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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. Norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii 

***I 

Raport: Antonyia Parvanova şi Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot unic AN + 611, 9, 13 

 

 

2. Modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare pentru carnea de 

vită şi mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, 

borceag şi tărâţe, brizuri şi alte reziduuri ***I 

Raport: Vital Moreira (A7-0212/2012) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot: propunere modificată AN + 654, 7, 13 

vot: rezoluţie legislativă  vot reportat  

 

 

3. Importul de ulei de măsline şi de alte produse agricole din Turcia în ceea ce 

priveşte competenţele delegate şi competenţele de executare care trebuie conferite 

Comisiei ***I 

Raport: Vital Moreira (A7-0209/2012) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot: propunere modificată AN + 641, 27, 11 

vot: rezoluţie legislativă  vot reportat  
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4. Acordul privind recunoaşterea reciprocă în materie de evaluare a conformităţii, de 

certificate şi de marcaje dintre Comunitatea Europeană şi Australia *** 

Recomandare: Vital Moreira (A7-0211/2012) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot unic AN + 665, 7, 7 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD: vot final 
 

 

5. Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Noua Zeelandă privind recunoaşterea 

reciprocă în materie de evaluare a conformităţii *** 

Recomandare: Vital Moreira (A7-0210/2012) 

Obiect AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot unic AN + 669, 6, 6 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD: vot final 
 

 

6. Anumite măsuri aplicabile ţărilor care permit pescuitul nedurabil, în scopul 

conservării stocurilor de peşte ***I 

Raport: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012) 

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

- observaţii 

Textul integral - blocul 

nr. 1 - compromis 

17 comisia  +  

Blocul nr. 2 – 

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

1-16 comisia  ↓  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 659, 11, 7 
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7. Organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor obţinute din pescuit şi din 

acvacultură ***I 

Raport: Struan Stevenson (A7-0217/2012) 

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

- observaţii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-6 

8-9 

11-32 

34-39 

44 

46-47 

49 

52-63 

65-70 

72-85 

87-97 

100-

101 

103-

104 

106-

108 

110-

113 

116-

117 

120 

122 

124-

127 

129 

131-

133 

135-

141 

143-

150 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot separat 

7 comisia vs +  

13 comisia vs +  

33 comisia div   

1 +  

2 +  

40 comisia vs/VE - 328, 344, 9 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

41 comisia div   

1 +  

2/VE - 268, 404, 4 

42 comisia div   

1 +  

2/VE - 313, 351, 11 

43 comisia div   

1 +  

2/VE + 416, 247, 12 

45 comisia vs/VE - 284, 376, 13 

48 comisia vs +  

50 comisia vs -  

64 comisia vs +  

71 comisia vs/VE + 389, 274, 7 

86 comisia vs -  

98 comisia vs +  

99 comisia vs/VE + 379, 290, 7 

102 comisia vs +  

109 comisia vs +  

114 comisia div   

1 +  

2 -  

119 comisia vs +  

121 comisia vs +  

130 comisia vs +  

134 comisia vs +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

142 comisia vs +  

Articolul 3, după §1 155 GUE/NGL  -  

Articolul 8, după litera 

(f) 

159 GUE/NGL  -  

Articolul 10 § 1 litera 

(a) 

151 S&D  +  

51 comisia  ↓  

Articolul 35 § 1, 

partea introductivă 

160 GUE/NGL  -  

105 comisia  +  

Articolul 36 § 3, după 

litera (d) 

161 GUE/NGL  -  

Articolul 38, după §1 162 GUE/NGL  -  

Capitolul 2, după 

secţiunea VI 

163 GUE/NGL  -  

Articolul 39, după §3 164 GUE/NGL AN - 46, 610, 14 

Articolul 40 § 3 115 comisia  -  

166 PPE VE - 285, 386, 4 

Articolul 42 § 1 litera 

(b) 

