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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. Sectoarele culturale și creative europene ca surse de creștere economică și de 

creare de locuri de muncă 

Raport: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013) 

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

comentarii 

§ 9 § text original div   

1 +  

2/AN + 485, 90, 12 

3/AN + 443, 89, 54 

§ 14 § text original vs +  

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 16 § text original div   

1 +  

2/AN + 484, 113, 13 

§ 18 § text original vs +  

§ 19 § text original vs +  

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 36 § text original vs +  

§ 45 § text original AN + 445, 162, 15 

§ 48 § text original vs +  

§ 53 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 56 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 57 § text original vs +  

§ 58 § text original div   

1 +  

2/AN + 488, 116, 27 

§ 60 § text original div   

1 +  

2/AN + 492, 122, 12 

§ 63 § text original AN + 525, 94, 11 

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 481, 83, 59 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD: §§ 9 (partea a doua și a treia), 16 (partea a doua), 45, 58 (partea a doua), 60 (partea a 

doua), 63 și vot final 

ECR § 45 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: §§ 18, 45, 57 

ECR §§ 9, 14, 19, 36, 45, 48 
 

Solicitări de vot pe părţi 

ALDE: 

§ 15 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „sistemele fiscale, drepturile acestora la muncă 

și la asigurări sociale și” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 33 

Prima parte: „consideră că promovarea ...sau o bază de date,” 

A doua parte: „și să aibă în vedere instituirea unei bănci de investiții culturale;” 

 
§ 53 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „care permite asigurarea ... diversitate lingvistică 

și culturală” 

A doua parte: aceste cuvinte 
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§ 56 

Prima parte: „solicită, în consecință, ...libertății de alegere pentru creatori” 

A doua parte: „și încurajează ...de competitivitatea SCC” 

 
EFD: 

§ 9 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „promovând apariția unei identități comune” și a 

cuvintelor „care, în ansamblu, contribuie la emergența unei identități europene 

comune” 

A doua parte: „promovând apariția unei identități comune” 

A treia parte: „care, în ansamblu, contribuie la emergența unei identități europene comune” 

 
§ 16 

Prima parte: „solicită să se acorde măsuri  ... artiștilor independenți” 

A doua parte: „de asemenea, subliniază că ... natura extrem de mobilă a acestora” 

 
§ 58 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvântului „europene” 

A doua parte: acest cuvânt 

 
ECR, ALDE: 

§ 60 

Prima parte: „consideră că este indispensabil ...expresiilor culturale a UNESCO” 

A doua parte: „prin urmare, solicită ca ... nu sunt simple mărfuri” 
 

 

2. Activitățile Ombudsmanului European în 2012 

Raport: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 562, 7, 60 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final 
 

 

3. Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea 

frontierelor externe ale UE ***I 

Raport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013) 

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

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

comentarii 

Blocul nr. 1 – 

amendamentul 

comisiei competente în 

fond 

2 comisia  +  

Blocul nr. 2 – 

amendamentul 

comisiei competente în 

fond 

1 comisia  ↓  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 328, 257, 46 

 

 

4. 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 

Textul în ansamblu-

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

3 comisia div   

1 +  

2/AN + 586, 32, 18 

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 556, 54, 28 

 

Solicitări de vot pe părţi 

EFD: 

amendamentul 3 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „(c) la alineatul (5), ... în interesul Uniunii în 

ansamblu.” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

Diverse 

Raportul a fost retrimis la comisie în cadrul şedinţei plenare din 22 mai 2013 [articolul 57 alineatul (2) 

din Regulamentul de procedură]. 

Amendamentul 3 înlocuieşte amendamentele adoptate în ședința respectivă. 
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5. 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 

Textul în ansamblu-

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond 

3 comisia  +  

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 559, 62, 18 

 

Raportul a fost retrimis la comisie în cadrul şedinţei plenare din 22 mai 2013 [articolul 57 alineatul (2) 

din Regulamentul de procedură]. 

