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ANEXĂ 
 

REZULTATELE VOTURILOR 

Semnificația abrevierilor și simbolurilor 

+ adoptat 

- respins 

↓ caduc 

R retras 

AN (..., …, ...) vot prin apel nominal (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri) 

VE (..., …, ...) vot electronic (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri) 

div vot pe părți 

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 rezoluție 

PRC propunere comună de rezoluție 

SEC vot secret 
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1. Infrastructuri energetice transeuropene ***I 

Raport: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 539, 85, 16 

 

 

2. Raportul special al Ombudsmanului European (Aeroportul din Viena) 

Raport: Margrete Auken (A7-0022/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

3. Normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile 

de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor 

***I 

Raport: Kriton Arsenis (A7-0317/2012) 

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

comentarii 

Textul integral - 

Blocul nr. 1 - 

compromis 

75 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

 +  

Blocul nr. 2 – 

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

1-74 comisia  ↓  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 635, 42, 3 
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4. Mecanismul de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, 

precum și de raportare a altor informații relevante pentru schimbările climatice 

***I 

Raport: Bas Eickhout (A7-0191/2012) 

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

comentarii 

Textul integral - blocul 

nr. 1 - compromis 

55 PPE,S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Blocul nr. 2 – 

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

1-54 comisia  ↓  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 634, 42, 5 

 

 

5. Soluționarea online a litigiilor în materie de consum ***I 

Raport: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012) 

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

comentarii 

Textul integral - blocul 

nr. 1 - compromis 

125 comisia  +  

Blocul nr. 2 – 

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

1-124 comisia  ↓  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 622, 24, 32 
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6. Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum ***I 

Raport: Louis Grech (A7-0280/2012) 

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

comentarii 

Textul integral - blocul 

nr. 1 - compromis 

167 comisia  +  

Blocul nr. 2 – 

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

1-166 comisia  ↓  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 617, 51, 5 

 

 

7. Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană * 

Raport: Patrice Tirolien (A7-0052/2013) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-12 

14-109 

comisia  +  

Amendament al 

comisiei competente în 

fond - vot separat 

13 comisia VE + 339, 311, 19 

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 582, 24, 63 

 

Solicitări de vot separat 

PPE: amendamentul 13 
 

 

8. Substanțele radioactive din apa destinată consumului uman * 

Raport: Michèle Rivasi (A7-0033/2013) 

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

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-56 comisia  +  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 578, 59, 34 

 

Diverse: 

Raportoarea a propus o corectură de ordin tehnic în vederea eliminării următoarelor două fraze de la 

amendamentul 2:  

„după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,” și  

„având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,” 
 

 

9. Supravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în 

ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro ***I 

Raport: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) 

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

comentarii 

Textul integral 73 comisia  +  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 528, 81, 71 

 

Raportul a fost retrimis la comisie în cadrul ședinței plenare din 13 iunie 2012 [articolul 57 alineatul 

(2) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

10. Monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării 

deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro ***I 

Raport: Elisa Ferreira (A7-0173/2012) 

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

comentarii 

Textul integral 83 comisia  +  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 526, 86, 66 
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Raportul a fost retrimis la comisie în cadrul ședinței plenare din 13 iunie 2012 [articolul 57 alineatul 

(2) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

11. Fondurile europene cu capital de risc ***I 

Raport: Philippe Lamberts (A7-0193/2012) 

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

comentarii 

Textul integral 3 comisia  +  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 613, 24, 41 

 

Raportul a fost retrimis la comisie în cadrul ședinței plenare din 13 septembrie 2012 [articolul 57 

alineatul (2) din Regulamentul de procedură]. 

Amendamentul 3 înlocuiește amendamentele adoptate în cadrul ședinței plenare din 13 septembrie 

2012. 
 

