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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. Cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE *** 

Recomandare: Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobarea propunerii de 

decizie a Consiliului 

AN + 427, 89, 52 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD, 

Verts/ALE:: 

aprobare 

 

 

2. » Regulamentul de procedură al Parlamentului European: modificarea 

articolului 123 privind declaraţiile scrise şi a articolului 42 privind iniţiativele 

legislative  

Raport: Rafał Trzaskowski (A7-0242/2012) (majoritate calificată necesară pentru adoptarea 

amendamentelor şi majoritate simplă pentru adoptarea deciziei) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

2 

4 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - voturi separate 

1 comisia div   

1 +  

2/VE + 395, 182, 11 

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

5 comisia div   

1 +  

2 +  

6 comisia div   
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

1 +  

2 +  

Articolul 123 § 3 7 ALDE  +  

3 comisia  ↓  

vot: propunere de decizie  +  

 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: amendamentul 5 
 

Solicitări de vot pe părţi 

ALDE: 

amendamentul 5 

Prima parte: „O declarație scrisă ... devine caducă” 

A doua parte: ,, iar prelungirea perioadei de trei luni nu este posibilă” 
 

amendamentul 6 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia termenilor „Propunerea trebuie prezentată ... comisiei 

competente” 

A doua parte: acest cuvânt 
 

Verts/ALE, GUE/NGL, ALDE 

amendamentul 1 

Prima parte: „Cel puțin 10 deputați ... aflate în curs de desfășurare în Parlament”, cu excepţia 

termenilor „exclusiv”, „nu poate depăși forma unei declarații. În particular, 

declarația nu poate” şi „solicita luarea de măsuri legislative, nu poate” 

A doua parte: „exclusiv” 

A treia parte: „nu poate depăși forma unei declarații. În particular, declarația nu poate” 

A patra parte: „solicita luarea de măsuri legislative, nu poate” 

A cincea parte: „Autorizația de a continua ... în conformitate cu alineatul (1).” 

A şasea parte: „Declarațiile scrise ... cu semnăturile aferente.” 
 

 

3. Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica 

Uniunii Europene în această privință 

Raport: Leonidas Donskis (A7-0377/2012) 

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

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

comentarii 

§ 4 3 S&D  -  

După § 12 4 S&D  +  

După § 16 5 S&D  +  

6 S&D  +  

§ 20 7 S&D  +  

După § 32 8 S&D div   

1 +  

2 +  

După § 41 2 peste 40 de 

deputaţi 

VE + 348, 244, 15 

§ 47 § text original div   

1 +  

2/VE + 342, 243, 20 

§ 49 9 S&D VE + 325, 266, 10 

După § 56 10 S&D VE + 326, 265, 10 

§ 60 § text original vs/VE + 321, 204, 40 

După § 61 11 S&D  -  

După § 63 12 S&D  -  

§ 71 § text original div   

1 +  

2/VE + 317, 241, 46 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 86 1 ALDE  +  

§ 93 § text original vs +  

§ 95 13 S&D  +  

După § 95 14 S&D AN + 532, 33, 35 

§ 99 § text original div   

1 +  

2/VE + 327, 269, 5 

§ 103 § text original vs +  

§ 106 15 S&D VE + 380, 213, 10 

§ 107 16 S&D  +  

§ 114 § text original vs/VE + 317, 278, 4 

§ 122 17 S&D VE + 409, 176, 12 

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 123 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  



P7_PV(2012)12-13(VOT)_RO.doc 6 (PE 502.337) 

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

comentarii 

§ 124 § text original vs/VE + 373, 205, 20 

După § 124 18 S&D  +  

§ 125 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 140 § text original vs +  

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 482, 48, 83 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD, 

Verts/ALE:: 

vot final 

S&D amendamentul 14 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: § 108 

PPE: §§ 114, 124 

ECR §§ 93, 124 

S&D §§ 60, 103, 140 
 

Solicitări de vot pe părţi 

ALDE: 

amendamentul 8 

Prima parte: „reamintește că ... conflict armat sau înghețat” 

A doua parte: „reamintește necesitatea ... exportul de arme” 
 

PPE: 

§ 47 

Prima parte: 
„este în continuare extrem de îngrijorat ... 4 august 2011”« 

A doua parte: „regretă acțiunile ... repetarea acestor erori” 
 

§ 71 

Prima parte: „invită Uniunea Europeană ... la nivel mondial” 