Amendamentul 3 înlocuieşte amendamentele adoptate în ședința respectivă. 
 

 

6. Accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor 

care rezultă din utilizarea acestora în Uniune ***I 

Raport: Sandrine Bélier (A7-0263/2013) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-15 

17-31 

33-36 

40-49 

51-59 

61-78 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - voturi separate 

16 comisia div   

1 +  

2/VE + 325, 302, 5 

32 comisia vs -  

37 comisia div   

1/AN + 606, 22, 5 

2/AN - 163, 300, 163 

38 comisia vs +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

39 comisia vs/VE + 338, 291, 3 

50 comisia AN - 281, 343, 10 

60 comisia vs/VE + 335, 291, 4 

vot: propunere modificată  +  

vot: rezoluţie legislativă AN vot amânat article 57, 

paragraphe 2 du 

règlement 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR amendamentele 37, 50 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: amendamentele 32, 38, 39, 50, 60 

ECR amendamentele 32, 60 
 

Solicitări de vot pe părţi 

PPE, ECR: 

amendamentul 37 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „sau care sunt utilizate” și a cuvintelor „precum 

și aplicării și comercializării lor ulterioare.” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
ECR 

amendamentul 16 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „și a comercializării ulterioare” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

 

7. Microgenerarea 

Propunere de rezoluţie: B7-0388/2013 

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

comentarii 

Propunere de rezoluţie B7-0388/2013  

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie 

§ 3 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 13 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 17 § text original vs +  

§ 22 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluţie (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 17 
 

Solicitări de vot pe părţi 

PPE: 

§ 13 

Prima parte: „remarcă faptul că ... tratat în mod corect” 

A doua parte: „subliniază, prin urmare, că ... reglementarea ambițioasă” 

 
GUE/NGL: 

§ 3 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „o piață internă europeană a energiei 

funcțională” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 22 

Prima parte: „solicită punerea neîntârziată în aplicare ... gestionarea eficientă a distribuției” 

A doua parte: „cere să se creeze ... produsă la fața locului” 
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8. Egalitatea de remunerare între lucrătorii bărbați și femei 

Propunere de rezoluţie: B7-0387/2013 

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

comentarii 

Propunere de rezoluţie B7-0387/2013  

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

§ 4 § text original AN + 388, 232, 14 

vot: rezoluţie (întregul text) AN + 546, 34, 50 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D vot final 

ECR § 4 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 4 
 

 

9. Strategia UE în materie de securitate cibernetică: un spaţiu cibernetic 

deschis, sigur şi securizat 

Propunere de rezoluţie: B7-0386/2013 

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

comentarii 

Propunere de rezoluţie B7-0386/2013  

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor -  Comisia pentru afaceri externe 

§ 7 2 S&D  -  

§ 47 3 S&D  +  

Cons L 1 S&D  +  

vot: rezoluţie (întregul text) AN + 585, 45, 8 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final 
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10. Agenda digitală pentru creștere, mobilitate și ocuparea forței de muncă 

Propunere de rezoluţie: B7-0382/2013 

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

comentarii 

Propunere de rezoluţie B7-0382/2013  

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie 

§ 18 § text original vs -  

vot: rezoluţie (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE, Sabine Verheyen și alții: § 18 

  
 

 

11. Situaţia din Siria 

Propuneri de rezoluţie: B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, 

B7-0427/2013, B7-0428/2013 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluţie RC-B7-0413/2013  

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

După § 2 1 GUE/NGL  -  

vot: rezoluţie (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0413/2013  ECR  ↓  

B7-0423/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0424/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0425/2013  EFD  ↓  

B7-0426/2013  PPE  ↓  

B7-0427/2013  ALDE  ↓  

B7-0428/2013  S&D  ↓  
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Diverse 

Liisa Jaakonsaari (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluţie B7-

0428/2013. 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluţie B7-

0426/2013. 
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12. Situația din Egipt 

