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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. Statutul funcționarilor şi regimul aplicabil celorlalți agenți ai UE ***I 

Raport: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012) 

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

comentarii 

Blocul nr. 1 ansamblul 

textului  

78rev comisia  +  

Blocul nr. 2 – 

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

1-77 comisia  ↓  

Considerentul 7 79 EFD  ↓  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 522, 150, 39 

 

 

2. Convenția de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare *** 

Recomandare: Alajos Mészáros (A7-0198/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: acord  +  

 

 

 

3. Aplicarea articolului 93 din Tratatul CE * 

Raport: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 651, 26, 33 
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4. Politica externă a UE în domeniul aviației 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 650, 54, 5 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final 
 

 

5. Agenţiile de credit la export din statele membre 

Raport: Yannick Jadot (A7-0193/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 670, 27, 15 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD: vot final 
 

 

6. Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Marine Le Pen 

Raport: Cecilia Wikström (A7-0236/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

 

7. Statutul unei fundații europene (FE)  

Raport interimar: Evelyn Regner (A7-0223/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  
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8. Controlul statului portului ***I 

Raport: Brian Simpson (A7-0394/2012) 

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

comentarii 

Ansamblul textului 

Blocul nr. 1  

34 comisia  +  

Blocul nr. 2 – 

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

1-33 comisia  ↓  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 679, 20, 13 

 

 

9. Documentele de înmatriculare pentru vehicule ***I 

Raport: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-11 comisia  +  

Anexa I punctul II.1 12 ALDE  -  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN vot reportat articolul 57 

alineatul (2) din 

Regulamentul de 

procedură 

 

 

10. Controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune ***I 

Raport: Olga Sehnalová (A7-0207/2013) 

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 

3-20 

28-35 

37 

39-41 

43-50 

52-73 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond  

voturi separate 

36 comisia vs -  

42 comisia vs/VE + 385, 314, 5 

Articolul 2 § 1 21-27 comisia VE - 313, 383, 12 

75 S&D  +  

Articolul 6 76 S&D  +  

38 comisia  ↓  

Articolul 10, § 2, 

alineatul 5 

77 S&D  +  

51 comisia  ↓  

Considerentul 4 74 S&D  -  

2 comisia VE + 520, 173, 12 

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN vot reportat articolul 57 

alineatul (2) din 

Regulamentul de 

procedură 

 

Solicitări de vot separat 

S&D amendamentele 36, 42 
 

 

11. Inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor ***I 

Raport: Werner Kuhn (A7-0210/2013) 

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 

1-3 

5-6 

8-34 

36 

38-40 

42 

44-48 

50-109 

comisia  +  

Articolul 2 § 1 a 

cincea liniuţă 

111S ECR  -  

35 comisia  +  

Articolul 2 § 2 după a 

patra liniuţă 

41 comisia div   

1 +  

2 +  

Articolul 2 § 1 a 

şaptea liniuţă 

37S comisia VE - 322, 354, 34 

113 ALDE AN - 322, 364, 17 

117 PC S&D, 

Verts/ALE 

AN + 386, 304, 18 

Articolul 2, după §1 117 PC S&D, 

Verts/ALE 

AN + 377, 315, 18 

Articolul 3 § 1 punctul 

7 

112 ECR  -  

43 comisia  +  

Articolul 5 § 1 prima 

liniuţă 

49S comisia  -  

118 S&D AN - 289, 401, 20 

114 ALDE AN - 309, 370, 19 

După articolul 18 119 S&D, 

Verts/ALE 

 -  

110 PPE  +  

Considerentul 4 4 comisia VE + 429, 270, 10 

115 S&D VE + 509, 180, 13 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul 7 7S comisia  -  

116 S&D, 

Verts/ALE 

VE - 317, 372, 14 

vot: propunere modificată AN + 560, 94, 60 

vot: rezoluţie legislativă AN vot reportat articolul 57 

alineatul (2) din 

Regulamentul de 

procedură 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D amendamentele 117, 118 

ECR amendamentele 113, 114 

EFD: propunere modificată 
 

Solicitări de vot pe părţi 

ALDE: 

Amendamentul 41: 

Prima parte: „remorci din categoria O2 ... care nu depășește 2,0 tone,” 

A doua parte: „fără a include ... de tipul rulotelor.” 
 

