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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. Stocurile de somon de Marea Baltică şi pescuitul care le exploatează ***I 

Raport: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 599, 23, 14 

 

 

2. Acordarea de competenţe delegate pentru adoptarea anumitor măsuri în ceea ce 

priveşte politica comercială comună ***I 

Raport: Jörg Leichtfried (A7-0096/2012) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 607, 17, 15 

 

 

3. Conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecţie a puietului de 

organisme marine ***I 

Raport: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012) 

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

comentarii 

Propunere de regulament 

Textul integral - blocul 

nr. 1 - compromis 

32 comisia AN + 561, 63, 17 

Blocul nr. 2 – 

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

1-31 comisia  ↓  

vot: propunere modificată AN + 564, 61, 9 

vot: rezoluţie legislativă AN vot amânat  
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4. Îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor ***I 

Raport: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-7 

10-13 

comisia VE + 448, 163, 24 

Articolul 3, § 1 [Reg 

(CE) nr. 1185/2003)] 

14 ALDE, 

Verts/ALE, 

S&D, ECR, 

EFD 

AN + 509, 120, 8 

9 comisia AN ↓  

Articolul 4 [Reg (CE) 

nr. 1185/2003)] 

18 peste 40 de 

deputaţi 

AN - 66, 563, 10 

Articolul 2 alineatul 

(3) [Reg (CE) nr. 

1185/2003)] 

8 comisia AN ↓  

După cons 7 15 peste 40 de 

deputaţi 

AN ↓  

16 peste 40 de 

deputaţi 

AN ↓  

17 peste 40 de 

deputaţi 

AN ↓  

vot: propunere modificată VE + 553, 64, 16 

vot: rezoluţie legislativă AN + 566, 47, 16 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ALDE: amendamentele 14 şi 18 

EFD: amendamentele 8, 9 şi 14 

PPE: amendementele 8, 15-18 

Verts/ALE: amendamentul 14 
 

Solicitări de vot separat 

S&D, ALDE, Verts/ALE amendamentul 8 
 

Diverse: 

Amendamentele 15, 16, 17 şi 18 au fost depuse de Maria do Céu Patrão Neves şi alţii. 
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5. Acceptarea aderării a 8 ţări terţe la Convenţia de la Haga din 1980 asupra 

aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii 

Propunere de rezoluţie: B7-0497/2012 

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

comentarii 

Propunere de rezoluţie B7-0497/2012  

 (Comisia JURI) 

§ 1(c) § text original AN + 573, 52, 14 

Considerentul G § text original vs +  

Considerentul H § text original vs +  

Considerentul I § text original vs +  

Considerentul J § text original vs +  

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR § 1(c) 
 

Solicitări de vot separat 

ECR Considerentele G, H, I şi J 
 

 

6. Viitoarea Conferinţă mondială a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor cu 

privire la telecomunicaţiile internaţionale (WCIT-2012) şi posibila extindere a 

domeniului de aplicare al Regulamentelor în materie de telecomunicaţii 

internaţionale 

Propuneri de rezoluţie: B7-0498/2012, B7-0499/2012, B7-0506/2012 

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

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluţie   

RC-B7-0498/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

§ 9 1 PPE  +  

După § 9 2 ECR  -  

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0498/2012  PPE, S&D  ↓  

B7-0499/2012  ALDE, 

Verts/ALE 

 ↓  

B7-0506/2012  GUE/NGL  ↓  

 

 

7. Conferinţa privind schimbările climatice de la Doha (COP 18) 

Propunere de rezoluţie: B7-0496/2012 

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

comentarii 

Propunere de rezoluţie B7-0496/2012  

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

§ 7 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 9 § text original vs +  

§ 11 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

§ 12 1 PPE  -  

§ 20 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 21 § text original AN + 331, 306, 9 

§ 22 § text original vs +  

§ 28 § text original div   

1/AN + 585, 54, 3 

2/AN + 508, 110, 15 

§ 29 § text original div   

1 +  

2/AN + 578, 54, 7 

§ 36 § text original AN + 542, 83, 9 

§ 37 § text original div   

1 +  

2/VE - 165, 474, 4 

După § 37 3 GUE/NGL div   

1 +  

2 -  

§ 43 § text original vs/VE + 335, 297, 5 

§ 44 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 51 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

§ 63 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 66 § text original vs +  

După § 73 4 GUE/NGL  -  

§ 77 5 GUE/NGL  -  

§ text original vs +  

După § 79 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

ALDE ş.a. 