A doua parte: „este deosebit de îngrijorat ... în curs cu Turkmenistanul” 
 

§ 99 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „inclusiv în Uniunea Europeană” 

A doua parte: acest cuvânt 
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§ 125 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia termenilor „și programele corespunzătoare pentru sănătatea 

sexuală și reproductivă” şi „și drepturile aferente” 

A doua parte: „și programele corespunzătoare pentru sănătatea sexuală și reproductivă” 

A treia parte: „și drepturile aferente” 
 

PPE, ECR 

§ 123 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia termenilor „drepturilor sexuale și reproductive”, „privind 

sănătatea reproductivă”, „precum și refuzul ... coerciție și violență”, „inclusiv 

sănătatea” şi „sexuală și reproductivă ” şi „și drepturile” 

A doua parte: „drepturilor sexuale și reproductive” 

A treia parte: „privind sănătatea reproductivă” 

A patra parte: „precum și refuzul ... coerciție și violență” 

A cincea parte: „inclusiv sănătatea” şi „sexuală și reproductivă ”  

A şasea parte: „și drepturile” 
 

Diverse 

Amendamentul 2 a fost depus de Pino Arlacchi şi alţii. 
 

 

4. Revizuirea strategiei UE privind drepturile omului  

Raport: Rui Tavares (A7-0378/2012) 

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

comentarii 

Amendamentele 

raportorului (vot în 

bloc) 

6, 7 raportor  +  

§ 29 4 raportor  +  

§ text original div   

1 ↓  

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

comentarii 

§ 38 § text original AN + 517, 81, 9 

§ 40 § text original vs +  

§ 43 § text original VE + 309, 248, 49  

modifié oralement 

§ 48 § text original AN + 528, 67, 9 

§ 70 § text original  + modificat oral 

§ 72 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 81 § text original AN + 518, 67, 22 

§ 82 § text original AN + 515, 70, 22 

Referirea 9 § text original vs -  

vot: rezoluţie (textul integral)  

(Comisia AFET) 

 +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR §§ 38, 48, 81, 82 
 

Solicitări de vot separat 

S&D referirea 9, § 40 
 

Solicitări de vot pe părţi 

PPE: 

§ 72 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia termenilor „la fel de atentă” şi „mai puțin pentru mai puțin” 

A doua parte: acest cuvânt 
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Diverse 

Conform articolului 157 articolul 3 din Regulamentul de procedură, Preşedintele a declarat 

amendamentele 1, 2, 3 şi 5  inadmisibile.  

Rui Tavares a propus următoarele amendamente orale la punctele 43 şi 70:  

  

43. îndeamnă Comisia să propună o legislație care să solicite companiilor din UE să se 

asigure că achizițiile lor nu îi sprijină pe cei care generează conflicte sau pe cei care încalcă grav 

drepturile omului, și anume prin realizarea de controale și audituri cu privire la lanțurile de 

aprovizionare cu minereuri și prin publicarea rezultatelor acestora; cere Comisiei să producă și să facă 

publică o listă a companiilor din UE care au fost implicate în mod direct în încălcarea drepturilor 

omului în relațiile companiilor respective cu regimurile autoritare; consideră că o procedură 

obligatorie de precauție pentru companiile din UE, în conformitate cu îndrumările publicate de OCDE, 

ar proteja reputația întreprinderilor europene și ar spori coerența politicilor UE privind drepturile 

omului și dezvoltarea, îndeosebi în domeniile în care există numeroase conflicte;  

  

70. subliniază faptul că situația femeilor în țările Primăverii arabe este adesea esențială pentru 

evaluarea progresului în domeniul democrației și al drepturilor omului și că garantarea drepturilor 

femeilor ar trebui să constituie o parte esențială a acțiunii UE față de aceste țări; solicită instituirea 

unei Convenții Interparlamentare Euro-Arabe a Femeilor; reamintește, de asemenea, faptul că 

democrația presupune participarea deplină a femeilor la viața publică, astfel cum se prevede în 

instrumentele internaționale și regionale, precum Protocolul la Carta africană a drepturilor omului și 

popoarelor referitor la drepturile femeilor în Africa;  

  
 

 

5. Noul acord UE-Rusia 

Raport: Hannes Swoboda (A7-0338/2012) 