Propuneri de rezoluţie: B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, 
B7-0420/2013 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluţie RC-B7-0411/2013  

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

§ 5 1 GUE/NGL  -  

§ text original div   

1 +  

2 -  

3 +  

După § 5 2 GUE/NGL  -  

§ 13 3 GUE/NGL  -  

Considerentul N § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluţie (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0411/2013  ECR  ↓  

B7-0412/2013  S&D  ↓  

B7-0414/2013  PPE  ↓  

B7-0415/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0417/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0420/2013  ALDE  ↓  
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Solicitări de vot pe părţi 

PPE: 

§ 5 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „regretă lovitura de stat ... un prim-ministru 

interimar” și „să elibereze toți deținuții politici ... fostul președinte demis Morsi” 

A doua parte: „regretă lovitura de stat ... un prim-ministru interimar”  

A treia parte: „să elibereze toți deținuții politici ... fostul președinte demis Morsi” 

 
GUE/NGL: 

considerentul N 

Prima parte: „întrucât, între 2007 și 2012 ... în valoare de 5 miliarde de euro” 

A doua parte: „acesta fiind pus pe deplin ... stabilite de FMI” 

 
Diverse 

Rebecca Harms (Grupul Verts/ALE) a semnat, de asemenea, propunerea de rezoluţie B7-0417/2013. 

Alexandra Thein (Grupul ALDE) a semnat, de asemenea, propunerea de rezoluţie B7-0411/2013. 

Elmar Brok și Tokia Saifi şi-au retras semnătura de pe propunerea comună de rezoluţie RC-B7-

0411/2013. 
 

 

13. Dimensiunea maritimă a politicii de securitate şi apărare comune 

Raport: Ana Gomes (A7-0220/2013) 

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

comentarii 

§ 6 § text original div   

1/AN + 536, 88, 8 

2/AN + 454, 159, 12 

§ 7 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 9 § text original vs +  

§ 11 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 12 § text original AN + 450, 148, 36 

§ 15 § text original div   

1 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

2 +  

§ 16 § text original vs +  

§ 21 § text original div   

1/AN + 594, 33, 6 

2/AN + 490, 123, 10 

§ 23 § text original div   

1/AN + 563, 32, 35 

2/AN + 448, 152, 31 

§ 27 § text original div   

1/AN + 562, 39, 32 

2/AN + 443, 150, 34 

§ 37 § text original AN + 463, 148, 12 

§ 51 § text original AN  423, 187, 15 

§ 53 § text original div   

1/AN + 533, 91, 9 

2/AN + 449, 175, 8 

§ 54 § text original div   

1/AN + 511, 89, 34 

2/AN + 486, 101, 38 

§ 58 § text original AN + 450, 158, 18 

Considerentul F § text original div   

1/AN + 535, 83, 12 

2/AN + 445, 163, 13 

Considerentul G § text original div   

1 +  

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

comentarii 

Considerentul H § text original AN + 506, 108, 22 

Considerentul J § text original AN + 437, 176, 15 

vot: rezoluţie (întregul text) AN + 436, 163, 33 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE § 6, 12, 21, 23, 27, 37, 51, 53, 54, 58 - considerentele F, H, J - vot final 

EFD: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE § 9, 12, 16, 37, 51, 58 - considerentele H, J 
 

Solicitări de vot pe părţi 

Verts/ALE 

§ 6 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „asigurând, astfel, fluxuri maritime libere și 

accesul în largul mărilor pe întreg globul” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§7 

Prima parte: „invită statele membre ... și utilizare în comun;” 

A doua parte: „în plus, consideră că noua strategie ... din 2  noiembrie 2010” 

 
§ 11 

Prima parte: „avertizează asupra ... a zonelor maritime” 

A doua parte: „cu toate acestea, subliniază ... legislația în materie de mediu” 

 
§ 15 

Prima parte: „constată că una dintre ... în ținte terestre” 

A doua parte: „constată că acești actori ... imense suferințe umane” 