 +  

§ 82 § text original AN + 517, 113, 9 

§ 83 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 485, 109, 45 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD: §§ 21, 28, 36, 82 şi vot final 
 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: § 66 

PPE: §§  21 şi 43 

Verts/ALE: § 9 

EFD: §§  22 şi 77 
 

Solicitări de vot pe părţi 

PPE: 

§ 37 

Prima parte: „invită ţările industrializate ... durabile eficiente,” 

A doua parte: „fără a le obliga să achiziţioneze brevete;” 
 

§ 44 

Prima parte: „reiterează că o utilizare  ... nu riscă conflicte în materie de conservare;” 

A doua parte: „îndeamnă Comisia... pentru bioenergie;” 
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§ 83 

Prima parte: „ia act de faptul că  ... un acord global” 

A doua parte: „astfel încât să se evite apariţia unei schimbări catastrofale, care ar afecta în 

mod dramatic întreaga omenire;” 
 

ALDE: 

§ 28 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „axele pe tranzacţiile financiare internaţionale şi 

impozitele pe transportul internaţional aerian şi maritim” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

amendamentul 3 

Prima parte: „consideră că aceste măsuri ... echilibrul natural şi cel ecologic,” 

A doua parte: „şi să contracareze ... de gaz cu efect de seră;” 
 

Verts/ALE: 

§ 8 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „care acoperă circa ... toţi actorii principali” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 11 

Prima parte: „ia act de ... Conferinţa de la Doha” 

A doua parte: „şi sprijină ...la 31 decembrie 2020;” 
 

EFD: 

§ 20 

Prima parte: „subliniază ... baze ştiinţifice fiabile” 

A doua parte: „astfel cum este cea oferită ... prevăzut pentru 2014;” 
 

§ 29 

Prima parte: „solicită ... nouă şi suplimentară” 

A doua parte: „şi solicită, de asemenea, să promoveze sursele de finanţare inovatoare;” 
 

§ 51 

Prima parte: „reaminteşte ... asupra climei;” 

A doua parte: „îşi menţine ... cotelor de emisii;” 
 

§ 63 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „subliniază faptul că... Doha;” şi „consideră că 

UE ... a locurilor de muncă ecologice, şi” 

A doua parte: „subliniază faptul că ... Doha;” 

A treia parte: „că UE ... a locurilor de muncă ecologice, şi” 

 

GUE/NGL, EFD: 

§7 

Prima parte: „subliniază că ... privind atenuarea schimbărilor climatice, cât şi privind finanţarea” 

A doua parte: „consideră, astfel, ... să îşi asume angajamente” 

A treia parte: „consideră că ... pentru acest mecanism;” 

 

Diverse 

Karl-Heinz Florenz (Grupul PPE) şi Dan Jørgensen (grupul S&D) sunt, de asemenea, semnatari ai 

amendamentului 2. 
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8. Extindere: politici, criterii şi interese strategice ale UE 

Raport: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012) 

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

comentarii 

§ 24 § text original div   

1 +  

2/AN + 586, 31, 16 

§ 26 § text original div   

1 +  

2/AN + 532, 100, 8 

§ 27 § text original AN + 592, 32, 5 

§ 28 § text original div   

1 +  

2/VE + 379, 212, 37 

§ 38 § text original vs -  

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 571, 34, 35 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: § 27 şi votul final 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: § 38 
 

Solicitări de vot pe părţi 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 28 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia notei de subsol. 

A doua parte: Nota de subsol 
 

ECR 

§ 24 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „drepturile comunităţii LGBT şi” 

A doua parte: aceste cuvinte  
 

GUE/NGL: 

§ 26 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „de interesele” „generale ale UE,” 

A doua parte: aceste cuvinte  
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9. Situaţia din Fâşia Gaza 

Propuneri de rezoluţie: B7-0522/2012, B7-0523/2012, B7-0524/2012, B7-0525/2012, B7-0526/2012, 
B7-0527/2012, B7-0528/2012 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluţie    

RC-B7-0522/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

§ 1  text original  + modificat oral 

După § 2 1 PPE  +  

§ 5 § text original AN + 447, 113, 65 

§ 7 § text original vs +  

Referirea 4a  Véronique  

de Keyser 

 + amendament oral 

Considerentul A  text original  + modificat oral 

Considerentul Aa  Véronique 

de Keyser 

 + amendament oral 

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0522/2012  PPE  ↓  

B7-0523/2012  EFD  ↓  

B7-0524/2012  S&D  ↓  

B7-0525/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0526/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0527/2012  ECR  ↓  

B7-0528/2012  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR § 5 
 

Solicitări de vot separat 

ECR § 7 
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Diverse 

Marielle de Sarnez (Grupul ALDE), Sajjad Karim (Grupul ECR) şi Hans-Gert Pöttering (Grupul PPE) 

sunt, de asemenea, semnatari ai propunerii de rezoluţie comună RC-B7-0522/2012. 
 