167 Verts/ALE VE + 336, 315, 14 

Articolul 42 § 1 litera 

(e) 

118 comisia  +  

152 S&D  -  

Articolul 42 § 1, după 

litera (d) 

153 S&D AN - 283, 385, 7 

Articolul 44 § 1 litera 

(a) 

128 comisia  +  

154 S&D  -  

După articolul 45 168 Verts/ALE  -  

123 comisia  +  

După cons 10 10 comisia  -  

165 PPE VE + 349, 303, 13 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 620, 27, 27 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: amendamentul 153 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: amendamentele 40, 41, 130 

S&D: amendamentele 40, 48, 50, 71, 119, 121, 134 

Verts/ALE: amendamentele 7, 13, 43, 45, 50, 64, 86, 98, 99, 102, 109, 119, 121, 142 
 

Solicitări de vot pe părţi 

S&D: 

amendamentul 41 

Prima parte: Nu priveşte versiunea în limba română. 

A doua parte: Aceste cuvinte 
 

amendamentul 42 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „de o manieră ... a activităţilor de pescuit” 

A doua parte: Aceste cuvinte 
 

amendamentul 43 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „şi acordarea de asistenţă membrilor lor pentru 

evitarea şi reducerea la minim a acestor capturi.” 

A doua parte: Aceste cuvinte 
 

amendamentul 114 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia eliminării cuvintelor „în vederea consumului uman” 

A doua parte: Eliminarea acestor cuvinte 
 

VERTS/ALE: 

amendamentul 33 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvântului „substanţială” 

A doua parte: Acest cuvânt 
 

Diverse 

Grupul GUE/NGL şi-a retras amendamentele 156, 157 şi 158. 
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8. Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica 

externă şi de securitate comună 

Raport: Elmar Brok (A7-0252/2012) 

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

- observaţii 

După § 1 11 GUE/NGL  -  

§ 3 1 PPE  +  

După § 5 12 GUE/NGL  -  

§ 9 2 PPE  + modificat oral 

După § 14 13 GUE/NGL  -  

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 33 14 GUE/NGL  -  

§ 37 3 PPE div  modificat oral 

1 +  

2 +  

15 GUE/NGL  -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

După § 44 16 GUE/NGL VE - 229, 413, 17 

§ 45 4 PPE  + modificat oral 

§ 46 5 PPE VE + 533, 116, 13 

§ 47 6 PPE  + modificat oral 

După § 48 17 GUE/NGL  -  

§ 52 7 PPE  + modificat oral 

După § 58 23 Verts/ALE  +  

§ 61 8 PPE  +  

După § 69 18 GUE/NGL  -  

După § 71 19 GUE/NGL  -  

§ 74 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 75 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 76 § text original vs +  

După § 78 9 PPE  + modificat oral 

§ 79 24 Verts/ALE div   

1 +  

2 +  

§ 80 25 Verts/ALE  -  

§ 81 § text original vs +  

§ 84 26 Verts/ALE  -  

§ text original  + modificat oral 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Voturi prin AN/VE 

- observaţii 

§ 85 10 PPE  +  

După § 85 27 Verts/ALE  -  

§ 93 22 Verts/ALE VE + 318, 271, 68 

§ 104 28 Verts/ALE  -  

După § 104 20 GUE/NGL  -  

§ 111 29 Verts/ALE  +  

§ 112 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 113 30 Verts/ALE  +  

§ 114 31 Verts/ALE  +  

§ 117 32 Verts/ALE AN - 293, 364, 11 

§ 119 § text original vs +  

§ 120 § text original vs +  

§ 121 § text original vs +  

După § 122 21 GUE/NGL  -  

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 511, 73, 78 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: amendamentul 32 
 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: §§ 76, 81, 119, 120, 121 
 

Solicitări de vot pe părţi 

Verts/ALE: 

§ 74 

Prima parte: „consideră că ... transatlantice în materie de securitate;” 

