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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. Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane 

(Codul Frontierelor Schengen) ***I 

Raport: Heidi Hautala (A8-0359/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 533, 86, 36 

 

 

2. Modificările aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra 

poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la metale grele *** 

Recomandare: Giovanni La Via (A8-0002/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 617, 25, 30 

 

 

 

3. Modificările aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra 

poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la poluanții 

organici persistenți *** 

Recomandare: Giovanni La Via (A8-0001/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 624, 21, 34 

 

 

 

4. Acordul de cooperare dintre Eurojust și Ucraina * 

Raport: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 555, 67, 61 
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5. Acordul de cooperare dintre Eurojust și Muntenegru * 

Raport: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 567, 58, 63 

 

 

6. Cerere de ridicare a imunității lui Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: propunere de decizie  +  

 

 

7. Cerere de ridicare a imunității lui Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: propunere de decizie  +  

 

 

8. Cerere de ridicare a imunității lui Florian Philippot 

Raport: Laura Ferrara (A8-0014/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: propunere de decizie  +  
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9. Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în 

materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate ***I 

Raport: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 

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

comentarii 

Întregul text - blocul 

nr. 1 

62PC comisia  +  

Blocul nr. 2 1-61 comisia  ↓  

Articolul 9 64S EFDD AN - 80, 608, 5 

62PC comisia  +  

După articolul 11 63 EFDD AN - 79, 609, 7 

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 619, 69, 7 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentele 63, 64 
 

 

10. Evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei UE în domeniul biodiversității 

Raport: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 

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

comentarii 

§ 11 § text original div   

1 +  

2/VE + 425, 263, 10 

3 +  

§ 25 § text original vs +  

§ 29 § text original vs +  

§ 31 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 40 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 41 § text original vs +  

§ 42 § text original vs +  

§ 58 § text original div   

1 +  

2/VE + 422, 252, 27 

3 +  

§ 71 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § text original vs +  

§ 78 § text original div   

1 +  

2/VE + 357, 339, 1 

§ 80 § text original div   

1 +  

2/AN + 370, 305, 22 

După § 80 2 ENF  -  

§ 81 § text original div   

1/AN + 647, 44, 11 

2/AN + 478, 211, 11 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 82 § text original AN + 469, 201, 25 

§ 88 § text original AN + 347, 298, 49 

După § 90 3 ENF  -  

După considerentul A 1 ENF  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 592, 52, 45 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: §§ 80 (a doua parte), 81, 82, 88 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 25, 29, 41, 42, 72, 82, 88 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 11 

Prima parte „invită Comisia să consolideze rolul pe care biodiversitatea și ecosistemele îl joacă 

în afacerile economice, în vederea orientării către o economie verde” 

A doua parte „și îndeamnă Comisia să accelereze punerea în aplicare a măsurilor adoptate pentru 

a sprijini înverzirea semestrului european;” 

A treia parte „subliniază faptul că biodiversitatea reprezintă o răspundere socială generală, care nu 

se poate baza numai pe cheltuielile publice;” 

 
§ 31 

Prima parte „solicită statelor membre să acorde prioritate obiectivului de refacere, până în 2020, 

a unui procentaj de 15 % din ecosistemele degradate și să folosească în acest scop 

resursele disponibile în CFM;” 

A doua parte „solicită Comisiei să prezinte orientări privind folosirea acestor resurse pentru 

refacerea ecosistemelor degradate și protejarea biodiversității, în general;” 

 
§ 40 

Prima parte „subliniază faptul că zonele de interes ecologic ar trebui să fie, în principiu, zone 

pentru protejarea și promovarea proceselor agroecologice, cum ar fi polenizarea și 

conservarea solurilor;” 

A doua parte „solicită Comisiei să publice date referitoare la numărul de state membre care permit 

utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor în aceste zone de interes ecologic de la 

intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013;” 

 
§ 58 

Prima parte „invită Comisia și statele membre să elimine subvențiile dăunătoare pentru mediu” 

A doua parte „până în 2020, asigurându-se că evaluările acestor subvențiilor sunt finalizate până 

în 2016 și că cerințele de raportare sunt incluse în domeniile de politică sectorială 

relevante la nivelul UE;” 

A treia parte „îndeamnă Comisia și statele membre să sprijine și să faciliteze pe deplin trecerea la 

o economie circulară;” 
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§ 71 

Prima parte „consideră că declinul biodiversității în afara zonelor naturale protejate reflectă o 

lacună în cadrul strategiei; încurajează Comisia și statele membre să colecteze 

informații privind aceste habitate și specii;” 

A doua parte „și să dezvolte cadre adecvate pentru a preveni fragmentarea habitatelor, declinul net 

al biodiversității și dispariția serviciilor ecosistemice” 

A treia parte „prin colaborarea cu autoritățile locale și societatea civilă;” 

 
§ 78 

Prima parte „regretă că legislația UE în materie de mediu nu face obiectul unor inspecții și 

supravegheri consecvente și eficace în materie de mediu, al căror obiectiv să fie 

identificarea și prevenirea încălcărilor legislației de mediu la nivelul a diferite 

sectoare, inclusiv în ceea ce privește ariile protejate de conservare a naturii; salută 

acțiunile pregătitoare întreprinse în vederea definirii unui cadru UE pentru inspecții 

de mediu” 

A doua parte „și invită Comisia să prezinte fără întârziere o propunere legislativă;” 

 
§ 81 

Prima parte „subliniază cu îngrijorare numărul tot mai mare de elemente științifice care 

demonstrează efectul negativ pe care pesticidele neonicotinoide îl pot avea asupra 

serviciilor esențiale precum polenizarea și controlul natural al dăunătorilor;” 

A doua parte „invită, prin urmare, Comisia să își mențină interdicția privind utilizarea 

neonicotinoidelor;” 

 
ECR, PPE: 

§ 80 

Prima parte „invită Comisia și statele membre să lanseze fără întârziere o inițiativă europeană cu 

privire la polenizatori – acordând o atenție deosebită rezistenței la pesticide a 

planetelor care afectează albinele și alți polenizatori – și pe baza politicilor deja 

aplicate în statele membre,” 

A doua parte „și să prezinte propuneri cu privire la Directiva-cadru privind solul, o directivă 

privind accesul la justiție și cadrul juridic revizuit al UE pentru inspecțiile de 

mediu;” 

 