 

12. Fondurile europene de antreprenoriat social ***I 

Raport: Sophie Auconie (A7-0194/2012) 

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

comentarii 

Textul integral 3 comisia  +  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 603, 27, 46 

 

Raportul a fost retrimis la comisie în cadrul ședinței plenare din 13 septembrie 2012 [articolul 57 

alineatul (2) din Regulamentul de procedură]. 

Amendamentul 3 înlocuiește amendamentele adoptate în cadrul ședinței plenare din 13 septembrie 

2012. 
 

 

13. Impactul crizei economice asupra egalității de gen și a drepturilor femeilor 

Raport: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013) 

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

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

comentarii 

§ 1 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 12 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 13 § text original vs +  

§ 21 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 37 § text original vs +  

§ 57 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 63 § text original vs +  

Considerentul A § text original div   

1 +  

2/VE - 284, 365, 12 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul B § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul C § text original vs/VE - 293, 320, 39 

Considerentul D § text original vs -  

Considerentul I § text original vs -  

Considerentul K § text original vs/VE + 482, 156, 16 

Considerentul W § text original vs -  

vot: rezoluție (textul integral) AN + 495, 96, 69 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: votul final 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: §§ 13, 37, 63 și considerentele D, I, K, W 

PPE: considerentele C, D, I, W 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE: 

§ 1 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „precum și creșterea veniturilor publice prin 

politici mai eficiente de impozitare” 

 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 21 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor: „de promovare a repartizării echitabile a 

bogăției, pentru a garanta un venit minim, precum și salarii și pensii decente” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 35 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „sau globalizării” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 57 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „și a stabilirii unei perioade de notificare de 

minimum trei luni pentru centrele de îngrijire a copiilor, astfel încât femeile să își 

poată reconcilia viața familială cu cea profesională;” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

considerentul B 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „ci și o criză a democrației,” 

A doua parte: aceste cuvinte 
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PPE: 

§ 33 

Prima parte: „salută propunerea … și cu o remunerație mai bună,” 

A doua parte: „și invită statele membre să sprijine și să pregătească punerea în aplicare a acestei 

directive;” 

A treia parte: „solicită adoptarea unor acte legislative … în procesul decizional;” 
 

ALDE, PPE 

Considerentul A 

 întregul text, cu excepția cuvintelor „o criză agravată … programelor de „asistență 

financiară”,” 

 aceste cuvinte 
 

§ 12 

 întregul text, cu excepția cuvintelor „prin aplicarea obligatorie a principiului potrivit 

căruia, pentru fiecare activitate efectivă, ar trebui să existe un post permanent” 

 

 aceste cuvinte 
 

 

14. Eliminarea stereotipurilor de gen în UE 

Raport: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012) 

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

comentarii 

§ 7 § text original vs -  

§ 13 § text original vs/VE + 535, 87, 17 

§ 14 § text original vs -  

§ 17 § text original div   

1/VE + 396, 214, 32 

2 -  

§ 18 § text original vs -  

§ 19 § text original vs -  

§ 20 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 27 § text original vs/VE + 355, 278, 15 

§ 32 § text original vs/VE + 392, 235, 19 

§ 40 § text original vs +  

§ 41 § text original div   

1/VE + 347, 258, 21 

2 -  

§ 42 § text original vs -  

§ 49 § text original div   

1/VE + 415, 193, 25 

2 +  

§ 50 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 51 § text original vs/VE - 257, 370, 11 

§ 67 § text original vs +  

Considerentul C § text original vs +  

Considerentul J § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul K § text original vs/VE - 213, 406, 16 

Considerentul N § text original div   

1 +  

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

comentarii 

Considerentul O § text original vs +  

Considerentul P § text original vs/VE - 242, 382, 12 

Considerentul W § text original vs/VE + 369, 236, 22 

vot: rezoluție (textul integral) VE + 368, 159, 98 

 

Solicitări de vot separat 

ALDE: §§ 7, 13, 17, 18, 19, 51, considerentele K, O, P 

PPE: §§ 7, 17, 18, 19, 27, 32, 40, 41, 42, 51, 67, considerentele C, K, P, W 

Verts/ALE: § 14 

GUE/NGL: § 14 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE: 

§ 20 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „sexualizării” „împotriva femeilor” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 41 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „încurajează în acest sens statele membre ... 

recrutare cu fracțiune de normă;” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

considerentul J 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „în special prin portretizarea femeilor ... 

