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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. Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția 

monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”) ***I 

Raport: Anthea McIntyre (A7-0423/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 528, 4, 9 

 

 

2. Modificarea Regulamentului (UE) nr. 99/2013 privind programul statistic 

european pentru perioada 2013-2017 ***I 

Raport: Pablo Zalba Bidegain (A7-0401/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 510, 11, 35 

 

 

3. Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind munca decentă 

pentru personalul casnic *** 

Recomandare: Inês Cristina Zuber (A7-0394/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

aprobare AN + 530, 37, 8 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: aprobare 
 

 

4. Acordul UE-Armenia privind principiile generale de participare a Armeniei 

la programele Uniunii *** 

Recomandare: Tomasz Piotr Poręba (A7-0406/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

aprobare  +  
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5. Acordul dintre UE și Franța privind aplicarea în comunitatea din Saint-

Barthélemy a legislației Uniunii în materie de impozitare * 

Raport: Sławomir Nitras (A7-0404/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 548, 12, 33 

 

 

6. Modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a 

acesteia * 

Raport: Danuta Maria Hübner (A7-0431/2013) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 537, 41, 5 

 

 

7. Coordonarea donatorilor din UE cu privire la ajutorul pentru dezvoltare 

Raport: Gay Mitchell (A7-0393/2013) (majorité qualifiée requise) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

8. Numirea unui membru al Curții de Conturi (Phil Wynn Owen - UK) * 

Raport: Inés Ayala Sender (A7-0438/2013) [vot secret, articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: numirea lui Phil Wynn Owen  + 491, 51, 56 
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9. Numirea unui membru al Curții de Conturi (Alex Brenninkmeijer - NL) * 

Raport: Inés Ayala Sender (A7-0433/2013) [vot secret, articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: numirea lui Alex 

Brenninkmeijer 

 + 526, 48, 42 

 

 

10. Numirea unui membru al Curții de Conturi (Henri Grethen - LU) * 

Raport: Inés Ayala Sender (A7-0439/2013) [vot secret, articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: numirea lui Henri Grethen  + 551, 46, 32 

 

 

11. Numirea unui membru al Curții de Conturi (Nikolaos Milionis - EL) * 

Raport: Inés Ayala Sender (A7-0436/2013) [vot secret, articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: numirea lui Nikolaos 

Milionis 

 + 552, 42, 41 

 

 

12. Numirea unui membru al Curții de Conturi (Danièle Lamarque - FR) * 

Raport: Inés Ayala Sender (A7-0437/2013) [vot secret, articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: numirea lui Danièle 

Lamarque 

 + 534, 32, 37 
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13. Numirea președintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale 

Europene * 

Raport: Sharon Bowles (A7-0452/2013) [vot secret, articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: numirea lui Danièle Nouy  + 555, 50, 52 

 

 

14. Norme şi proceduri comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor 

Uniunii pentru acţiuni externe ***I 

Raport: Elmar Brok (A7-0447/2013) 

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

comentarii 

Textul integral 1 comisia  +  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 613, 34, 24 

 

 

15. Instrumentul de stabilitate ***I 

Raport: Reinhard Bütikofer (A7-0451/2013) 

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

comentarii 

Textul integral 1 comisia  +  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 621, 46, 8 

 

 

16. Instrumentul european de vecinătate ***I 

Raport: Eduard Kukan (A7-0449/2013) 

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

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

comentarii 

Textul integral 1 comisia  +  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 618, 53, 8 

 

 

17. Instrumentul de asistență pentru preaderare ***I 

Raport: Libor Rouček (A7-0445/2013) 

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

comentarii 

Textul integral 1 comisia  +  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 616, 50, 12 

 

 

18. Instrumentul de parteneriat pentru cooperarea cu ţările terţe ***I 

Raport: Antonio López-Istúriz White (A7-0446/2013) 

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

comentarii 

Textul integral 1 comisia  +  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 621, 34, 23 

 

 

19. Instrumentul de finanţare pentru promovarea democrației și drepturilor 

omului la scară mondială ***I 

Raport: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0448/2013) 

