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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 



P7_PV(2011)12-14(VOT)_RO.doc 2 PE 479.488 

1. Instrumentul de asistență pentru preaderare (IAP) ***I 

Raport: Gabriele Albertini (A7-0397/2011) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot unic AN + 549, 34, 12 

 

 

2. Sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman ***I 

Raport: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011) 

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

- observaţii 

Ansamblul textului-

blocul nr. 1 - 

compromis 

32 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL, 

EFD 

AN + 577, 24, 9 

Blocul nr. 2 – 

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

1-31 comisia  ↓  

vot: propunere modificată AN + 581, 28, 13 

vot: rezoluţie legislativă AN + 585, 33, 11 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: amendamentul 32, propunerea modificată 
 

 

3. Utilizarea fosfaților și a altor compuși ai fosforului în detergenții de rufe de uz 

casnic ***I 

Raport: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011) 

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 

Ansamblul textului-

blocul nr. 1 - 

compromis 

28 ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL, 

EFD 

 +  

Blocul nr. 2 – 

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

1-27 comisia  ↓  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 631, 18, 4 

 

 

4. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Maroc *** 

Raport: Carl Haglund (A7-0394/2011) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot: rezoluţie legislativă AN - 296, 326, 58 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD: vot final 

VERTS/ALE: vot final 
 

 

5. Propunere de decizie privind componenţa numerică a comisiilor permanente 

Propunere de decizie: B7-0619/2011 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

5. Propunere de decizie B7-0619/2011  

(Conferinţa preşedinţilor) 

vot: decizie (textul în ansamblu)  +  

 

 

6. Propunere de decizie privind componenţa numerică a delegaţiilor 

interparlamentare, a delegațiilor la comisiile parlamentare mixte, precum și a 
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delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare 

multilaterale 

Propunere de decizie: B7-0620/2011 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

5. Propunere de decizie B7-0620/2011  

(Conferinţa preşedinţilor) 

vot: decizie (textul în ansamblu)  +  

 

 

7. Numirea unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale 

Europene: Dl. Coeuré * 

Raport: Sharon Bowles (A7-0443/2011) vot secret (articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot: decizie.  + 566, 67, 50 

 

 

8. Viitorul protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare 

prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea 

Europeană și Regatul Maroc 

Propuneri de rezoluţie: B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011, B7-0698/2011 

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 

Propunere comună de rezoluţie RC-B7-0691/2011  

(Verts/ALE, GUE/NGL) 

vot: rezoluţie (textul în ansamblu) AN - 134, 474, 74 

Propunere de rezoluţie a unui grup politic 

B7-0691/2011  Verts/ALE  -  

Propunere comună de rezoluţie RC-B7-0692/2011  

(PPE, S&D, ALDE) 

După § 1 4 GUE/NGL AN - 138, 522, 32 

După § 7 - Guido Milana AN + 617, 65, 17 

amendement oral 

§ 8 2 Verts/ALE AN - 209, 462, 26 

După referirea 5 1 Verts/ALE AN - 211, 463, 21 

După cons A 3 GUE/NGL AN - 161, 509, 24 

vot: rezoluţie (textul în ansamblu) AN + 544, 123, 33 

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0692/2011  ALDE, PPE  ↓  

B7-0696/2011  S&D  ↓  

B7-0698/2011  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

VERTS/ALE: amendamentele 1, 2 

GUE/NGL: vot final (RC-B7-0691/2011) şi vot final (RC-B7-0692/2011), amendamentele 4, 3 
 

Diverse 

Guido Milana a propus amendamentul oral ce urmează după § 7: 

„7a. solicită Comisiei să introducă în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului clauza 

referitoare la respectarea drepturilor omului care este inclusă de asemenea în Rezoluția sa din 25 

noiembrie 2010 referitoare la drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile 

comerciale internaționale;” 
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9. Impactul crizei financiare asupra sectorului apărării 

Raport: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011) 

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

- observaţii 

Amendamentele 

raportorului (vot în 

bloc) 