îndatoriri casnice sau având grijă de copii;” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

considerentul N 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „promovează adesea violența împotriva femeilor 

și fetelor” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

PPE: 

§ 49 

Prima parte: „invită statele membre să susțină ... un bărbat și o femeie;” 

A doua parte: „invită președintele desemnat ... public această procedură;” 
 

§ 50 

Prima parte: „amintește că, în 2010 ... din Europa erau femei;” 

A doua parte: „sprijină dorința Comisiei ... mari societăți cotate la bursă;” 
 

Verts/ALE, GUE/NGL 

§ 17 

 „solicită UE și statelor sale membre ... femeilor în publicitate” 

 „prin care se cerea o interzicere ... turismul sexual” 
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15. Situația femeilor din nordul Africii 

Raport: Silvia Costa (A7-0047/2013) 

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

comentarii 

§ 20 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § text original div   

1 +  

2/AN + 583, 24, 35 

3/AN + 420, 159, 58 

§ 25 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 30 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 32 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 74 § text original vs -  

Considerentul L § text original div   

1 +  

2 -  

vot: rezoluție (textul integral)  +  

 

Solicitări de vot separat 

S&D § 74 
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Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 32 

Prima parte: „solicită elaborarea ... inclusiv fetele” 

A doua parte: „ femeile cu dizabilități ... homosexuali și transsexuali;” 
 

S&D 

§ 25 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „la fel ca în Europa” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 30 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „Tunisia și Maroc” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

considerentul L 

Prima parte: „întrucât, în timpul și după revoltele .. de mișcările extremiste;” 

A doua parte: „întrucât sondajele arată ... hărțuirii sexuale;” 
 

ECR, PPE 

§ 20 

Prima parte: „subliniază necesitatea ... și a reproducerii;”, cu excepția cuvintelor „sexuală și a 

reproducerii” 

A doua parte: cuvintele „sexuală și a reproducerii” 

A treia parte: „solicită autorităților naționale ... drepturile omului și dezvoltare;” 
 

§ 22 

Prima parte: „subliniază că participarea activă ... în cadrul revoluțiilor;” 

A doua parte: „solicită, așadar ... executive, la cele legislative);”, cu excepția cuvintelor „și cote” 

A treia parte: aceste cuvinte 
 

 

16. Finanțarea cooperării UE cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific, precum 

și cu țările și teritoriile de peste mări pentru perioada 2014-2020 

Raport: Patrice Tirolien (A7-0049/2013) 

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

comentarii 

§ 15 § text original AN + 542, 71, 25 

§ 17 § text original div   

1 +  

2/AN + 491, 112, 21 

§ 23 § text original div   

1 +  

2/VE + 325, 292, 12 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

3 +  

vot: rezoluție (textul integral) AN + 547, 61, 26 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR § 15 

PPE: votul final  
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 23 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „să instituie un „stat al bunăstării”” și „de 

redistribuire a bogăției și”  
A doua parte: „să instituie un „stat al bunăstării””  

A treia parte: „de redistribuire a bogăției și” 
 

ECR 

§ 17 

Prima parte: „subliniază importanța ... finanțarea dezvoltării;”  

A doua parte: „în acest context, pentru ca bugetul ... taxă pe tranzacțiile financiare;” 
 

 

17. Optimizarea avantajelor obținute de pe urma măsurilor UE în domeniul mediului 

Raport: Oreste Rossi (A7-0028/2013) 

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

comentarii 

§ 25 § text original vs +  

vot: rezoluție (textul integral)  +  

 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 25 
 


