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot: propunere de decizie  + 625, 41, 29 

 

 

 

10. Propunere de numire a unui membru al Curţii de Conturi (Dl. K. Cardiff - IE) * 

Raport: Inés Ayala Sender (A7-0419/2011) vot secret [articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot: propunere de decizie  + 521, 128, 34 
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11. Propunere de numire a unui membru al Curţii de Conturi (Dl. P. Russo - IT) * 

Raport: Inés Ayala Sender (A7-0420/2011) vot secret [articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot: propunere de decizie  + 608, 43, 34 

 

 

 

12. Propunere de numire a unui membru al Curţii de Conturi (Dl. V. Caldeira - PT) * 

Raport: Inés Ayala Sender (A7-0423/2011) vot secret [articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot: propunere de decizie  + 622, 36, 32 

 

 

 

13. Propunere de numire a unui membru al Curţii de Conturi (Dl. H.G. Wessberg - 

SE) * 

Raport: Inés Ayala Sender (A7-0415/2011) vot secret [articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot: propunere de decizie  + 606, 39, 55 

 

 

 

14. Ordinul european de protecţie ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Teresa Jiménez-Becerril Barrio şi Carmen Romero López (A7-

0435/2011) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

aprobare fără vot  +  
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15. Procedura unică de solicitare a unui permis de şedere şi de muncă ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Véronique Mathieu (A7-0434/2011) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

aprobare fără vot  +  

 

 

16. Zona Acordului de instituire a Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea 

Mediterană ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Crescenzio Rivellini (A7-0392/2011) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

aprobare fără vot  +  

 

 

17. Conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale în ceea ce priveşte 

microentităţile ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Klaus-Heiner Lehne (A7-0393/2011) 

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

- observaţii 

Întregul text - 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

1-5 comisia  +  

 

 

 

18. Gestiunea financiară pentru statele membre care se confruntă cu dificultăţi grave 

sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea financiară ***I 

Raport: Paolo De Castro (A7-0405/2011) 

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 

Întregul text - 

Amendament al 

comisiei competente în 

fond 

1-6 comisia  +  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 622, 60, 17 

 

 

19. Obstacolele din calea comerţului şi a investiţiilor 

Raport: Robert Sturdy (A7-0365/2011) 

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

- observaţii 

§ 24 § text original vs +  

Considerentul G § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Considerentul L § text original vs +  

Considerentul M § text original vs +  

Considerentul N § text original vs +  

Considerentul O § text original vs +  

vot: rezoluţie (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: considerentele L, M, N, O, § 24 
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Solicitări de vot pe părţi 

S&D, GUE/NGL 

considerentul G 

Prima parte: „întrucât producătorii europeni ... recunoaştere reciprocă a reglementărilor,” 

A doua parte: „ceea ce demonstrează ... barierelor netarifare inutile,” 

A treia parte: „posibil prin deschiderea negocierilor ...  aspecte ale sectorului M1,” 

A patra parte: „şi ia act de faptul că ciclul de încercare ... performanţele de mediu;” 
 


