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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 

 

1. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru 

conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de 

organisme marine ***I 

Raport: Rareș-Lucian Niculescu (A7-0256/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 564, 15, 12 
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2. Efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate * 

Raport: Alexandra Thein (A7-0254/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 538, 34, 54 

 

Diverse 

Întrucât nu privește toate versiunile lingvistice, amendamentul 58 nu a fost supus la vot [articolul 157 

alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de procedură). 
 

 

3. Regimurile matrimoniale de proprietate * 

Raport: Alexandra Thein (A7-0253/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 563, 21, 58 

 

Diverse 

Întrucât nu privesc toate versiunile lingvistice, amendamentele 53, 77 și 107 nu au fost supuse la vot 

[articolul 157 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de procedură). 
 

 

4. O strategie europeană în domeniul tehnologiilor de transport pentru 

mobilitatea sustenabilă a Europei în viitor 

Raport: Michael Cramer (A7-0241/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 607, 57, 6 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final 
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5. Dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul 

de a comunica după arestare ***I 

Raport: Elena Oana Antonescu (A7-0228/2013) 

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

comentarii 

Textul în ansamblu-

Amendament al 

comisiei competente în 

fond 

1 comisia  +  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 661, 29, 8 

 

 

6. Contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale ***I 

Raport: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012) 

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

comentarii 

Blocul nr. 1 - 

amendamentul 

comisiei competente în 

fond 

117 comisia  +  

Blocul nr. 2 – 

amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

1-116 comisia  ↓  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluție legislativă AN vot reportat articolul 57 

alineatul (2) din 

Regulamentul de 

procedură 
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7. Utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței (abuzul 

de piață) ***I 

Raport: Arlene McCarthy (A7-0347/2012) 

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

comentarii 

Blocul nr. 1 - 

amendamentul 

comisiei competente în 

fond 

2 comisia div   

1 +  

2/AN + 686, 17, 7 

Blocul nr. 2 - 

amendamentul 

comisiei competente în 

fond 

1 comisia div   

1 ↓  

2/AN ↓  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 659, 20, 28 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD: article 16 
 

Solicitări de vot pe părți 

EFD: 

amendamentul 2 

Prima parte: întregul text, cu excepția articolului 16 

A doua parte: articolul 16 
 

 

8. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului pentru 

conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și 

strâmtorile Belts și Sound ***I 

Raport: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0259/2013) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-3 comisia  +  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 677, 14, 16 
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9. Eficientizarea pieței interne a energiei 

Raport: Jerzy Buzek (A7-0262/2013) 

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

comentarii 

§ 3 § text original vs/VE + 439, 260, 6 

§ 14 § text original vs +  

§ 27 § text original div   

1 +  

2/AN - 69, 631, 8 

§ 40 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 44 § text original vs +  

§ 59 § text original div   

1 +  

2/VE - 274, 425, 6 

§ 65 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 68 § text original vs +  

§ 73 § text original vs +  

vot: rezoluție (textul integral)  +  

 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: §§ 3, 14, 44, 68, 73 

S&D §§ 3, 14, 27, 68 
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Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 40 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „inclusiv a gazoductului Nabucco” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 59 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „consideră că .... a construi infrastructuri 

transfrontaliere;” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 65 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „ ar putea genera fluxuri de venit suplimentar... 

formă de producție de energie și” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
ECR 

§ 27 

Prima parte: „solicită să se realizeze ... în rețelele de energie” 

A doua parte: „finanțat printr-o taxă europeană ... fonduri publice;” 
 

 

10. Aplicarea și impactul măsurilor de eficiență energetică în cadrul politicii de 

coeziune 

Raport: Mojca Kleva Kekuš (A7-0271/2013) 

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

comentarii 

§ 9 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 11 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 19 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 25 § text original vs +  

§ 55 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 57 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (textul integral) AN + 622, 26, 60 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: § 25 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR 

§ 9 

Prima parte: „reamintește că, potrivit ... izolate în mod necorespunzător;” 

A doua parte: „invită Comisia să examineze ... și consumatorii vulnerabili;” 

A treia parte: „subliniază că economiile ... prin facturi mai reduse;” 

 
§ 11 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „invită statele membre .... perioadă de 

programare 2014-2020;” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 19 

Prima parte: „recunoaște rezultatul ... resurselor regenerabile de energie;” 

A doua parte: „reamintește faptul că ... pe termen lung; ” 

 
§ 55 

Prima parte: „subliniază faptul că, în 2010 ... potențialului de economisire a energiei” 

A doua parte: „prin prezentarea ... din statele membre” 

 
§ 57 

Prima parte: „ia act de faptul că potențialul ... în statele membre și regiuni” 

A doua parte: „solicită statelor membre ... de eficiență energetică” 
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11. O strategie pentru pescuitul în Marea Adriatică și în Marea Ionică 

Raport: Guido Milana (A7-0234/2013) 

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

comentarii 

§ 4 § text original div   

1 +  

2/VE + 485, 214, 9 

§ 23 § text original vs +  

vot: rezoluție (textul integral)  +  

 

Solicitări de vot separat 

ALDE, Verts/ALE:  § 23 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE, Verts/ALE 

§ 4 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „pentru adoptarea unui cadru” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

 

12. Servicii de interpretare mai eficiente și mai rentabile în cadrul Parlamentului 

European 

Raport: Esther de Lange (A7-0233/2013) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

de înlocuire 

1 S&D AN + 351, 338, 20 

vot: rezoluție (textul integral) 

Comisia CONT 

AN ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: Amendamentul 1, vot final 
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13. Jocurile de noroc online de pe piața internă  

Raport: Ashley Fox (A7-0218/2013) 

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

comentarii 

§ 2 § text original div   

1/AN + 686, 13, 2 

2/AN - 35, 650, 13 

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 19 § text original div   

1 +  

2/VE + 459, 248, 4 

3/VE - 322, 385, 4 

§ 28 § text original AN + 702, 8, 2 

§ 29 § text original AN + 673, 9, 21 

§ 31 § text original vs +  

§ 41 § text original vs +  

§ 53 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 56 § text original vs +  

§ 59 § text original vs +  

§ 61 § text original vs +  

§ 64 § text original AN + 566, 137, 10 

vot: rezoluție (textul integral) AN + 572, 79, 61 
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Solicitări de vot separat 

ALDE: §§ 59, 61, 64 

ECR §§ 31, 41, 56 

EFD: §§ 2, 28, 29, 64, vot final 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE: 

§ 19 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „de liste albe și” și „împiedicând accesul” 

A doua parte: „de liste albe și” 

A treia parte: „împiedicând accesul” 

 
§ 53 

Prima parte: „solicită federațiilor sportive ... sau al unui eveniment;” 

A doua parte: „invită statele membre ... la adresa integrității sportive;” 

 
ECR 

§ 2 

Prima parte: „avertizează cu privire la ... în interesul consumatorilor” 

A doua parte: „și al integrității acestei forme de sport;” 

 
§ 5 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „jocurile de noroc online sunt o formă de 

utilizare comercială a sportului și” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

 

14. Numirea lui Luigi Berlinguer în comitetul creat în temeiul articolului 255 din 

TFUE 

Propunere de decizie (Comisia JURI): B7-0384/2013 [vot secret (articolul 169 alineatul (1) din 

Regulamentul de procedură)] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Vot: candidatura lui Luigi 

Berlinguer 

SEC + 566, 61, 66 

 

 


