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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 

ESA vot secret 
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1. Accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării 

de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul 

prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni 

grave * 

Raport: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 543, 37, 54 

 

 

2. Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015: Resurse proprii, fonduri fiduciare 

ale Uniunii pentru acțiuni externe, Oficiul Organismului Autorităților Europene de 

Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice 

Raport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 600, 43, 2 

 

 

3. Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare 

imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația 

Raport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015) (majoritate calificată necesară și 3/5 din numărul 

voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 573, 66, 10 

 

 

4. Proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015 – Gestionarea crizei refugiaților: 

măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația 

Raport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015) 

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

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

comentarii 

§ 3 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 11 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN + 351, 300, 5 

3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN - 227, 406, 23 

4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

5 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN - 102, 515, 39 

6 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

Considerentul G § text original div   

1 +  

2 +  

După considerentul G 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 577, 66, 14 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentele 2, 3, 5 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

considerentul G 

Prima parte „întrucât creșterea ... viitoarelor proceduri bugetare anuale” 

A doua parte „și a revizuirii cadrului financiar multianual,” 
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§ 3 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ măsurile propuse nu vor fi, cu siguranță, 

suficiente” et „care să includă operațiuni ... cadrului financiar multianual” 

A doua parte „măsurile propuse nu vor fi, cu siguranță, suficiente” 

A treia parte „care să includă operațiuni ... cadrului financiar multianual” 

 
§ 8 

Prima parte „reamintește Comisiei ... creditelor de plată în 2016” 

A doua parte „care s-ar putea ...  la mai multe rubrici;” 
 

 

5. Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Béla Kovács 

Raport: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: propunere de decizie  +  

 

 

 

6. Desemnarea directorului executiv al FEIS *** 

Raport: Jean Arthuis et Roberto Gualtieri (A8-0292/2015). [Vot secret - articolul 182 alineatul (1) din 

Regulamentul de procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: candidatura dlui Wilhelm 

Molterer 

 + 381, 144, 130 

 

 

7. Desemnarea directorului executiv adjunct al FEIS *** 

Raport: Jean Arthuis et Roberto Gualtieri (A8-0293/2015). [Vot secret - articolul 182 alineatul (1) din 

Regulamentul de procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: candidatura dnei Iliyana 

Tsanova 

 + 454, 130, 64 
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8. Un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice 

Raport: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015) 

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

comentarii 

§ 1 7-8 Verts/ALE  +  

§ 7 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 9 4 PPE AN - 273, 359, 25 

§ 10 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

După § 10 5 PPE AN - 261, 368, 29 

După § 12 9 Verts/ALE VE + 453, 194, 5 

10 Verts/ALE VE - 310, 334, 10 

§ 13 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 13 11 Verts/ALE VE - 275, 360, 22 

§ 14 2 ECR AN - 257, 342, 57 

§ text original vs +  

După § 16 12 Verts/ALE  +  

§ 17 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 19 § text original div   

1 +  



 

P8_PV(2015)10-14(VOT)_RO.doc_6_PE 570.044_ 

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

comentarii 

2/VE + 333, 315, 8 

§ 20 3 ECR  -  

§ 24 13 Verts/ALE  -  

§ 25 § text original div   

1 +  

2/VE + 380, 229, 44 

§ 28 § text original AN + 500, 144, 6 

§ 29 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 31 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 53 § text original div   

1 +  

2/VE + 337, 316, 2 

§ 54 § text original div   

1 +  

2/AN + 479, 133, 42 

§ 55 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 57 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

După § 77 14 Verts/ALE VE + 330, 310, 6 

După § 80 §  VE + 418, 187, 38 

amendament oral 

Considerentul H 1 ECR  -  

Considerentul K 6 PPE VE + 325, 293, 22 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 434, 96, 52 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: amendamentele 2, 4, §§ 28, 54 (a doua parte) 

Verts/ALE: amendamentele 2, 4 

EFDD: amendamentele 4, 5 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 14 

GUE/NGL: § 28 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 7 

Prima parte: „salută ... strategiilor lor naționale de decarbonizare” 

A doua parte: „acordând prioritate ... cea mai poluantă sursă de energie” 

 
§ 13 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu limita superioară a” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 17 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor: „ eliminarea treptată a subvențiilor ...  

instalațiilor pe bază de cărbune” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 19 

Prima parte: „ invită Comisia ... perioada până în 2020” 

A doua parte: „și să anunțe că UE ... gaze cu efect de seră” 

 
§ 53 

Prima parte: „solicită ca UE ... combaterii schimbărilor climatice” 

A doua parte: „reamintește că ... adiționalitate deplină” 
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§ 54 

Prima parte: „solicită angajamente concrete ... noi surse de finanțare a combaterii schimbărilor 

climatice” 

A doua parte: „inclusiv rezervarea ... proiectelor de inovare tehnologică” 

 
PPE: 

§ 25 

Prima parte: „subliniază că ...  realizarea obiectivelor” 

A doua parte: „prin descurajarea ... materiilor prime” 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor: „ a biomasei pentru energie cu captarea și 

stocarea emisiilor de carbon (BECCS) și” și „ , de decarbonatare” 

A doua parte: „a biomasei pentru energie cu captarea și stocarea emisiilor de carbon (BECCS) și” 

A treia parte: „ , de decarbonatare” 

 
§ 31 

Prima parte: „constată că ... imposibil de atins” 

A doua parte: „solicită în plus ... țările în curs de dezvoltare” 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 29 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor: „de a garanta stabilitatea pe termen lung a 

prețurilor certificatelor de emisii și” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 55 

Prima parte: „solicită ... protecției climei”, cu excepția cuvintelor: „tarifarea la scară largă a 

emisiilor de carbon ca” 

A doua parte: „tarifarea la scară largă a emisiilor de carbon ca” 

A treia parte: „precum și de venituri provenite ... transport internațional” 

A patra parte: „solicită în plus ... în ferme” 

A cincea parte: „subliniază importanța ... emițătorilor de obligații verzi”, cu excepția cuvintelor: „– 

inclusiv eliminarea treptată ... în combustibili fosili” 

A șasea parte: „– inclusiv eliminarea treptată ... în combustibili fosili” 

 
ECR, PPE: 

§ 57 

Prima parte: „solicită măsuri  ... din 2009 al țărilor G-20”, cu excepția cuvintelor: „de eliminare 

progresivă  ... până în 2020” 

A doua parte: „de eliminare progresivă ... combustibililor fosili” 

A treia parte: „până în 2020” 
 

Diverse 

Anne-Marie Mineur a propus următorul amendament oral după § 80: 

„80a. subliniază faptul că activitățile legate de lobby desfășurate înainte și în timpul negocierilor 

COP21 pot influența rezultatele negocierilor; prin urmare, subliniază faptul că astfel de activități ar 

trebui să fie transparente, prevăzute în mod clar în agenda cotidiană CCONUSC a COP21 și că această 

Conferința ar trebui să permită accesul echitabil pentru toate părțile interesate relevante;” 

 