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

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

comentarii 

Textul integral 1 comisia  +  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 588, 34, 67 

 

 

20. Instituirea unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare ***I 

Raport: Thijs Berman (A7-0450/2013) 

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

comentarii 

Textul integral 1 comisia  +  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 639, 27, 24 

 

 

21. Fondul european de ajustare la globalizare 2014 – 2020 ***I 

Raport: Marian Harkin (A7-0005/2013) 

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

comentarii 

Întregul text - blocul 

nr. 1  

109 comisia  +  

Blocul nr. 2 1-108 comisia  ↓  

Articolul 13 § 1 110 GUE/NGL AN ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 543, 126, 22 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentul 110 
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22. Schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal * 

Raport: George Sabin Cutaş (A7-0376/2013) 

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

comentarii 

Amendamentele 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-7 

9-11 

13 

15-16 

18-19 

21 

23-25 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - voturi separate 

8 comisia vs/VE - 128, 503, 46 

12 comisia AN + 422, 229, 39 

14 comisia AN - 37, 590, 63 

17 comisia div   

1/AN + 424, 253, 13 

2/AN - 315, 354, 12 

20 comisia AN - 325, 359, 11 

22 comisia AN + 563, 112, 21 

Articolul 8, § 3, 

alineatul 1 (Directiva 

2011/16/UE) 

28 ALDE VE - 164, 481, 31 

Articolul 25 (Directiva 

2011/16/UE) 

29rev ALDE  -  

Articolul 2 după §2 30 ALDE  -  

31 ALDE  +  

Considerentul 2 26 PPE AN - 326, 337, 37 

După considerentul 10 27 ALDE  -  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 360, 59, 287 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D, Verts/ALE amendamentele 12, 14, 17, 20, 26 

ECR: amendamentul 22 
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Solicitări de vot separat 

PPE: amendamentul 14 

ALDE: amendamentele 8, 20 
 

Solicitări de vot pe părţi 

ALDE: 

amendamentul 17 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvintelor: „dacă sunt disponibile” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

 

23. Sistemul de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive * 

Raport: Béla Kovács (A7-0385/2013) 

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

comentarii 

Amendamentele 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-5 

7-35 

37-44 

47 

49-50 

comisia  +  

Articolul 3 § 1 51 Verts/ALE  -  

Articolul 3 § 4 52 Verts/ALE AN + 348, 341, 14 

Articolul 3 după § 5 53 Verts/ALE AN + 347, 338, 13 

54 Verts/ALE AN + 357, 340, 7 

După articolul 3 55 Verts/ALE AN - 289, 397, 5 

Articolul 7 § 1 36 comisia  +  

56 Verts/ALE AN ↓  

După articolul 9 57 Verts/ALE AN - 290, 402, 11 

(punere în 

aplicare/acte delegate) 

61-63, 

64S=, 

48S=, 

65 

S&D  

S&D  

comisia  

S&D 

 -  

58-60 PPE  +  

45 comisia vs ↓  

46 comisia  ↓  

6S comisia  ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluţie legislativă AN + 521, 148, 28 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE amendamentele 52-57 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: amendamentele 6, 45, 46, 48 
 

 

24. Drepturile omului în lume 2012 şi politica UE în această privință 

Raport: Eduard Kukan (A7-0418/2013) 

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

comentarii 

§ 1 7 GUE/NGL  -  

După § 1 8 GUE/NGL  -  

După § 3 9 GUE/NGL  -  

§ 10 § text original div   

1 +  

2/VE + 359, 335, 6 

După § 16 10 GUE/NGL div   

1 -  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

11 GUE/NGL div   

1 -  

2 -  

§ 17 2 S&D VE + 400, 287, 10 

§ text original div   
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 20 19 Verts/ALE  +  

