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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. Componența numerică a comisiilor permanente 

Propunere de decizie: B7-0001/2012 

 

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

- observaţii 

Propunere de decizie B7-0001/2012 

prezentată de Conferinţa preşedinţilor 

§ 1 1 S&D, 

GUE/NGL, 

EFD 

 R  

vot: decizie (textul în ansamblu)  +  

 

Diverse 

Grupul ECR şi-a retras semnătura de la amendamentul 1. 
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2. Concluziile reuniunii Consiliului European (8-9 decembrie 2011) privind un 

proiect de acord internaţional referitor la o uniune a stabilităţii fiscale  

Propuneri de rezoluţie: B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012, B7-0011/2012 et B7-0012/2012 

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

- observaţii 

Propunere comună de rezoluţie RC-B7-0003/2012  

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

§ 3 § text original vs +  

§ 4 § text original  + modificat oral 

§ 5 § text original vs +  

vot: rezoluţie (textul în ansamblu) AN + 521, 124, 50 

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0003/2012  PPE  ↓  

B7-0004/2012  S&D  ↓  

B7-0005/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0011/2012  ALDE  ↓  

B7-0012/2012  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD, GUE/NGL: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

EFD: §§ 3, 5 
 

Diverse 

Elmar Brok a propus următorul amendament oral la § 4: 

 

Punctul 4 (liniuţă nouă după a treia liniuţă) 

„- toate părţile contractante la acord, state membre care fac sau care vor face parte din zona 

euro, ar trebui să aibă acelaşi drept de a participa la reuniunile la nivel înalt ale zonei 

euro;” 

 

Mario Mauro (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluţie B7-0003/2012. 
 


