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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. Proiect de protocol privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene la Republica Cehă (consultare) *** 

Recomandare: Andrew Duff (A7-0282/2012) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 631, 25, 23 

 

 

 

2. Proiect de protocol privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene la Republica Cehă (consultare) * 

Raport: Andrew Duff (A7-0174/2013) 

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

comentarii 

§ 1 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

div   

1 +  

2/AN + 569, 86, 29 

vot: rezoluţie AN + 574, 82, 24 

 

Solicitări de vot pe părţi 

ECR 

amendamentul 1 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvântului: „nu” 

A doua parte: acest cuvânt 
 

 

3. Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă ***I 

Raport: Antonio López-Istúriz White et Antonyia Parvanova (A7-0126/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 602, 23, 63 
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4. Acordul UE-Canada privind cooperarea vamală sub aspectele referitoare la 

securitatea lanțului de aprovizionare *** 

Recomandare: Peter Šťastný (A7-0152/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 661, 6, 21 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final 
 

 

5. Autoritatea bancară europeană şi supravegherea prudențială a instituțiilor de 

credit ***I 

Raport: Sven Giegold (A7-0393/2012) 

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

comentarii 

Întregul text - blocul 

nr. 1 – amendamente 

ale comisiei 

competente în fond 

2 comisia  +  

Blocul nr. 2 - 

amendamentul 

comisiei competente în 

fond 

1 comisia  ↓  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN vot reportat 

 

articolul 57 

alineatul (2) din 

Regulamentul de 

procedură 

 

 

6. Atribuirea unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte 

politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit * 

Raport: Marianne Thyssen (A7-0392/2012) 

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

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

comentarii 

Întregul text - blocul 

nr. 1 – amendamente 

ale comisiei 

competente în fond 

2 comisia  +  

Blocul nr. 2 - 

amendamentul 

comisiei competente în 

fond 

1 comisia  ↓  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN vot reportat 

 

articolul 57 

alineatul (2) din 

Regulamentul de 

procedură 

 

 

7. Articolele pirotehnice ***I 

Raport: Zuzana Roithová (A7-0375/2012) 

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

comentarii 

Întregul text - blocul 

nr. 1  

52 comisia, PPE  +  

Blocul nr. 2 – 

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

1-51 comisia  ↓  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 667, 15, 7 

 

 

8. Punerea în aplicare a Directivei serviciilor media audiovizuale 

Raport: Piotr Borys (A7-0055/2013) 

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

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

comentarii 

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 28 § text original div   

1 +  

2/AN + 605, 80, 10 

§ 29 § text original AN + 657, 19, 6 

§ 30 § text original AN + 598, 73, 13 

§ 42 § text original vs +  

§ 44 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 45 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 47 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 54 § text original AN + 660, 23, 12 

§ 69 § text original vs +  

vot: rezoluţie (întregul text) AN + 593, 69, 14 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD: §§ 29, 30, 54 şi votul final 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: §§ 42, 69 
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Solicitări de vot pe părţi 

EFD: 

§ 28 

Prima parte: „salută abordarea  ... articolului 14 din DSMAV;” 

A doua parte: „solicită interpretarea ... cu astfel de evenimente;” 
 

ALDE: 

§ 5 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvintelor: „pentru a reglementa ... întreaga gamă de media 

audiovizuale și” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 44 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvintelor: „pentru a asigura punerea lor în practică ... ar 

putea fi necesare” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 45 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvintelor: „reglementările sau” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 47 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvintelor: „modul în care cerințele ... domeniului său de 

aplicare, și” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 