Véronique De Keyser a propus următoarele amendamente orale: 

- Punctul 1: 

„1. îşi exprimă îngrijorarea deosebită cu privire la situaţia din Israel şi din Gaza şi consideră profund 

regretabile pierderile de vieţi omeneşti în rândul civililor, o parte dintre aceştia fiind femei şi copii; 

salută acordul de încetare a focului anunţat la Cairo şi solicită punerea sa totală în aplicare; subliniază 

că toate atacurile trebuie să înceteze imediat, întrucât cauzează suferinţe nejustificate în rândul civililor 

nevinovaţi şi solicită o detensionare imediată şi o încetare a ostilităţilor; salută eforturile depuse de 

Egipt şi de către alţi actori pentru medierea unei încetări durabile a focului şi salută misiunea 

Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite în regiune;” 
 

- Referirea 4a (nouă): 

„având în vedere acordul din 21 noiembrie 2012 privind încetarea focului” 

 

- Considerentul A: 

„A. întrucât recenta intensificare a violenţei a rezultat în pierderi de vieţi omeneşti şi o suferinţă 

inacceptabilă în rândul populaţiei civile, pentru ambele părţi implicate;” 

 

- Considerentul Aa (nou): 

„Aa. întrucât Ministrul egiptean al afacerilor externe Mohamed Kamel Amr şi Secretarul de stat al 

SUA Hillary Clinton au anunţat la 21 noiembrie în conferinţa de presă din Cairo încetarea focului; 

întrucât, în conformitate cu această încetare a focului, Israel va opri toate ostilităţile în Fâşia Gaza pe 

pământ, mare şi aer, inclusiv incursiunile şi vizarea civililor în timp ce toate facţiunile palestiniene vor 

opri ostilităţile din Fâşia Gaza către Israel, inclusiv atacurile de rachete şi atacurile la graniţă;” 

10. Punerea în aplicare a politicii de securitate şi apărare comune  

Raport: Arnaud Danjean (A7-0357/2012) 

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

comentarii 

§ 1 8 Verts/ALE  -  

§ 2 9 Verts/ALE  -  

§ 3 10 Verts/ALE  -  

§ 21 § text original AN + 507, 102, 6 

§ 22 5 PPE  +  

11 Verts/ALE  -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 23 12 Verts/ALE  -  

§ 38 13 Verts/ALE  -  

§ 40 14 Verts/ALE  -  

§ 41 15 Verts/ALE  -  

§ 42 16S Verts/ALE  -  

După § 45 6 PPE  +  

După § 46 7 PPE  +  

§ 47 17 Verts/ALE  -  

§ 50 18 Verts/ALE  -  

§ 51 § text original AN + 507, 32, 71 

§ 62 § text original AN + 509, 94, 6 

§ 81 19S Verts/ALE  -  

§ 84 20 Verts/ALE  -  

§ 87 21 Verts/ALE  -  

§ 93 22 Verts/ALE  -  

§ 101 § text original vs +  

§ 102 1 ALDE  -  

23 Verts/ALE  -  

§ text original AN + 425, 117, 63 

§ 108 2 ALDE  -  

După referirea 8 3 PPE  +  

Considerentul G 4 PPE  +  

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 442, 92, 75 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD, GUE/NGL: vot final 

ECR §§ 21, 51, 62, 102 
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Solicitări de vot separat 

S&D §§ 101, 102 
 

 

11. Clauzele UE de apărare reciprocă şi de solidaritate: dimensiuni politice şi 

operaţionale 

Raport: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012) 

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

comentarii 

§ 4 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 14 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 18 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul F § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 438, 53, 104 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: vot final 
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Solicitări de vot pe părţi 

Verts/ALE: 

§ 4 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „ia act de complementarităţile ... la articolul 43 

TUE;” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 14 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „complementare”, «şi de „apărare inteligentă”» 

