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ANEXĂ 
 

REZULTATELE VOTURILOR 

Semnificația abrevierilor și simbolurilor 

+ adoptat 

- respins 

↓ caduc 

R retras 

AN 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 
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1. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și São Tomé și Principe: 

posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** 

Recomandare: João Ferreira (A8-0061/2014) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 566, 43, 68 

 

 

 

2. Acordul dintre UE și Seychelles privind accesul navelor de pescuit la apele 

aparținând Mayotte *** 

Recomandare: Alain Cadec (A8-0055/2014) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 628, 41, 18 

 

 

 

3. Protocol la Acordul euro-mediteraneean dintre CE și Tunisia pentru a ține seama 

de aderarea Bulgariei și a României la Uniunea Europeană *** 

Recomandare: Elmar Brok (A8-0049/2014) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 568, 55, 65 

 

 

 

4. Solicitare de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la 

„Punerea în aplicare a Cărții albe din 2011 privind transporturile: evaluarea 

situației actuale și calea de urmat către o mobilitate durabilă” 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  
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5. Posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de 

OMG-uri ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Frédérique Ries (A8-0038/2014) (majorité qualifiée requise) 

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

comentarii 

Ansamblul textului -

Blocul nr. 1  

52 comisia AN + 480, 159, 58 

Blocul nr. 2 1-51 comisia AN ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: bloc nr. 1 (amendamentul 52), bloc nr. 2 (amendamentele 1-51) 

EFDD: bloc nr. 1 (amendamentul 52) 
 

 

6. Dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală 

pentru Pescuit în Marea Mediterană) ***I 

Raport: Gabriel Mato (A8-0057/2014) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-2 

4-25 

comisia  +  

Articolul 15a, § 1 26 GUE/NGL  -  

Articolul 16b, § 1 27 GUE/NGL  -  

3 comisia  +  

După articolul 16l 28 GUE/NGL  -  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 583, 91, 15 

 