§ 27 12 GUE/NGL  -  

§ text original vs +  

§ 30 § text original vs +  

§ 37 13 GUE/NGL div   

1/VE - 280, 392, 12 

2 -  

După § 42 15 GUE/NGL div   

1 -  

2/VE - 311, 362, 10 

3 ↓  

16 GUE/NGL div   

1 -  

2 +  

§ 43 § text original div   

1 +  

2/VE + 351, 341, 4 

§ 46 6 PPE  +  

§ 47 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

După § 47 14 GUE/NGL  -  

După § 52 17 GUE/NGL div   

1 -  

2 -  

3/VE - 289, 390, 15 

18 GUE/NGL  -  

§ 55 § text original vs/VE + 446, 228, 13 

După § 56 23 peste 40 de 

deputaţi 

 + modificat oral 

§ 63 3rev S&D VE - 291, 393, 10 

§ text original vs + 593, 74, 10 

§ 66 20 Verts/ALE VE + 397, 292, 13 

După § 66 4 S&D  -  

§ 67 § text original vs +  

După § 73 5 S&D VE + 349, 326, 14 

După § 81 21 Verts/ALE VE + 354, 285, 55 

După § 87 22 Verts/ALE  +  

§ 88 § text original vs +  

§ 100 § text original vs +  

§ 103 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 116 § text original div   

1/AN + 398, 275, 23 

2/AN + 458, 215, 15 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 118 § text original div   

1/AN + 659, 18, 15 

2/AN + 425, 220, 33 

§ 119 § text original AN + 386, 295, 12 

După referirea 13 1 S&D  +  

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: §§ 116, 118, 119 
 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: § 67 

PPE: §§ 30, 47, 55, 119 

ECR: §§ 27, 63, 88, 100, 116, 118, 119 
 

Solicitări de vot pe părţi 

PPE: 

§ 10 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „astfel, să facă referire la criteriile de referință 

specifice bazate pe un set de indicatori, pentru” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 

 
§ 43 

Prima parte: Întregul text, cu excepţia cuvintelor „încurajează statele membre ... sensibilizarea, în 

general” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 116 

Prima parte: „solicită UE... cu țările terțe;” 

A doua parte: „condamnă cu tărie ... de la Cairo” 

 
§ 118 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor „dreptul la sănătate sexuală și reproductivă” și 

„cu accent deosebit pe sănătatea sexuală și reproductivă” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
ECR: 

§ 47 

Prima parte: „ia act ... statului de drept;” 

A doua parte: „își exprimă regretul ... rapoartele Parlamentului;” 

 
§ 103 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvintelor „ își exprimă convingerea ... în întreaga lume;” 

A doua parte: aceste cuvinte 
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ALDE: 

amendamentul 16 

Prima parte: „condamnă continuarea ocupării ... izolării Fâșiei Gaza;” 

A doua parte: „subliniază necesitatea ... nivel internațional în 1967” 

 
S&D: 

amendamentul 11 

Prima parte: „consideră că ... Agenției Naționale de Securitate a SUA;” 

A doua parte: „cere suspendarea  ... nu sunt garantate.” 

 
amendamentul 13 

Prima parte: „subliniază că UE ... negocierile purtate anterior;” 

A doua parte: „reamintește că poliția... în Tunisia și în Egipt;” 

 
amendamentul 17 

Prima parte: „constată faptul că Columbia ... impunitate aproape totală;” 

A doua parte: „solicită, așadar, ... să nu rămână nepedepsite;” 

A treia parte: „invită Uniunea Europeană ... Comisiei împotriva torturii;” 

 
PPE, S&D 

§ 17 

Prima parte: „recunoaște importanța ... privire la activitățile sale” fără cuvintele „îndeosebi în 

ceea ce privește drepturile [femeii]” 

A doua parte: „îndeosebi în ceea ce privește drepturile [femeii]” 

A treia parte: „și la clarificarea priorităților sale tematice și geografice ” 

A patra parte: „și să se asigure că li se dă curs preocupărilor exprimate de Parlament;” 

 
ALDE, S&D 

amendamentul 10 

Prima parte: „reiterează condamnarea ... în temeiul legii;” 

A doua parte: „regretă că ... nicio responsabilitate;” 

A treia parte: „solicită închiderea imediată a centrului de detenție și tortură din Guantanamo;” fără 

cuvintele „centrului de detenție și tortură din” 

A patra parte: „centrului de detenție și tortură din” 

 
amendamentul 15 

Prima parte: „condamnă hărțuirea constantă de către Israel a populației palestiniene;” 

A doua parte: „solicită Israelului ... femeilor și copiilor;” 

A treia parte: „atrage atenția asupra necesității ... se produce acest lucru;” 
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Diverse 

Amendamentul 23 a fost depus de Norbert Neuser şi alţii. 