„şi NATO” 

A doua parte: „complementare” 

A treia parte: «şi de „apărare inteligentă”»  

A patra parte: „şi NATO” 
 

§ 15 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „, pentru a-şi consolida cooperarea, atât NATO, 

cât şi” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 18 

Prima parte: „consideră că, ...  dacă este cazul,” 

A doua parte: „şi, în special,... al UE recent activat;” 
 

considerentul F 

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

A doua parte: aceste cuvinte 
 

 

12. Securitatea şi apărarea informatică 

Raport: Tunne Kelam (A7-0335/2012) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 454, 39, 96 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: vot final 
 

 

13. Rolul politicii de securitate şi apărare comune în cazul crizelor şi al 

dezastrelor naturale generate de climă 

Raport: Indrek Tarand (A7-0349/2012) 

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

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

comentarii 

§ 20 § text original div   

1 +  

2/VE - 267, 305, 5 

§ 24 § text original div   

1 +  

2/VE - 266, 308, 4 

§ 35 § text original div   

1 +  

2 -  

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 474, 80, 18 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: vot final 
 

Solicitări de vot pe părţi 

PPE: 

§ 20 

Prima parte: „consideră că ... generate de aprovizionarea cu apă” 

A doua parte: „solicită, prin urmare ... să devină realitate” 
 

§ 24 

Prima parte: „solicită VP/ÎR ... ”acţiunii externe şi al PSAC” 

A doua parte: „consideră că integrarea … şi egalităţii de gen” 
 

§ 35 

Prima parte: „salută cu căldură ...climatice şi implicaţiile sale de securitate” 

A doua parte: „consideră, totuşi, ... implicaţiilor specifice” 
 

 

14. Negocierile pentru un acord extins de parteneriat şi cooperare UE-Kazahstan 

Raport: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012) 

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

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

comentarii 

§ 2, după litera (a) 12 GUE/NGL  -  

§ 2, după punctul (i) 13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL  -  

§ 2, litera (k) 15 GUE/NGL  -  

§ 2, după litera (k) 20 Verts/ALE  -  

21 Verts/ALE  -  

§ 2, după litera (m) §   + amendament oral 

§ 2, după litera (n) 16 GUE/NGL  -  

§ 2, litera p 2 S&D  +  

§ 2 litera t 17 GUE/NGL  -  

§ 2, litera (u) 18 GUE/NGL  -  

§ 2, după litera (am) 24 Verts/ALE  -  

§ 2, litera (as) § text original div   

1 +  

2 -  

§ 2, după litera (as) 19 GUE/NGL  +  

§ 2, după litera (av) 3 S&D  R  

25 PPE  +  

După referirea 11 4 GUE/NGL VE - 80, 445, 8 

Cons D 5 GUE/NGL  -  

Cons E 6 GUE/NGL  -  

1 S&D  +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După cons H 7 GUE/NGL  -  

Considerentul I § text original vs +  

Considerentul J § text original vs +  

Considerentul L 8 GUE/NGL div   

1/VE + 278, 241, 17 

2 -  

După considerentul L 9 GUE/NGL  -  

După considerentul M 10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: considerentele I, J 
 

Solicitări de vot pe părţi 

PPE: 

§ 2, litera as 

Prima parte: „ în contextul recentelor acuzaţii ... responsabilitatea socială a întreprinderilor” 

A doua parte: „şi excluderea ... ţările partenere” 
 

S&D 

amendamentul 8 

Prima parte: „întrucât Misiunea internaţională ... Alexandr Bojenko” 

A doua parte: „întrucât, în cursul procesului ... cei învinuiţi” 
 

Diverse: 

Amendamentele 22 şi 23 au fost anulate. 

Grupul S&D şi-a retras amendamentul 3. 

