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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. Numirea lui Tonio Borg în calitate de membru al Comisiei 

Propunerea de decizie B7-0521/2012 (vot secret (articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură şi anexa XVII la acesta) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: numirea lui Tonio Borg  + 386, 281, 28 

 

 

2. Proiect de buget rectificativ nr. 5/2012: Fondul de solidaritate în urma 

cutremurelor din Emilia-Romagna (Italia) şi modificarea liniei bugetare pentru 

acţiunile de pregătire a Anului auropean al voluntariatului (2011) 

Raport: Francesca Balzani (A7-0381/2012) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 661, 17, 6 

 

 

3. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene 

Raport: José Manuel Fernandes (A7-0380/2012) (majoritate calificată şi 3/5 din numărul voturilor 

exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 672, 19, 7 

 

 

4. Punerea în aplicare a acordurilor încheiate de către UE în urma negocierilor 

purtate în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 ***I 

Raport: Vital Moreira (A7-0351/2012) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 591, 13, 92 
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5. Alocarea contingentelor tarifare aplicabile exporturilor de lemn din Rusia către 

UE ***I 

Raport: Vital Moreira (A7-0329/2012) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 599, 11, 88 

 

 

6. Modificarea concesiilor privind carnea de pasăre procesată între UE, Brazilia și 

Tailanda *** 

Recomandare: Vital Moreira (A7-0350/2012) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

7. Modificarea anexelor la Protocoalele 1 şi 2 ale Acordului euro-mediteranean de 

instituire a unei asocieri între CE și Israel *** 

Recomandare: Vital Moreira (A7-0318/2012) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic VE + 542, 113, 31 

 

 

8. Acordul UE-Rusia privind administrarea contingentelor tarifare care se aplică 

exporturilor de lemn *** 

Recomandare: Inese Vaidere (A7-0177/2012) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  
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9. Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații 

Schengen din a doua generație (SIS II) - (incluzând participarea Regatului Unit şi 

a Irlandei) * 

Raport: Carlos Coelho (A7-0368/2012) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 631, 46, 15 

 

 

10. Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații 

Schengen din a doua generație (SIS II) - (fără participarea Regatului Unit şi a 

Irlandei) * 

Raport: Carlos Coelho (A7-0370/2012) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 604, 53, 35 

 

 

11. Monitorizarea aplicării dreptului UE (2010) 

Raport: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

12. Impactul activităților de extracție a gazelor de șist și a petrolului de șist asupra 

mediului  

Raport: Bogusław Sonik (A7-0283/2012) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După § 3 4 peste 76 de 

deputaţi 

AN - 262, 391, 37 

§ 9 § text original vs +  

§ 27 § text original vs +  

§ 34 § text original div   

1/AN + 568, 114, 11 

2/AN + 345, 334, 15 

§ 39 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 44 § text original vs +  

§ 45 § text original vs +  

§ 48 § text original vs +  

§ 49 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 56 § text original vs +  

§ 57 § text original vs +  

§ 59 § text original vs +  

§ 61 § text original vs +  

Considerentul C § text original div   

1 +  

2 +  

Cons D § text original vs/VE + 505, 167, 12 

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 562, 86, 43 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD: amendamentul 4, § 34 

ECR, EFD: vot final 

Verts/ALE: amendamentul 4 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: §§ 9, 27, 34, 44, 45, 48, 49, 56, 57, 59 şi 61 

Verts/ALE: considerentul D 
 

Solicitări de vot pe părţi 

PPE: 

§ 34 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvintelor „precum și în zonele cu exploatări miniere de 

cărbune;” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

EFD: 

§ 39 

Prima parte: „solicită aplicarea cu strictețe ... și autoritățile competente;” 

A doua parte: „subliniază totuși că ... statele membre în cauză;” 
 

§ 49 

Prima parte: „îndeamnă Comisia ... legate de siguranță” 

A doua parte: „și să interzică total ... gazelor de șist;” 
 

Verts/ALE: 

considerentul C 

Prima parte: „întrucât ... în Europa sau în vecinătatea sa;” 

A doua parte: „întrucât ... de ciclul lor de viață;” 

 

Diverse 

Amendamentele 1 şi 3 au fost anulate. 