 

Eduard Kukan a prezentat următorul amendament oral la amendamentul 23: 

 

„56a. Reiterează rezoluţiile sale din 25 noiembrie 2010 privind situaţia din Sahara Occidentală, din 22 

octombrie 2013 privind situaţia drepturilor omului din regiunea Sahel; solicită garantarea drepturilor 

omului pentru poporul din Sahara Occidentală şi atrage atenţia asupra necesităţii de a aborda aceste 

drepturi în Sahara Occidentală şi în tabăra din Tindouf, inclusiv libertatea de asociere, libertatea de 

expresie şi dreptul de a demonstra şi de a fi respectat; solicită eliberarea tuturor prizonierilor politici 

din Sahara Occidentală; solicită deschiderea teritoriului pentru observatorii independenţi, ONG-uri şi 

mass-media; susţine o soluţie politică echitabilă şi acceptabilă mutual în privinţa Saharei Occidentale, 

în concordanţă cu rezoluţiile relevante ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, inclusiv cele privind auto-

determinarea;” 
 

 

25. Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței 

Raport: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013) 

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

comentarii 

§ 11 § text original vs +  

§ 18 § text original AN + 597, 78, 21 

După § 23 2 PPE VE - 331, 358, 10 

3 PPE VE + 385, 284, 14 

§ 30 § text original div   

1 +  

2/AN + 592, 96, 6 

§ 31 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 36 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 47 § text original vs/VE + 369, 316, 8 

§ 51 § text original AN - 294, 388, 14 

§ 52 § text original vs +  

§ 55 § text original div   

1 -  

2/VE + 402, 287, 5 

§ 63 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 64 § text original div   

1 +  

2/VE - 276, 414, 3 

§ 71 4 ALDE  +  

După § 71 5 ALDE VE - 265, 321, 111 

După § 74 1 EFD AN + 588, 88, 6 

§ 93 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 105 § text original vs/VE - 306, 385, 11 

§ 108 § text original vs -  

vot: rezoluţie (textul integral) AN + 604, 48, 41 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD: amendamentul 1 

ECR: § 18, 30 (a doua parte), 51 și votul final 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: §§ 52, 64 

PPE: §§ 11, 47, 51, 105, 108 

ALDE: §§ 51, 64 
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Solicitări de vot pe părţi 

ECR: 

§ 30 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvintelor„printre altele” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 36 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvintelor „precum și de restricții mai puternice” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 93 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvintelor „anticoncurențiale ale” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
PPE: 

§ 31 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvintelor „- cum ar fi legăturile cu grupurile de lobby - ” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 55 

Prima parte: „este de părere că ... de Guvernul SUA;” 

A doua parte: „solicită Comisiei … salvare guvernamentale;” 

 
§ 63 

Prima parte: „solicită Comisiei ... serviciilor pentru clienți” 

A doua parte: „care contribuie deja financiar prin intermediul impozitelor;” 

 
§ 64 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvintelor „să acorde o atenție .... sectorul transporturilor 

pentru;” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

 

26. Producţia de lapte în zonele de munte, zonele defavorizate și regiunile 

ultraperiferice 

Raport: Herbert Dorfmann (A7-0383/2013) 

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 de rezoluţie 

de înlocuire 

1 GUE/NGL AN - 47, 635, 1 

§ 7 6 peste 77 de 

deputaţi 

 +  

§ 11 7 peste 77 de 

deputaţi 

 +  

§ 13 8 peste 77 de 

deputaţi 

VE + 387, 289, 6 

§ 16 9 peste 77 de 

deputaţi 

 +  

§ 18 10 peste 77 de 

deputaţi 

 +  

§ 19 11 peste 77 de 

deputaţi 

 +  

§ 21 12 peste 77 de 

deputaţi 

 +  

§ 24 13 peste 77 de 

deputaţi 

 +  

§ 29 14 peste 77 de 

deputaţi 

 +  

§ 32 § text original vs +  

§ 35 15 peste 77 de 

deputaţi 

 +  

Considerentul B 2 peste 77 de 

deputaţi 

 +  

Considerentul D 3 peste 77 de 

deputaţi 

 +  

Considerentul E 4 peste 77 de 

deputaţi 

 +  

Considerentul T 5 peste 77 de 

deputaţi 

 +  

vot: rezoluţie (textul în ansamblu), Comisia AGRI  +  
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Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentul 1 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: § 32 
 