 
§ 21 

Prima parte: „constată că este probabil ... Africa Subsahariană” 

A doua parte: „reamintește, cu toate acestea... subliniază faptul că Marea ” 

 
§ 23 

Prima parte: „subliniază faptul că Marea ... activități de pază de coastă” 

A doua parte: „toate acestea necesitând ... a puterii navale” 

 
§ 27 

Prima parte: „consideră că, în prezent, ... Moscova și Tbilisi” 

A doua parte: „ținând seama de faptul ... activele navale europene” 

 
§ 53 

Prima parte: „salută activitatea AEA... în domeniul maritim” 

A doua parte: „îndeamnă ÎR/VP ... în materie de securitate maritimă” 
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§ 54 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „invită statele membre ... regional și la nivelul  

Uniunii” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
considerentul F 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „întrucât echilibrul ... și UE” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
considerentul G 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „întrucât numărul și complexitatea ...activitățile 

legale și cele ilegale” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

 

14. Structurile militare ale UE: situaţia actuală şi opţiuni viitoare 

Raport: Marietta Giannakou (A7-0205/2013) 

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

comentarii 

§ 3 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 5 § text original AN + 431, 170, 26 

§ 6 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 8 1 raportor  +  

§ 23 § text original div   

1/AN + 510, 89, 29 

2/AN + 427, 154, 33 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 25 § text original AN + 437, 160, 24 

§ 34 § text original AN + 432, 164, 27 

§ 35 § text original AN + 441, 160, 24 

§ 39 § text original vs +  

§ 40 § text original AN + 417, 169, 31 

§ 45 § text original div   

1/AN + 494, 91, 35 

2/AN + 419, 162, 27 

§ 56 § text original div   

1/AN + 471, 109, 44 

2/AN + 405, 185, 30 

§ 57 § text original div   

1/AN + 475, 111, 37 

2/AN + 386, 190, 34 

vot: rezoluţie (întregul text) AN + 403, 178, 37 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE §§ 5, 23, 25, 34, 35, 40, 45, 56, 57 - vot final 

EFD: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE § 39 
 

Solicitări de vot pe părţi 

Verts/ALE 

§ 3 

Prima parte: „constată cu regret ... la nivel european” 

A doua parte: „dacă UE urmează... la nivel mondial” 

 
§ 6 

Prima parte: „reamintește rezoluția ...partajarea capabilităților” 

A doua parte: „prin sprijinirea cercetării ...la nivelul UE;” 

 
§ 23 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „și la nivel național” 

A doua parte: aceste cuvinte 
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§ 45 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „oferindu-i calitate juridică ... Centrul Satelitar 

al UE” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 56 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „creșterea finanțării EDA” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 57 

Prima parte: „observă că tratatul ... cadrul Uniunii” 

A doua parte: „observând că ... cu articolul 41 din TUE” 
 

 

15. Politica UE faţă de Belarus 

Raport: Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013) 

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

comentarii 

§ 1, după litera (c) 5 PPE  +  

8 EFD  -  

articolul 1 litera (p) 

subpunctul 7 

1 ALDE AN + 558, 9, 23 

§ 1, după litera (ah) 

 
9 EFD  -  

§ 1 litera (al) 3 Verts/ALE  +  

§ 1, după litera (at) 2 ALDE AN + 341, 234, 15 

După considerentul E 6 EFD  -  

considerentul AF, nota 

de subsol 

4 PPE  +  

După considerentul 

AU 

 

7 EFD  -  

vot: proiect de recomandare  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ALDE: amendamentele 1, 2 
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Diverse 

Raportorul a propus numerotarea considerentelor după cum urmează: 