Liisa Jaakonsaari a depus un amendament oral la § 2, după litera (m): 

„(ma) îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la plângerea introdusă la 20 noiembrie 2012 de 

către Procurorul General al Kazahstanului solicitând interzicerea partidului de opoziţie neînregistrat 

Alga, a asociaţiei Khalyk Maidany şi a unui număr de organe de presă de opoziţie ca fiind extremiste; 

subliniază ferm că lupta legitimă împotriva terorismului şi a extremismului nu ar trebui folosită ca o 

scuză pentru interzicerea activităţii opoziţiei şi pentru a limita libertatea de exprimare;” 
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15. Pescuitul la scară redusă şi pescuitul artizanal şi reforma PCP 

Raport: João Ferreira (A7-0291/2012) 

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

comentarii 

§ 3 § text original vs +  

§ 31 prima liniuţă § text original div   

1 +  

2 +  

§ 31 liniuţa 3 § text original div   

1 +  

2/VE + 458, 62, 8 

§ 31 liniuţa 4 § text original div   

1/VE + 403, 114, 12 

2 +  

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 38 § text original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 277, 241, 14 

§ 40 § text original div   

1 +  

2/AN + 304, 214, 12 

Cons E § text original div   

1 +  

2/VE + 304, 219, 12 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul J § text original div   

1 +  

2/AN - 142, 378, 15 

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 474, 45, 13 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: § 3 

Verts/ALE: § 31 liniuţa 4 
 

Solicitări de vot pe părţi 

ALDE: 

§ 31, referirea 1 

Prima parte: „îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă, ... depozitare a capturilor, precum şi” 

A doua parte: „sporirea sustenabilităţii ... capacitatea lor de pescuit;” 
 

§ 31, referirea 4 

Prima parte: „construirea de porturi de pescuit specializate,” 

A doua parte: „cu facilităţi specifice ... produselor pescăreşti;” 
 

§ 40 

Prima parte: „recunoaşte că interzicerea temporară a pescuitului ... în afara perioadei de repaus” 

A doua parte: „susţine că, în aceste condiţii, ... este echitabilă şi necesară;” 
 

GUE/NGL: 

considerentul J 

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

A doua parte: acest cuvânt 
 

Verts/ALE: 

§ 3, referirea 3 

Prima parte: „promovarea implicării pe termen lung a tinerilor ... ocuparea forţei de muncă şi 

sustenabilitatea” 

A doua parte: „şi prin fonduri de sprijin ... în pescuitul la scară mică” 
 

§ 33 

Prima parte: „subliniază că ... valorii lor adăugate” 

A doua parte: „îşi exprimă îngrijorarea ... pentru a-şi atinge obiectivele” 
 

§ 40 

Prima parte: „recunoaşte ... în afara perioadei de repaus” 

A doua parte: „susţine ... echitabilă şi necesară” 
 

considerentul E 

Prima parte: „ întrucât pescuitul ... pentru a fi mai sigure” 

A doua parte: ”şi modernizate ... standardele de siguranţă” 
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Verts/ALE, ALDE: 

§ 38 

Prima parte: „sprijină crearea ... în situaţii de urgenţă” 

A doua parte: „de exemplu, în cazul dezastrelor ... poluarea apelor etc.)” 

A treia parte: „oprirea activităţilor de pescuit ca urmare a ... preţurilor la combustibili” 
 

 

16. Dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului 

Raport: Isabella Lövin (A7-0290/2012) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluţie 

de înlocuire 

9 PPE  -  

§ 1 § text original div   

1 +  

2/VE + 297, 185, 8 

§ 2 § text original vs -  

§ 6 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 9 § text original div   

1 +  

2/VE + 284, 180, 28 

§ 19 § text original vs +  

§ 23 § text original vs/VE + 290, 190, 5 

§ 24 § text original vs +  

§ 27 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 28 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

§ 32 § text original vs +  

§ 37 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 50 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 53 § text original div   

1 +  

2/VE + 285, 192, 5 

§ 55 § text original vs +  

§ 58 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 66 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 73 § text original vs +  

§ 77 § text original vs +  

§ 92 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 78 § text original vs -  

§ 80 § text original vs -  

§ 94 § text original AN - 210, 262, 15 

vot: »rezoluţia (textul în ansamblu) 

Comisia PECH« 

AN + 450, 11, 19 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD, 

Verts/ALE:: 

vot final 

GUE/NGL: § 94 
 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: §§ 78, 80 

GUE/NGL: §§ 2, 19 

PPE: §§ 23, 24, 32, 55, 73, 77 
 

Solicitări de vot pe părţi 

GUE/NGL: 

§ 92 

Prima parte: „salută propunerile Comisiei ... pescuitul nesustenabil,” 

A doua parte: „asigurând totodată compatibilitatea acestora cu normele OMC” 
 

PPE: 

§ 1 

Prima parte: „salută Comunicarea ... regiunilor ultraperiferice” 

A doua parte: „consideră, cu toate acestea ... destinate pieţei UE” 
 

§ 6 

Prima parte: „consideră că ... multilateral” 