Diverse 

Amendamentele 2-15 au fost depuse de Herbert Dorfmann şi alţii. 
 

 

27. Reziliența și reducerea riscului de dezastre în țările în curs de dezvoltare 

Raport: Gay Mitchell (A7-0375/2013) 

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

comentarii 

§ 31 § text original div   

1 +  

2/VE + 358, 300, 8 

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

 

Solicitări de vot pe părţi 

PPE: 

§ 31 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvintelor „precum dumpingul produselor agricole și 

normele privind practicile comerciale neloiale” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

 

28. Femeile cu dizabilități 

Raport: Angelika Werthmann (A7-0329/2013) 

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

comentarii 

§ 24 § text original div   

1 +  

2/AN + 609, 58, 15 

§ 25 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

3 +  

§ 26 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 47 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 52 § text original div   

1 +  

2/VE + 393, 235, 36 

Considerentul H § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: § 24 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot pe părţi 

PPE: 

§ 24 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvintelor „subliniază faptul... viață de familie;” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 25 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvintelor „ele au nevoie de acces ... femeii sau fetei cu 

dizabilități;” și „(cum apare o sarcină și cum poate fi evitată)” 

A doua parte: „ele au nevoie de acces ... femeii sau fetei cu dizabilități;” 

A treia parte: „(cum apare o sarcină și cum poate fi evitată)” 

 
§ 26 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvintelor „planificare familială ” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 47 

Prima parte: „arată că absența ... pensie adecvată;” 

A doua parte: „invită așadar, Comisia … familie dependent;” 
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§ 52 

Prima parte: întregul text, cu excepţia cuvintelor „să adopte o directivă orizontală de combatere a 

discriminării, care” și „în toate domeniile ce țin de competența UE” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
considerentul H 

Prima parte: „întrucât toate părțile ... nevoile specifice ale acestora” 

A doua parte: „inclusiv în domeniul sănătății sexuale și reproductive;” 
 

 

29. Planul european de acţiune în domeniul comerţului cu amănuntul în 

beneficiul tuturor actorilor 

Raport: Cornelis de Jong (A7-0374/2013) 

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

comentarii 

§ 8 § text original vs +  

§ 10 § text original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 620, 38, 9 

§ 14 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 15 § text original vs +  

§ 16 § text original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 374, 286, 2 

4 +  

§ 26 § text original div   

1 +  

2/VE + 346, 274, 4 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 35 § text original vs +  

vot: rezoluţie (textul integral)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFD: § 10 (a treia parte), § 16 (a treia parte) 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: § 15, 35 

EFD: § 8 
 

Solicitări de vot pe părţi 

S&D: 

§ 26 

Prima parte: „accentuează faptul că  ... alegere a consumatorului ” 

A doua parte: „și la crearea de oportunități ... de lungă durată;” 

 
ALDE: 

§ 14 

Prima parte: „solicită Comisiei,  ... în centrele orașelor” 

A doua parte: „prin scăderea prețurilor ... din zona respectivă;” 

 
EFD: 

§ 10 

Prima parte: „solicită statelor membre ... domeniul pieței interne; ” 

A doua parte: „subliniază faptul ... de piața unică;” 

A treia parte: „de asemenea ... procedura accelerată;” 

 
S&D, EFD: 

§ 16 

Prima parte: „recunoaște competența ... planificarea urbană;” 

A doua parte: „subliniază, totuși ... libera stabilire;” 

A treia parte: „reamintește, în acest sens, ... Directiva privind serviciile;” 

A patra parte: „îndeamnă statele membre ... să rămână atractive;” 
 

 