A A 

B B 

C D 

D C 

E G 

F I 

G W 

H H 

I E 

J L 

K K 

L J 

M Q 

N R 

O M 

P N 

Q AG 

R AH 

S AI 

T AK 

U AL 

V AM 

W AN 

X Y 

Y AO 

Z AS 

AA X 

AB AB 

AC AC 

AD AD 

AE AE 

AF P 

AG Z 

AH AA 

AI S 

AJ U 

AK T 

AL F 

AM V 

AN AQ 

AO AR 

AP AT 

AQ O 
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AS AU 

AT AV 

AU AW 

AV AJ 

AW AP 
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16. Presiunea exercitată de Rusia asupra țărilor din Parteneriatul estic (în 

contextul viitorului summit al Parteneriatului estic de la Vilnius) 

Propuneri de rezoluţie: B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, 
B7-0397/2013 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluţie RC-B7-0389/2013  

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

 

§ 7 § text original div  modificat oral 

1 +  

2 +  

§ 8 § text original  + modificat oral 

Considerentul B § text original div  modificat oral 

1 +  

2 +  

Considerentul G § text original vs +  

vot: rezoluţie (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0389/2013  PPE  ↓  

B7-0393/2013  ALDE  ↓  

B7-0394/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0395/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0396/2013  ECR  ↓  

B7-0397/2013  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

S&D considerentul G 
 

Solicitări de vot pe părţi 

S&D 
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considerentul B 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „la care au fost supuse de curând țările din 

Parteneriatul estic, care realizează progrese... ” 

A doua parte: aceste cuvinte 

  

§ 7 

Prima parte: „subliniază necesitatea ca UE  ... de la asocierea cu UE, și” 

A doua parte: „îndeamnă Comisia ... a țărilor partenere” 

  

Diverse 

Jacek Saryusz-Wolski a propus următoarele amendamente orale: 

 

Considerentul B 

„întrucât presiunea la care au fost supuse de curând țările din Parteneriatul estic, care realizează 

progrese pe drumul către acorduri de asociere, printre care se numără sancțiuni orientate împotriva 

exporturilor Ucrainei,  interdicția la export aplicată industriei vitivinicole a Moldovei, alte obstacole 

suplimentare care blochează progresul către o soluționare a conflictului transnistrean, precum şi 

amenințări legate de securitate în ceea ce privește Armenia, menite să forțeze țările din Parteneriatul 

estic să nu semneze sau să parafeze acorduri de asociere sau DCFTA și, în loc de aceasta, să se alăture 

Uniunii vamale conduse de Rusia, pe care Rusia intenționează să o transforme într-o Uniune 

eurasiatică, a pus aceste țări într-o situație precară datorată unor constrângeri geopolitice cărora nu ar 

trebui să fie supuse;” 

 

 

§ 7 

„subliniază necesitatea ca UE să își îndeplinească responsabilitatea de a se implica și de a apăra, în 

spiritul solidarităţii, acele țări din Parteneriatul estic care au fost expuse presiunilor deschise, 

alarmante și crescânde ale Rusiei, menite să le descurajeze de la asocierea cu UE, și îndeamnă 

Comisia și Consiliul să prezinte măsuri concrete și efective de sprijinire a țărilor partenere;” 

 
§ 8 

 
„reamintește că acordurile de asociere sau DCFTA sunt menite să stimuleze competitivitatea, 

producția și randamentul economic ale țărilor partenere și ale UE, respectând, în același timp, 

cooperarea economică a țărilor din Parteneriatul estic cu Rusia într-un mod benefic tuturor părților 

interesate şi care, ca atare, nu subminează relațiile comerciale de lungă durată pe care țările din 

Parteneriatul estic le-au dezvoltat în regiune ci, dimpotrivă,nu ar trebui considerate ca fiind 

incompatibile cu acestea, fără a aduce atingere obligațiilor ce decurg din acordurile de asociere sau 

DCFTA, orice conflict comercial ar trebui soluționat în conformitate cu normele și obligațiile stabilite 

în cadrul OMC;  în plus, UE este gata să asiste partenerii din Parteneriatul estic în eforturile lor de 

integrare, prin sprijinirea aplicării provizorii a secțiunilor relevante din acordurile de asociere sau 

DCFTA după semnarea acestora; deblocarea după semnarea sau parafarea acordurilor de asociere sau 

a împrumuturilor suspendate și a programelor de asistență, dacă au fost îndeplinite condiţiile cerute, 

continuând măsurile de facilitare a eliberării vizelor și perspectiva unui regim de călătorii fără viză;” 

 

 
Laima Liucija Andrikienė (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de 

rezoluţie B7-0389/2013. 