A doua parte: „consideră că interdicţia ... consumate la nivel local” 
 

§ 9 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „solicită Comisiei … în cadrul flotelor UE” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 27 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „ câteva dispoziţii ... ,inclusiv: respectarea” şi 

„cu toate că acestea din urmă ...în cadrul acordurilor” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 28 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „nu numai ” şi „ci şi articolele ... ale populaţiilor 

locale” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 



P7_PV(2012)11-22(VOT)_RO.doc 23 (PE 500.825) 

§ 37 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „sau pe pieţele locale” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 50 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „susţine lansarea ...de negocierea acordurilor şi” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 53 

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

A doua parte: acest cuvânt 
 

§ 58 

Prima parte: „consideră că ar trebui ...acorduri de asociere” 

A doua parte: „întrucât ... să fie primordială” 
 

§ 66 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „menite să menţină stocurile la un nivel superior 

randamentului maxim sustenabil al resurselor,” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

Diverse: 

Amendamentele 1 şi 8 au fost anulate. 
 

 

17. Alegerile pentru Parlamentul European din 2014 

Propuneri de rezoluţie: B7-0520/2012 

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

comentarii 

Propunerea de rezoluţie B7-0520/2012  

(Comisia AFCO) 

§ 1 1 PPE  +  

5 Verts/ALE  +  

6 Verts/ALE VE - 178, 283, 7 

§ text original AN ↓  

După § 1 7 Verts/ALE VE - 211, 250, 8 

10 GUE/NGL AN - 79, 359, 23 

8 Verts/ALE  -  

3 PPE, S&D, 

ALDE 

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

comentarii 

§ 2 9 Verts/ALE  -  

2 ALDE VE + 235, 213, 19 

După § 2 4 PPE, S&D  +  

§ 3 § text original vs +  

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 316, 90, 20 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR § 1 

ALDE: vot final 

GUE/NGL: amendamentul 10 
 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: §§ 1, 3 
 

 

18. Situaţia drepturilor omului în Iran, în special execuţiile în masă şi decesul 

recent al blogger-ului Sattar Beheshti  

Propunerile de rezoluţie: B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, 
B7-0510/2012, B7-0515/2012 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluţie   

RC-B7-0500/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD, GUE/NGL) 

§ 13 § text original vs +  

§ 14 § text original div   

1 +  

2/VE + 35, 9, 1 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Cons L § text original  + modificat oral 

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0500/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0501/2012  EFD  ↓  

B7-0502/2012  S&D  ↓  

B7-0505/2012  ECR  ↓  

B7-0508/2012  PPE  ↓  

B7-0510/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0515/2012  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

ECR § 13 
 

Solicitări de vot pe părţi 

ECR 

§ 14 

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

A doua parte: aceste cuvinte 
 

Diverse 

Véronique de Keyser a depus următorul amendament oral la considerentul L: 

„L. întrucât Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost decernat în 2012 la doi activişti 

iranieni, juristului Nasrin Sotoudeh şi regizorului de film Jafar Panahi; întrucât Nasrin Sotoudeh 

execută în prezent pedepse cu închisoarea pentru activitatea sa de mediatizare a abuzurilor din 

domeniul drepturilor omului în Iran şi a iniţiat o grevă a foamei după ce i s-a refuzat dreptul de a primi 

vizite din partea familiei; întrucât Jafar Panahi face apel împotriva sentinţei privind pedeapsa cu 

închisoare de şase ani, împotriva interdicţiei pentru 20 de ani de a face filme şi împotriva interdicţiei 

de a călători care i-au fost impuse;” 
 

 

19. Situaţia din Birmania, în special continuarea violenţelor din statul Rakhine 

Propuneri de rezoluţie: B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012, 
B7-0514/2012 

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

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluţie   

RC-B7-0503/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0503/2012  S&D  ↓  

B7-0509/2012  PPE  ↓  

B7-0511/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0512/2012  ECR  ↓  

B7-0513/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0514/2012  ALDE  ↓  

 

 

20. Situaţia migranţilor din Libia 

Propuneri de rezoluţie: B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012, 

B7-0519/2012 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluţie   

RC-B7-0504/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 43, 0, 2 

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0504/2012  S&D  ↓  

B7-0507/2012  ECR  ↓  

B7-0516/2012  PPE  ↓  

B7-0517/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0518/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0519/2012  ALDE  ↓  
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Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final 
 
 