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

comentarii 

§ 1 litera (n) 1 Verts/ALE VE - 172, 354, 42 

10 S&D, PPE  +  

§ 1, litera p 11 S&D  +  

§ 1, după litera (q) 2 Verts/ALE  +  

§ 1, după litera (z) 6 ALDE div   

1/AN - 176, 392, 32 

2/AN + 530, 36, 20 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 1, după litera (aa) 3 Verts/ALE  -  

După referirea 1 7 S&D, PPE  +  

După referirea 4 4 ALDE AN + 544, 23, 31 

După considerentul L 9 S&D  +  

Considerentul N 5 ALDE AN - 182, 404, 15 

8 S&D, PPE  +  

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 530, 33, 39 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ALDE: amendamentele 4, 5, 6 şi votul final 
 

Solicitări de vot pe părţi 

S&D 

amendamentul 6 

Prima parte: „subliniază că facilitarea ...din 26 septembrie 2012” 

A doua parte: „, precum și că de acțiunile ... Consiliului Afaceri Externe;” 
 

 

6. Decizia guvernului israelian de a extinde coloniile din Cisiordania 

Propuneri de rezoluţie: B7-0561/2012, B7-0565/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, 

B7-0569/2012, B7-0571/2012 

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-B7-0561/2012  

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

§ 5 § text original vs +  

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0561/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0565/2012  EFD  ↓  

B7-0566/2012  ALDE  ↓  

B7-0567/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0568/2012  ECR  ↓  

B7-0569/2012  PPE  ↓  

B7-0571/2012  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

ECR § 5 
 

Diverse 

Rolandas Paksas (Grupul EFD) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluţie B7-0565/2012. 

Dominique Vlasto (Grupul PPE) şi Reinhard Bütikofer (Grupul Verts/ALE) sunt, de asemenea, 

semnatari ai propunerii comune de rezoluţie RC-B7-0561/2012. 
 

 

7. Situaţia din Ucraina 

Propuneri de rezoluţie: B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012, B7-0548/2012, 
B7-0549/2012 

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-B7-0544/2012  

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

După § 7 1 S&D AN + 348, 93, 139 

§ 16 § text original vs +  

Considerentul I § text original vs +  

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0544/2012  ALDE  ↓  

B7-0545/2012  S&D  ↓  

B7-0546/2012  PPE  ↓  

B7-0547/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0548/2012  ECR  ↓  

B7-0549/2012  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D amendamentul 1 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 16 

Verts/ALE: considerentul I 
 

Diverse 

Mário David (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluţie RC-B7-

0544/2012. 

Michael Gahler (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluţie B7-0546/2012.  

Lena Kolarska-Bobińska (Grupul PPE) şi-a retras semnătura acordată propunerii de rezoluţie B7-

0546/2012. 
 

 

8. Raportul intermediar din 2012 privind Albania 

Propunere de rezoluţie: B7-0533/2012 

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 de rezoluţie B7-0533/2012  

(Comisia AFET) 

§ 28 § text original vs +  

§ 29 § text original vs +  

§ 33 5 GUE/NGL div   

1/VE + 292, 240, 7 

2 +  

§ 34 6 GUE/NGL  -  

§ 38 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 41 1 Verts/ALE  +  

§ 45 3 PPE  + modificat oral 

2 S&D  R  

Cons D 4 GUE/NGL  -  

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 28, 29 
 

Solicitări de vot pe părţi 

GUE/NGL: 

§ 38 

Prima parte: „solicită guvernului ... țările din spațiul Schengen;” 

A doua parte: „consideră că este necesară ... liberalizarea regimului de vize” 

A treia parte: „pentru a preveni... de liberalizare a vizelor” 

A patra parte: „ia act de faptul că ... către calitatea de membru al UE” 
 

PPE: 

amendamentul 5 

Prima parte: „subliniază necesitatea ... și echipamente școlare” 

A doua parte: „ia act de obligația guvernului... țării” 
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Diverse 

Libor Rouček a prezentat următorul amendament oral la amendamentul 3:  

45. felicită Albania pentru promovarea unor relații de bună vecinătate; își reafirmă 

convingerea că frontierele din Balcanii de Vest ar trebui să fie pe deplin respectate și încurajează 

Albania şi toate părților implicate să se abțină de la orice acțiuni care ar putea declanșa tensiuni 

regionale; salută măsurile adoptate de guvern cu privire la comunitățile albaneze din statele învecinate, 