 

12. Substanţele prioritare din domeniul politicii apei ***I 

Raport: Richard Seeber (A7-0397/2012) 

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

comentarii 

Blocul nr. 1 ansamblul 

textului  

34 PPE, S&D, 

ALDE, ECR 

 +  

Blocul nr. 2 – 

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

1-33 comisia  ↓  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 646, 51, 14 
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13. Anumite categorii de ajutoare de stat orizontale şi serviciile publice de transport 

feroviar și rutier de călători * 

Raport: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-4 

6-22 

comisia  +  

Articolul 1 § 1 litera 

(a) litera (x) 

25 peste 40 de 

deputaţi 

VE + 396, 255, 56 

Considerentul 9 23 peste 40 de 

deputaţi 

VE + 390, 262, 55 

5 comisia  ↓  

După considerentul 9 24 peste 40 de 

deputaţi 

 +  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 598, 19, 93 

 

 

Diverse 

Amendamentele 23 - 25 au fost depuse de Ivo Belet şi alţii. 
 

 

14. Creșterea albastră - consolidarea creșterii durabile în sectoarele de transport 

marin, maritim și de turism ale UE 

Raport: Spyros Danellis (A7-0209/2013) 

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

comentarii 

§ 17 § text original vs +  

§ 18 § text original vs +  

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

 

Solicitări de vot separat 

ECR §§ 17, 18 
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15. Contribuţia cooperativelor la depăşirea crizei 

Raport: Patrizia Toia (A7-0222/2013) 

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

comentarii 

§ 3 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 6 § text original div   

1 +  

2/VE - 332, 334, 18 

§ 12 § text original div   

1 +  

2/VE - 255, 412, 28 

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 19 § text original div   

1 +  

2/VE + 478, 185, 33 

3/VE + 488, 185, 7 

§ 25 § text original AN + 435, 195, 48 

§ 26 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 29 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 30 § text original vs/VE + 506, 155, 14 

§ 34 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 36 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 38 § text original vs +  

§ 40 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 42 § text original vs +  

§ 43 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 44 § text original vs +  

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR § 25 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 25, 29 

ECR §§ 19, 30, 38, 42, 44 
 

Solicitări de vot pe părţi 

PPE: 

§ 12 

Prima parte: „consideră ... în contextul crizei” 

A doua parte: „solicită ... state membre” 
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§ 19 

Prima parte: „solicită, prin urmare ... organizații socio-economice” cu excepţia cuvintelor „prin 

crearea unei unități ... economice și financiare)” 

A doua parte: „prin crearea unei unități ... economice și financiare)” 

A treia parte: „îndeamnă ... acestei sarcini” 
 

ECR 

§ 6 

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

A doua parte: acest cuvânt 
 

§ 26 

Prima parte: „subliniază că …criza economică” 

A doua parte: „solicită ... această practică” 
 

§ 29 

Prima parte: „îndeamnă ... către angajați” 

A doua parte: „inclusiv ... care se confruntă cu încetarea activității” 
 

§ 34 

Prima parte: „solicită ... în vederea stabilirii priorităților” 

A doua parte: „în acest scop, solicită ... coerentă a datelor” 
 

§ 36 

Prima parte: „subliniază că ... de la membrii lor” 

A doua parte: „și că ... formelor lor de antreprenoriat” 
 

§ 43 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „(sau trebuie rezervat un anumit procentaj)” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

GUE/NGL: 

§ 3 

Prima parte: „reamintește că modelul ... pluralitate economică” 

A doua parte: „este ... Europa 2020” 
 

§ 15 

Prima parte: „observă ... juridice și conceptuale” 

A doua parte: „solicită ... dezvoltării cooperativelor” 
 

§ 40 

Prima parte: „consideră că ... mecanismele financiare la nivelul UE” 

A doua parte: „inclusiv ... Actul privind piața unică” 

A treia parte: „și ar trebui ... pieței unice” 
 

 

16. O bioeconomie pentru Europa 

Raport: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013) 

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

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

comentarii 

§ 7 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 20 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 24 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 26 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 30 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 32 § text original vs +  

§ 33 § text original vs +  

§ 40 § text original vs +  

§ 43 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: §§ 32, 33 

GUE/NGL: §§ 33, 40 
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Solicitări de vot pe părţi 

Verts/ALE: 

§ 26 

Prima parte: „subliniază faptul că ... funcționeze cu succes” 

A doua parte: „indică ... logisticii necesare” 
 

GUE/NGL: 

§ 7 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor: „imens” şi „milioane de” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 20 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor: „UE”, „rapide și” şi „precum și un acces mult 

mai rapid pe piață” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 24 

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

A doua parte: acest cuvânt 
 

§ 30 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „întreprinderile” şi „în special pentru” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

§ 43 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „sectorului forestier și a altor” şi „cum ar fi 

lemnul și fibra de lemn” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 