A doua parte: „subliniază că... legăturii transatlantice” 
 

§ 75 

Prima parte: „solicită ca... resurse financiare adecvate;” 

A doua parte: „îşi exprimă îngrijorarea profundă ... insulele Falkland ale Regatului Unit;” 
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S&D, ALDE: 

amendamentul 3 

Prima parte: „salută ... de interes reciproc;” 

A doua parte: „subliniază ... de la Ankara);” 
 

EFD: 

§ 15 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „observă, în special, ... a PSAC” 

A doua parte: Aceste cuvinte 
 

ALDE: 

amendamentul 24 

Prima parte: „constată impactul considerabil ... a construcţiei instituţionale în cadrul Mercosur” 

A doua parte: „şi Unasur” 
 

Verts/ALE, EFD 

§ 112 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „punerea şi utilizarea în comun în mai mare 

măsură a capabilităţilor militare importante,” 

A doua parte: „punerea şi utilizarea în comun în mai mare măsură a capabilităţilor militare 

importante,” cu excepţia cuvântului „importante” 

A treia parte: cuvântul „importante” 
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Diverse 

Dl Brok a propus următoarele amendamente orale: 

 

 

Am 2 

9. „subliniază rolul de lider politic care se aşteaptă de la VP/ÎR în ceea ce priveşte asigurarea unităţii, 

coordonării, consecvenţei, credibilităţii şi eficienţei măsurilor adoptate de Uniune; solicită VP/ÎR să îşi 

utilizeze la maximum şi în timp util atribuţiile instituţionale pentru a iniţia, organiza şi asigura 

respectarea PESC, implicând pe deplin organismele competente ale Parlamentului în aceste eforturi; 

salută rolul important jucat de VP/ÎR în numele comunităţii internaţionale în cadrul negocierilor 

dificile cu Iranul; ia în considerare relaţia istorică importantă dintre popoarele europene şi cel iranian; 

solicită consolidarea cu mai multă fermitate a rolului pe care Uniunea îl joacă în sprijinirea vecinătăţii 

europene în lumina Primăverii arabe, în special a proceselor de tranziţie democratică din sudul 

Mediteranei, inclusiv prin noul Fond european pentru democraţie, precum şi a procesului de pace din 

Orientul Mijlociu, aflat în stagnare;” 

 

Am 3 

„salută agenda pozitivă a Comisiei pentru relaţiile UE-Turcia; este preocupat de situaţia din mai multe 

zone, în special în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, statul de drept, drepturile femeilor în 

Turcia, înaintarea lentă către o nouă constituţie civilă şi, în plus, polarizarea societăţii turce; 

încurajează Turcia să accelereze procesul de reformă; subliniază faptul că Turcia nu este numai ţară 

candidată, ci şi un important partener strategic şi aliat în cadrul NATO; prin urmare, solicită 

consolidarea dialogului politic existent cu Turcia în materie de opţiuni de politică externă şi de 

obiective de interes reciproc; subliniază că este important ca Turcia să fie încurajată să îşi desfăşoare 

politica externă într-un cadru de relaţii de bună vecinătate, de dialog strâns şi în coordonare cu 

Uniunea Europeană, cu scopul de a crea sinergii valoroase şi de a consolida potenţialul pentru efecte 

pozitive, în special în legătură cu sprijinirea procesului de reformă din lumea arabă; speră că se vor 

îmbunătăţi condiţiile pentru deschiderea altor capitole în negocierile de aderare (de exemplu, 

ratificarea şi punerea în aplicare a Protocolului de la Ankara);” 

 

Am 4 

„sprijină dubla abordare a Consiliului, menită să găsească o soluţie diplomatică, ca unică opţiune 

viabilă pentru chestiunea nucleară iraniană; reaminteşte că sancţiunile nu sunt un scop în sine; 

îndeamnă statele din cadrul UE3+3 şi Iranul să nu părăsească masa negocierilor şi solicită 

negociatorilor să ajungă la un acord; aminteşte că, în conformitate cu un principiu central al TNP, 