Alexandra Thein (Grupul ALDE) este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluţie RC-

B7-0389/2013; 
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17. Strategia de securitate internă a UE  

Propunere de rezoluţie: B7-0377/2013 

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

comentarii 

Propunere de rezoluţie B7-0377/2013  

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne 

După § 1 11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

După § 2 1 ALDE  +  

§ 3 13 GUE/NGL  -  

§ 4 14 GUE/NGL  -  

§ 5 15S GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE VE - 220, 262, 26 

§ 6 16 GUE/NGL VE + 265, 236, 11 

4 Verts/ALE  ↓  

§ 11 5 Verts/ALE  -  

După § 11 17 GUE/NGL VE - 129, 197, 167 

§ 12 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 13 6 Verts/ALE  -  

§ 18 7 Verts/ALE  -  

§ 22 8S= 

18S= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 +  

§ 23 19S GUE/NGL  -  

9 Verts/ALE  -  

Referirea 14 § text original vs +  

Considerentul C 10 GUE/NGL VE - 138, 368, 4 

2 Verts/ALE VE + 234, 230, 26 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: rezoluţie (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot separat 

PPE: Referirea 14 
 

Solicitări de vot pe părţi 

PPE: 

§ 12 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „de extremă dreaptă” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

 

18. Strategia europeană pentru sănătate și securitate în muncă 

Propunere de rezoluţie: B7-0376/2013 

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

comentarii 

Propunere de rezoluţie B7-0376/2013  

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale 

După § 2 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL VE + 350, 94, 51 

3 GUE/NGL  -  

vot: rezoluţie (întregul text)  +  

 

 

19. Negocierile colective transfrontaliere şi dialogul social transnaţional 

Raport: Thomas Händel (A7-0258/2013) 

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

comentarii 

§ 2 § text original AN + 448, 57, 3 

§ 6 § text original div   

1/AN + 484, 22, 2 

2/AN + 377, 121, 5 

3/AN + 249, 242, 7 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 8 § text original AN + 252, 239, 13 

§ 9 § text original AN + 407, 89, 8 

§ 10 § text original div   

1/AN + 439, 21, 42 

2/AN + 247, 240, 12 

Considerentul C § text original vs +  

Considerentul D § text original vs +  

Considerentul E § text original vs +  

Considerentul F § text original vs +  

Considerentul H § text original div   

1 +  

2 -  

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 393, 84, 19 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD: vot final 

S&D §§ 2, 6, 8, 9, 10 
 

Solicitări de vot separat 

ECR, ALDE: §§ 8, 9 

EFD: §§ 2, 6, 9 - considerentele C, D, E, F 
 

Solicitări de vot pe părţi 

ALDE, ECR: 

§ 6 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „juridic” și „în scopul de a conferi efect juridic 

acordurilor de întreprindere transnaționale;” 

A doua parte: „juridic” 

A treia parte: „în scopul de a conferi efect juridic acordurilor de întreprindere transnaționale;” 
 

§ 10 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „clauza dispoziției celei mai favorabile și a 

menținerii nivelului de protecție” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
considerentul H 

Prima parte: „întrucât întreprinderile ... linii naționale” 

A doua parte: „întrucât această asimetrie  ...  alte ajustări negative” 
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20. Situaţia minorilor neînsoțiți în UE 

Raport: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013) 