Amendamentul 4 a fost depus de Michèle Rivasi şi alţii. 
 

 

13. Aspecte industriale, energetice şi alte aspecte legate de gazele de şist şi de şisturile 

bituminoase 

Raport: Niki Tzavela (A7-0284/2012) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 12 § text original  + modificat oral 

§ 14 § text original vs -  

§ 15 § text original div   

1/AN + 574, 106, 15 

2/AN - 333, 337, 19 



P7_PV(2012)11-21(VOT)_RO.doc 7 (PE 500.824) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 22 § text original div   

1/AN + 515, 154, 24 

2/AN - 327, 328, 27 

§ 25 § text original div   

1/AN - 335, 341, 17 

2/AN ↓  

§ 27 § text original vs -  

§ 42 § text original AN + 399, 279, 19 

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 492, 129, 43 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: § 42 

EFD, Verts/ALE: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

S&D, EFD: §§  14 şi 27 
 

Solicitări de vot pe părţi 

Verts/ALE: 

§ 15 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „consideră că gazele de șist ... să joace un rol 

esențial în acest context;” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 22 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „pentru a susține un nivel înalt al unei producții 

durabile de gaze de șist,” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 25 

Prima parte: „subliniază importanța ...al magistralelor,” 

A doua parte: „cu condiția ... a gazelor de șist;” 
 

Diverse 

Niki Tzavela a propus următorul amendament oral la punctul 12: 

12. reiterează solicitarea adresată Comisiei de a prezenta până la sfârșitul anului 2013 o analiză referitoare 

la viitorul pieței mondiale și europene a gazelor, inclusiv la impactul proiectelor de infrastructură în 

domeniul gazelor deja planificate (de exemplu, proiectele dezvoltate în contextul Coridorului sudic), al 

noilor terminale de GNL, la impactul gazelor naturale de șist asupra pieței gazelor din SUA (în special 

asupra necesarului de importuri de GNL), precum și la impactul posibilelor evoluții în domeniul gazelor 

de șist în UE asupra securității aprovizionării cu gaz și asupra prețurilor; consideră că studiul ar trebui să 

reflecte și să ia ca punct de plecare starea actuală a dezvoltării infrastructurii și obiectivele UE 2020 în 

materie de CO2; subliniază faptul că ar trebui consultate toate părțile interesate; 
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14. Activităţile Comisiei pentru petiţii în anul 2011 

Raport: Giles Chichester (A7-0240/2012) 

Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 16 1 S&D, 

Verts/ALE 

VE + 348, 267, 6 

§ 18 5 Verts/ALE  -  

După § 18 6 Verts/ALE VE + modificat oral 

327, 291, 15 

După cons. O 2 Verts/ALE  -  

3 Verts/ALE  -  

Considerentul Q 4 Verts/ALE  -  

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

 

Diverse 

S-a publicat o erată pentru versiunile BG, CS, DA, EN, EL, ES, ET, FR, HU, LT, LV, NL, RO şi SK. 

 

Margrete Auken a propus următorul amendament oral la amendamentul 6: 

19. reamintește faptul că Parlamentul a susținut că Legea spaniolă privind zonele de coastă are efecte 

disproporționate asupra proprietarilor particulari și, totodată, că are un impact insuficient asupra celor 

care distrug cu adevărat zonele de coastă și care au fost adesea responsabili de urbanizarea excesivă 

de-a lungul coastelor; îndeamnă guvernul spaniol să procedeze astfel încât cei ale căror acțiuni 

frauduloase au pus numeroși cetățeni din Uniune în situația intolerabilă de a-și pierde sau de a risca să-

și piardă locuințele să fie urmăriți în justiție în mod corespunzător și să fie obligați să plătească pentru 

daunele provocate; 
 

 