Iranul are dreptul de a îmbogăţi uraniu pentru a-l folosi în scopuri paşnice şi de a primi asistenţă 

tehnică în acelaşi scop; este preocupat de eventualitatea unei acţiuni militare şi solicită tuturor părţilor 

să-şi îndrepte atenţia către o soluţionare paşnică şi îndeamnă Iranul să respecte Tratatul  de 

neproliferare şi rezoluţiile ONU, şi să coopereze pe deplin cu AIEA;” 

 

Am 6 

„solicită, în consecinţă, VP/ÎR şi Consiliului eforturi susţinute şi neobosite, cerând cu fermitate 

Iranului să respecte drepturile omului; subliniază necesitatea ca politica UE în raport cu Iranul să 

exprime solidaritatea cu toţi cei care se opun represiunii şi luptă pentru libertăţile fundamentale şi 

democraţie; insistă că prezenţa UE pe teren ar putea garanta faptul că statele membre şi UE evaluează 

adecvat evoluţiile din toate domeniile şi comunică cu autorităţile iraniene; consideră că este posibilă  

deschiderea unei delegaţii UE la Teheran, la timpul potrivit în dezvoltarea relaţiilor UE-Iran;” 

 

Am 7 

„solicită un angajament  mai puternic în cooperare cu partenerii regionali, în rezolvarea conflictelor 

îngheţate din teritoriile ţărilor participante la Parteneriatul estic, în special, scoaterea din impas a 

Oseţiei de Sud şi a Abhaziei, şi în depăşirea impasului privind conflictul Nagorno-Karabah şi 

implicarea totală în sprijinul acordat oricărui acord de pace rezultat; consideră că problema 

transnistreană ar putea reprezenta un test pentru voinţa partenerilor regionali;” 
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Am 9 

„solicită dezvoltarea mai amplă a cooperării tripartite cu cele două Americi pe probleme de interes 

comun, pentru a se încerca realizarea unei zone euro-atlantice, care să cuprindă UE, SUA, Canada şi 

America Latină;” 

 

§ 84 

„observă că strategia comună Africa-UE şi cele opt sectoare ale sale s-a axat iniţial pe Uniunea 

Africană (UA) şi pe sprijinul tehnic acordat pentru consolidarea capacităţilor instituţionale şi a 

politicilor din sfera păcii şi securităţii, drepturilor omului, promovării democraţiei, statului de drept şi 

realizării Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM); aminteşte că, deşi o astfel de abordare 

cuprinzătoare rămâne valabilă, coerenţa şi eficacitatea strategiei au fost reduse de existenţa unor 

acorduri care se suprapun, cu mai mulţi parteneri, şi de lipsa unei linii bugetare speciale pentru 

implementarea acesteia; în plus, este necesar să se depăşească de urgenţă problema consolidării 

capacităţilor instituţionale la nivel continental pentru a trece la dezvoltarea unui parteneriat politic 

pentru pace, securitate şi dezvoltare socioeconomică la nivel regional şi subregional; solicită 

extinderea acestor parteneriate politice în vederea includerii comunităţilor economice regionale, nu 

numai ca strategie de consolidare a Uniunii Africane, ci şi ca mijloc de aprofundare a parteneriatului 

UE-Africa la nivel regional şi subregional, urmărind astfel interesele politice, economice şi de 

securitate ale cetăţenilor africani şi europeni; deplânge regresele provocate de loviturile de stat, 

precum cele care au avut loc în Mali şi Guineea-Bissau, în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor şi 

principiilor democratice ale UA, UE şi ONU; solicită restabilirea urgentă a ordinii constituţionale în 

aceste ţări;” 
 

 

9. Conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole 

Raport: Carl Haglund (A7-0225/2012) 

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

- observaţii 

§ 4 § text original vs/AN + 399, 228, 31 

§ 9 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 13 § text original vs/VE + 385, 243, 33 

