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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 
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1. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Bettina Michelle Jakobsen 

Raport: Igor Šoltes (A8-0198/2015) [vot secret, articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN, etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  + 558, 30, 108 

 

 

2. Exercitarea de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele 

comerțului internațional ***I 

Raport: Jiří Maštálka (A8-0203/2015) 

Obiect AN, etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 633, 58, 14 

 

 

 

3. Protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul 

construcțiilor navale ***I 

Raport: Jiří Maštálka (A8-0202/2015) 

Obiect AN, etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 671, 27, 7 

 

 

 

4. Acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub 

pavilionul Venezuelei în largul coastei Guyanei Franceze ***I 

Recomandare: João Ferreira (A8-0195/2015) 

Obiect AN, etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 651, 18, 42 
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5. Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2015: excedentul aferent exerciţiului financiar 

2014 

Raport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015) 

Obiect AN, etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 590, 90, 29 

 

 

6. Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2015: mobilizarea Fondului de solidaritate al 

Uniunii Europene pentru România, Bulgaria și Italia 

Raport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015) 

Obiect AN, etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 605, 50, 55 

 

 

7. Mobilizarea fondului de solidaritate al UE: inundațiile din România, Bulgaria și 

Italia 

Raport: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015) (este necesară o majoritate calificată și 3/5 din numărul 
voturilor exprimate) 

Obiect AN, etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 667, 31, 11 

 

 

8. Emiterea biletelor integrate multimodale în Europa 

Raport: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015) 

Obiect AN, etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 592, 62, 52 
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9. Extinderea mandatului Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri 

similare sau cu efecte similare  

Obiect AN, etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Aprobare fără vot 

 

 

10. Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2015: Fondul european pentru investiții 

strategice (FEIS) 

Raport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015) 

Obiect AN, etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 545, 122, 42 

 

 

 

11. Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2015: reacția la presiunile migrației 

Raport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015) 

Obiect AN, etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 592, 75, 41 

 

 

12. Bilanțul punerii în aplicare a pachetului privind laptele 

Raport: James Nicholson (A8-0187/2015) 

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

comentarii 

§ 6 § text original vs +  

§ 9 § text original vs/VE + 344, 321, 41 

§ 10 § text original vs +  

§ 15 § text original vs +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 22 § text original AN - 284, 415, 11 

§ 24 § text original vs/VE - 321, 369, 17 

§ 26 § text original vs/VE + 500, 192, 15 

§ 36 § text original vs +  

§ 47 § text original vs +  

§ 53 § text original vs +  

§ 54 § text original vs/VE + 316, 295, 100 

§ 62 § text original vs +  

§ 66 § text original AN + 556, 106, 46 

§ 68 § text original vs +  

§ 69 § text original AN + 491, 195, 23 

§ 70 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 72 § text original vs +  

Considerentul J § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 510, 154, 44 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: §§ 22, 66, 69 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: §§ 6, 9, 10, 15, 24, 26, 36, 47, 53, 54, 62, 66, 68, 69, 72, considerentul J 

ECR: §§ 9, 10, 24, 26 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 70 

Prima parte: „solicită Comisiei să colaboreze ... prețurilor laptelui și a costurilor de producție” 

A doua parte: „și care ar trebui să constituie baza pentru instituirea unor instrumente de gestionare 

a ofertei ... atunci când indicele își revine;” 
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13. Impactul extern al politicii comerciale și de investiții a UE asupra inițiativelor de 

tip public-privat 

Raport: Jan Zahradil (A8-0182/2015) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluţie 

de înlocuire 

1 GUE/NGL  -  

§ 9 § text original div   

1 +  

2/VE + 376, 318, 11 

vot: propunere de rezoluţie (textul în ansamblu)    

(Comisia INTA) 

AN + 530, 153, 10 

 

Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

§ 9 

Prima parte: „reamintește că în proiectele de infrastructură ... responsabilitățile aferente unor 

asemenea proiecte;” 

A doua parte: „în plus, subliniază că o partajare adecvată a riscurilor ... viabilitatea și punerea în 

aplicare cu succes a acestuia;” 
 

 

14. Sectorul fructelor și legumelor după reforma din 2007 

Raport: Nuno Melo (A8-0170/2015) 

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

comentarii 

§ 18 § text original vs +  

§ 59 § text original vs +  

§ 60 § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 598, 53, 41 

 

Solicitări de vot separat 

ECR: §§ 18, 59, 60 

 