1-2 raportor  +  

§ 3 § text original div   

1/AN + 452, 219, 27 

2/AN + 539, 117, 31 

§ 5 § text original div   

1/AN + 558, 119, 16 

2/AN + 496, 166, 16 

§ 10 § text original div   

1/AN + 561, 111, 15 

2/AN + 503, 166, 20 

§ 23 § text original div   

1/AN + 569, 117, 15 

2/AN + 351, 322, 20 

§ 29 § text original AN + 543, 131, 19 

§ 35 § text original AN + 561, 108, 17 

§ 36 § text original AN + 556, 110, 21 

§ 37 § text original AN + 545, 108, 25 

§ 38 § text original AN + 518, 134, 37 

§ 40 § text original AN + 499, 173, 21 

§ 45 § text original AN + 508, 153, 29 

§ 59 § text original AN + 503, 103, 87 

§ 60 § text original div   

1/AN - 322, 349, 29 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

2/AN + 476, 185, 29 

§ 70 § text original AN + 490, 122, 76 

§ 71 § text original AN + 509, 106, 67 

vot: rezoluţie (textul în ansamblu) AN + 501, 170, 26 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD: vot final 

GUE/NGL: vot final 

S&D: § 29 

VERTS/ALE: §§ 35, 36, 37, 38, 40, 45, 59, 60, 70, 71, vot final 
 

Solicitări de vot pe părţi 

S&D, Verts/ALE: 

§ 3 

Prima parte: „ia act de dependența, în continuare disproporționată... cheltuielile de apărare ;” 

A doua parte: „constată cu îngrijorare ... de peste un deceniu ;” 
 

ALDE: 

§ 60 

Prima parte: „observă, cu toate acestea ... industriile naționale ;” 

A doua parte: „solicită statelor membre... decât compensările ;” 
 

VERTS/ALE: 

§ 5 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „autonomia strategică ” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 10 

Prima parte: „subliniază că UE dispune ... să îndeplinească aceste obiective” 

A doua parte: „inclusiv prin identificarea ... finanțări mai substanțiale la nivel european ” 
 

§ 23 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „sau programul Galileo ... ale statelor membre ;” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

 

10. Summitul UE-Rusia 

Propuneri de rezoluţie: B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011, 
B7-0700/2011 

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 

Propunere comună de rezoluţie RC-B7-0693/2011  

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

§ 15 § text original div   

1 +  

2/AN + 648, 12, 17 

§ 16 § text original div   

1 +  

2/AN + 642, 13, 17 

După § 16 1 Verts/ALE div   

1 +  

2 -  

vot: rezoluţie (textul în ansamblu)  +  

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0693/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0694/2011  S&D  ↓  

B7-0695/2011  ALDE  ↓  

B7-0697/2011  ECR  ↓  

B7-0699/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0700/2011  PPE  ↓  
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Solicitări de vot pe părţi 

ALDE: 

amendamentul 1 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „având în vedere constatările ... să fie anulate" 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

S&D: 

§ 15 

Prima parte: „salută demonstraţiile  ... în contextul alegerilor;” 

A doua parte: „solicită ca toate cazurile ... substanţial şi transparent;” 
 

§ 16 

Prima parte: „ia act de recentele ... pentru Duma de Stat; ” 

A doua parte: „solicită autorităţilor ruse ... acolo unde s-au înregistrat nereguli;” 
 

Diverse 

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (Grupul PPE) a semnat, de asemenea, propunerea de rezoluţie B7-

0700/2011.  

  

Alexander Graf Lambsdorff şi Annemie Neyts-Uyttebroeck (Grupul ALDE) au semnat, de asemenea, 

propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0693/2011. 
 

 

11. Politica europeană de vecinătate 

Raport: Mário David et Marek Siwiec (A7-0400/2011) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot: rezoluţie (textul în ansamblu)  +  

 

 

12. Politica UE de combatere a terorismului 

Raport: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011) 

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

- observaţii 

Propunere de rezoluţie 

de înlocuire 

1 ALDE, S&D, 

Verts/ALE 

VE + 307, 259, 54 

§ 1 § text original div   

1 ↓  

2 ↓  

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

- observaţii 

§ 3 § text original vs ↓  

§ 8 § text original vs ↓  

§ 12 § text original vs ↓  

§ 26 § text original vs ↓  

§ 27 § text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 28 litera (b) § text original vs ↓  