§ 14 § text original div   

1 +  

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

- observaţii 

§ 18 § text original AN + 561, 102, 2 

§ 19 § text original AN + 387, 250, 22 

§ 23 § text original vs/VE - 320, 326, 3 

Cons E § text original vs/VE + 377, 241, 33 

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: §§ 18, 19 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 4, 9 

Verts/ALE: §§ 13, 23, considerentul E 
 

Solicitări de vot pe părţi 

Verts/ALE: 

§ 14 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „atât ” „,cât şi ” şi „de la efortul de pescuit real” 

A doua parte: Aceste cuvinte 
 

S&D, Verts/ALE 

§ 9 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „în mod progresiv”, „să fie inclusă în diferitele 

planuri de gestionare”, „şi să nu aibă legătură cu diferitele stocuri de peşte” 

A doua parte: „în mod progresiv” 

A treia parte: „să fie inclusă în diferitele planuri de gestionare” 

A patra parte: „şi să nu aibă legătură cu diferitele stocuri de peşte” 
 

 

10. Reforma politicii comune în domeniul pescuitului  

Raport: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012) 

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

- observaţii 

§ 1 § text original vs +  

§ 3 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 5 § text original div   

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

- observaţii 

2 +  

§ 6 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 9 2 peste 40 de 

deputaţi 

AN + 311, 306, 15 

§ text original AN ↓  

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 18 1 raportor VE + 390, 243, 7 

§ 24 § text original vs +  

§ 31 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 32 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 33 § text original vs +  

§ 35 § text original div   

1/AN + 629, 18, 8 

2/AN + 594, 40, 7 

§ 42 § text original div   

1 +  

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

- observaţii 

§ 58 § text original div   

1/AN + 366, 281, 2 

2/AN - 262, 363, 23 

§ 59 § text original vs +  

Cons E § text original div   

1 +  

2 -  

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 461, 131, 42 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ALDE: §§ 9, 58, vot final 
 

Solicitări de vot separat 

EFD: §§ 33, 58, 59 

ALDE: §§ 33, 59 

Verts/ALE: §§ 1, 3, 24, 58, considerentul E 
 

Solicitări de vot pe părţi 

PPE: 

§ 58 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „pentru renovarea şi” 

A doua parte: Aceste cuvinte 
 

EFD: 

§ 3 

Prima parte: „subliniază faptul că orice ...  şi echilibrată,” 

A doua parte: „incompatibilă cu ... definiri a priori a priorităţilor;” 
 

§ 31 

Prima parte: „arată că ... Uniunii în această privinţă,” 

A doua parte: „prin mărirea ratei maxime de cofinanţare admisibile la cel puţin 75 %;” 
 

EFD, ALDE: 

considerentul E 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvântului „biologică” 

A doua parte: Acest cuvânt 
 

ALDE: 

§ 5 

Prima parte: „recunoaşte că ... din domeniul pescuitului” 

A doua parte: „şi că trebuie păstrată legătura ... au pescuit în mod tradiţional” 
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Verts/ALE, ALDE: 

§ 6 

Prima parte: „consideră că... organisme interesate” 

A doua parte: „ în acest sens ... în interiorul şi în afara UE;” 
 

Verts/ALE 

§ 15 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvântului „progresivă ” 

A doua parte: Acest cuvânt 
 

§ 32 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „atât”, „cât şi” şi „efortul de pescuit actual” 

A doua parte: Aceste cuvinte 
 

§ 35 

Prima parte: „consideră că celor care ... la zonele de pescuit” 

A doua parte: „subliniază faptul că ori de câte ori este necesar” 
 

§ 42 

Prima parte: „consideră că ...  şi europene;” 

A doua parte: „solicită Comisiei ... pescuitului artizanal;” 

  

Diverse  

Amendamentul 2 a fost depus de Werner Kuhn şi alţii. 
 