în special consilierea acestora de a coopera cu guvernele din statele lor pentru rezolvarea problemelor; 
 

 

9.  Industria siderurgică din UE 

Propuneri de rezoluţie: B7-0540/2012, B7-0541/2012, B7-0542/2012, B7-0543/2012 

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

comentarii 

Propunerea de rezoluţie B7-0540/2012   

(ALDE, ECR, Verts/ALE) 

vot: rezoluţie (textul integral) AN - 150, 367, 22 

Propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0541/2012  

(PPE, S&D) 

§ 1 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 3 § text original AN + 424, 91, 12 

§ 4 § text original div   

1 +  

2/VE + 398, 127, 10 

§ 10 § text original div   

1/AN + 437, 91, 9 

2/AN + 387, 126, 12 

După § 10 1 S&D VE - 258, 258, 13 

§ 13 § text original div   

1/AN + 439, 63, 4 

2/AN + 373, 143, 8 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 351, 125, 34 

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0541/2012  PPE  ↓  

B7-0542/2012  S&D  ↓  

B7-0543/2012  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ALDE: § 13 (propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0541/2012), vot final (propunerea de 

rezoluţie B7-0540/2012 şi propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0541/2012) 

Verts/ALE: vot final (propunerea de rezoluţie B7-0540/2012) 

ECR §§ 3, 10 (propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0541/2012) 
 

Solicitări de vot pe părţi 

RC-B7-0541/2012 
 

Verts/ALE: 

§ 1 

Prima parte: 
Întregul text, cu excepţia termenilor „patrimoniul” şi „implicată”« 

A doua parte: acest cuvânt 
 

§ 4 

Prima parte: „îndeamnă ... în UE” 

A doua parte: „și acționând ... țările terțe” 
 

§ 10 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia termenilor „țină seama de industria siderurgică ... prendre 

la sidérurgie...  de stat și” 

A doua parte: acest cuvânt 
 

§ 13 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia termenilor „situate la Florange ... și în alte părți” 

A doua parte: acest cuvânt 
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10. O industrie siderurgică sustenabilă şi competitivă 

Propunere de rezoluţie: B7-0550/2012 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunerea de rezoluţie B7-0550/2012  

(Comisia PETI) 

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

 

 

11. Situaţia din Republica Democratică Congo 

Propuneri de rezoluţie: B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, 
B7-0579/2012, B7-0580/2012 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluţie RC-B7-0562/2012  

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

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0562/2012  ECR  ↓  

B7-0563/2012  EFD  ↓  

B7-0570/2012  PPE  ↓  

B7-0572/2012  S&D  ↓  

B7-0573/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0579/2012  ALDE  ↓  

B7-0580/2012  GUE/NGL  ↓  

 

Diverse 

Joanna Senyszyn (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluţie RC-

B7-0562/2012. 
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12. Discriminarea pe baza apartenenței la o castă care are loc în India 

Propuneri de rezoluţie: B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, 
B7-0578/2012, B7-0581/2012 

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

comentarii 

Propunere de rezoluţie a unui grup politic 

B7-0564/2012  EFD  -  

Propunere comună de rezoluţie RC-B7-0574/2012  

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

După § 7 1 GUE/NGL  + modificat oral 

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 46, 0, 0 

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0574/2012  ECR  ↓  

B7-0575/2012  S&D  ↓  

B7-0576/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0577/2012  PPE  ↓  

B7-0578/2012  ALDE  ↓  

B7-0581/2012  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: votul final (RC-B7-0574/2012) 
 

Diverse 

Joanna Senyszyn (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluţie RC-

B7-0574/2012. 
 

Barbara Lochbihler a propus următorul amendament oral la amendamentul 1: 

8. salută aprobarea în septembrie 2012 de către Cabinetul Uniunii a Actului privind munca 

prestată de copii și de adolescenți (Actul de interzicere), care interzice angajarea copiilor sub 14 ani în 

toate sectoarele și a copiilor sub 18 ani în sectoarele care prezintă risc; solicită guvernului Indiei să 

adopte măsuri efective de punere în aplicare pentru reducerea rapidă a ceea ce încă reprezintă unul 

dintre cele mai mari numere din lume de copii care lucrează și să introducă acte normative în vederea  

interzicerii totale a muncii prestate de copii, în conformitate cu orientările Organizației Internaționale a 

Muncii; 