§ 28 litera (c) § text original vs ↓  

§ 28 litera (a) § text original vs ↓  

§ 28 litera (a) § text original vs ↓  

§ 28 litera (f) § text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 29 § text original vs ↓  

§ 30 § text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 31 § text original div   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 33 § text original vs ↓  

§ 34 § text original div   

1 ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

2 ↓  

§ 35 § text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 37 § text original vs ↓  

§ 38 § text original vs ↓  

§ 39 § text original vs ↓  

§ 40 § text original vs ↓  

§ 41 § text original vs ↓  

§ 42 § text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 43 § text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 46 § text original vs ↓  

§ 47 § text original vs ↓  

§ 48 § text original vs ↓  

Cons A § text original vs ↓  

Cons D § text original div   

1 ↓  

2 ↓  

Considerentul F § text original div   

1 ↓  

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

- observaţii 

Considerentul G § text original vs ↓  

Considerentul M § text original vs ↓  

Considerentul Q § text original vs ↓  

Considerentul R § text original vs ↓  

Considerentul S § text original vs ↓  

Considerentul Y § text original div   

1 ↓  

2 ↓  

Considerentul Z § text original div   

1 ↓  

2 ↓  

vot: rezoluţie (textul în ansamblu)  

(Comisia LIBE) 

AN ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

S&D: §§ 12, 28b, 28d, 33, 46, 48 şi considerentul Z 

PPE: §§ 3, 8, 26, 28b, 28c, 28d, 28e, 29, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48 şi 

considerentele A, G, M, Q, R, S 
 

Solicitări de vot pe părţi 

PPE: 

considerentul D 

Prima parte: „întrucât Raportul Europol ... par să se consolideze,” 

A doua parte: „, subliniind o tendință de ... atacurilor teroriste din UE,” 
 

considerentul F 

Prima parte: „întrucât terorismul ... teroristă mai complexă” 

A doua parte: „întrucât ... un cadru legal foarte diferit;” 
 

considerentul Y 

Prima parte: „întrucât supravegherea în masă ... prevenirii terorismului;” 

A doua parte: „întrucât aceste instrumente ... între agenții este insuficient;” 
 

considerentul Z 

Prima parte: „întrucât autoritățile publice ... bazele de date de clienți” 

A doua parte: „întrucât costurile de stocare ... sunt considerabile; ” 
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§ 1 

Prima parte: „salută cu satisfacție ... internă a UE;” 

A doua parte: „regretă, cu toate acestea... la nivelul UE;” 

A treia parte: „afirmă importanța ... crima organizată;” 
 

§ 27 

Prima parte: „se declară în favoarea ... Serviciul european de acțiune externă;” 

A doua parte: „subliniază faptul că ... prevenirea la timp a atacurilor;” 
 

§ 28f 

Prima parte: „să identifice modul în care ... în securitate există deficiențe” 

A doua parte: „care pot fi utilizate ... de acte teroriste ;” 
 

§ 30 

Prima parte: „solicită Comisiei ... pusă în aplicare la nivel național;” 

A doua parte: „în același timp, ... Directivei privind păstrarea datelor;” 
 

§ 35 

Prima parte: „solicită, de asemenea, ... fundamentale ale cetățenilor” 

A doua parte: „ținând seama de faptul că ... statul de drept;” 
 

§ 42 

Prima parte: „îndeamnă Comisia să realizeze ... cu caracter personal,” 

A doua parte: „tehnologii de detectare ... sau tehnici similare ;” 
 

§ 43 

Prima parte: „subliniază necesitatea ... principiul necesității, ” 

A doua parte: „inexistența unei posibile ... puternic îmbunătățite;” 
 

S&D, PPE 

§ 31 

Prima parte: „solicită Comisiei ... începând din 2001” , cu excepţia cuvintelor„, până în martie 

2012,” 

A doua parte: „, până în martie 2012, ” 

A treia parte: „specificând, de asemenea... de țările terțe,” 

A patra parte: „incluzând cel puțin ... începând cu 2001;” 
 

§ 34 

Prima parte: „solicită Comisiei ... control democratic eficient” 

A doua parte: „incluzând cel puțin următoarele aspecte” 
 


