
P8_PV(2016)01-20(VOT)_RO.doc 1 PE 576.419 

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. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind 

înmatricularea vehiculelor (VRD) în Letonia * 

Raport: Claude Moraes (A8-0370/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 590, 35, 74 

 

 

2. Prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi prezent la proces în cadrul 

procedurilor penale***I 

Raport: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 

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

comentarii 

Ansamblul textului - 

blocul nr. 1 

52 comisia  +  

Blocul nr. 2 1-51 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 577, 48, 86 

 

 

3. Echipamentele individuale de protecție***I 

Raport: Vicky Ford (A8-0148/2015) 

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

comentarii 

Ansamblul textului - 

blocul nr. 1 

158 comisia  +  

Blocul nr. 2 1-157 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 606, 53, 50 
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4. Aparatele consumatoare de combustibili gazoși***I 

Raport: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 

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

comentarii 

Ansamblul textului - 

blocul nr. 1 

203 comisia  +  

Blocul nr. 2 1-202 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 629, 63, 16 

 

 

5. Instalațiile pe cablu***I 

Raport: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 

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

comentarii 

Ansamblul textului - 

blocul nr. 1 

148 comisia  +  

Blocul nr. 2 1-147 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 639, 69, 2 

 

6. Obiecție la un act delegat cu privire la un sistem generalizat de preferințe 

tarifare 

Propunere de rezoluție: B8-0044/2016 (Majoritate calificată necesară pentru adoptarea propunerii de 
rezoluție) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-0044/2016 (GUE/NGL) 

vot: rezoluție  

(întregul text) 

AN - 125, 530, 53 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: vot final 
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7. Obiecție la un act delegat cu privire la cerințele specifice privind compoziția 

și informarea pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii 

Propunere de rezoluție: B8-0067/2016 (Majoritate calificată necesară pentru adoptarea propunerii de 
rezoluție) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0067/2016  

(Comisia ENVI) 

După articolul 4 2 Verts/ALE AN + 352, 276, 73 

§ 3 § text original vs/VE - 212, 456, 31 

§ 4 § text original vs -  

§ 8 3 S&D  +  

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

Considerentul C 1 Verts/ALE AN + 355, 308, 44 

Considerentul E § text original div   

1 +  

2 -  

Considerentul F § text original div   

1 +  

2 -  

Considerentul G § text original vs -  

Considerentul J § text original vs -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 393, 305, 12 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentele 1 și 2, vot final 
 

 

Solicitări de vot separat 

ENF: §§ 3, 4 

S&D: §§ 3, 4, considerentele G, J 
 

Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

§ 8 

Prima parte „invită Comisia să amâne adoptarea acestui act delegat până la publicarea propriului 

său raport privind preparatele destinate copiilor și până la publicarea de către EFSA 

a revizuirii datelor științifice privind zaharurile și introducerea precoce a alimentelor 

procesate, ținând seama de recomandările pentru o alimentație optimă a sugarilor și 

a copiilor de vârstă mică,” 

A doua parte „în special în ceea ce privește punerea sub semnul întrebării a alăptării și agravarea 

obezității infantile;” 

 
considerentul E 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor „recomandă ca sugarii să fie alăptați exclusiv în 

timpul primelor șase luni de viață și,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul F 

Prima parte „întrucât toate statele membre au aprobat Codul internațional de comercializare a 

înlocuitorilor laptelui matern, adoptat de Adunarea Mondială a Sănătății în 1981 

(„Codul internațional”) și cele 16 rezoluții relevante ulterioare ale Adunării 

Mondiale a Sănătății” 

A doua parte „care sunt menite să garanteze că toți părinții și persoanele care acordă îngrijiri 

primesc informații obiective și cu adevărat independente, pentru a înlătura 

obstacolele din calea alăptării și pentru a garanta că înlocuitorii laptelui matern sunt 

utilizați în condiții de siguranță, dacă este cazul;” 
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8. Procesul de pace din Columbia 

Propuneri de rezoluție: B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, 

B8-0061/2016, B8-0062/2016  

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0041/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0041/2016  PPE  ↓  

B8-0042/2016  ECR  ↓  

B8-0053/2016  ALDE  ↓  

B8-0054/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0055/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0061/2016  S&D  ↓  

B8-0062/2016  EFDD  ↓  

 

Diverse 

Igor Šoltes (Grupul Verts/ALE) a semnat, de asemenea, propunerea comună de rezoluție RC-B8-

0041/2016.  

 
 