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

comentarii 

§ 1 § text original div   

1/AN + 452, 11, 3 

2/AN + 249, 208, 9 

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 8 § text original div   

1 +  

2/VE + 252, 169, 5 

3 +  

4 +  

5 +  

§ 10 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 11 § text original vs +  

§ 13 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 17 § text original div   

1 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

2 +  

3/VE + 221, 187, 6 

§ 20 § text original AN + 358, 47, 2 

§ 25 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerentul E § text original vs +  

vot: rezoluţie (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR §§ 1, 20 
 

Solicitări de vot separat 

ECR § 11 

Verts/ALE considerentul E 
 

Solicitări de vot pe părţi 

PPE: 

§ 1 

Prima parte: „reamintește faptul că un minor neînsoțit ... abuzului și violenței;” 

A doua parte: „subliniază faptul că ... și a circumstanțelor specifice;” 

 
§ 10 

Prima parte: „regretă faptul că ...Fondului social european,” 

A doua parte: „îndeosebi în vederea ... și a autorităților;” 

 
§ 13 

Prima parte: „solicită insistent statelor membre ... minor în detenție;” 

A doua parte: „regretă faptul că ... și de sex;” 

 
§ 17 

Prima parte: „invită statele membre ... și nu să i se substituie; ”, ce excepția cuvântului 

„obligatorii” 

A doua parte: acest cuvânt 

A treia parte: „reamintește că, indiferent ... o protecție maximă;” 

 
ECR 

§ 15 

Prima parte: „regretă caracterul inadecvat ... sau mineralizarea dentară” 

A doua parte: „invită Comisia ... în cazul tuturor minorilor;” 
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§ 25 

Prima parte: „invită Comisia ... ale fiecărui minor” 

A doua parte: „și a membrilor familiei sale în caz de reunificare familială” 

A treia parte: „reamintește că o decizie ... și la nivel mondial” 

 
Verts/ALE 

§ 5 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „să includă problema ... țările lor de origine” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
ECR, Verts/ALE, S&D: 

§ 8 

Prima parte: „reamintește faptul că  ... dezvoltare și cooperare”, cu excepția cuvintelor 

„prevenirea” și „imigrării  neregulate și” 

A doua parte: „prevenirea” 

A treia parte: „imigrării  neregulate și” 

A patra parte: „subliniază importanța ... în curs de dezvoltare;” 

A cincea parte: „reamintește obligația...în țara de origine” 

 
 

 

21. Situația în Republica Democratică Congo 

B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013, B7-0405/2013 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluţie RC-B7-0390/2013  

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

§ 6 § text original vs +  

vot: rezoluţie (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0390/2013  ECR  ↓  

B7-0391/2013  PPE  ↓  

B7-0398/2013  S&D  ↓  

B7-0403/2013  ALDE  ↓  

B7-0404/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0405/2013  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: § 6 
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Diverse 

Louis Michel (Grupul PPE) a semnat, de asemenea, propunerea de rezoluţie B7-0403/2013. 
 

 

22. Situația în Republica Centrafricană 

B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013, B7-0409/2013 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluţie RC-B7-0399/2013  

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

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0399/2013  ECR  ↓  

B7-0402/2013  PPE  ↓  

B7-0406/2013  S&D  ↓  

B7-0407/2013  ALDE  ↓  

B7-0408/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0409/2013  Verts/ALE  ↓  

 

Diverse 

Louis Michel (Grupul PPE) a semnat, de asemenea, propunerea de rezoluţie B7-0407/2013. 
 

 

23. Situaţia din Bahrain 

B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013, B7-0422/2013 

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

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluţie RC-B7-0410/2013  

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

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 39, 0, 7 

Propuneri de rezoluţie ale grupurilor politice 

B7-0410/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0416/2013  S&D  ↓  

B7-0418/2013  ECR  ↓  

B7-0419/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0421/2013  PPE  ↓  

B7-0422/2013  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final RC-B7-0410/2013 
 

Diverse 

Marian Harkin (Grupul ALDE) a semnat, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-

0410/2013. 

 


