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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. Situația drepturilor omului în Crimeea, în special în ceea ce privește tătarii din 

Crimeea 

Propuneri de rezoluție: B8-0173/2016, B8-0190/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, 

B8-0186/2016, B8-0188/2016  

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0173/2016   (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

§ 7 § text original  + modificare orală 

§ 16 § text original vs +  

§ 17 § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 472, 79, 33 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0173/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0182/2016  ECR  ↓  

B8-0183/2016  EFDD  ↓  

B8-0184/2016  S&D  ↓  

B8-0186/2016  PPE  ↓  

B8-0188/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0190/2016  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: §§ 16, 17 
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Diverse 

Andrej Plenković a propus următorul amendament oral la punctul 7 din propunerea comună de 

rezoluție RC-B8-0173/2016: 

„7.  invită autoritățile Federației Ruse și autoritățile de facto din Crimeea, care sunt obligate să 

respecte dreptul internațional umanitar și dreptul internațional al drepturilor omului, să acorde acces 

neîngrădit în Crimeea instituțiilor internaționale și experților independenți ai OSCE, Organizației 

Națiunilor Unite și Consiliului Europei, precum și ONG-urilor din domeniul drepturilor omului sau 

organelor de presă care doresc să viziteze, să evalueze și să raporteze cu privire la situația din 

Crimeea; invită Consiliul și SEAE să exercite presiuni asupra Rusiei în această privință; salută decizia 

Secretarului General al Consiliului Europei de a-l trimite pe reprezentantul său special pentru 

drepturile omului în Crimeea, dat fiind faptul că aceasta a fost prima vizită în urma anexării de către 

Rusia și se așteaptă ca vizita să furnizeze o nouă evaluare a situației de la fața locului; așteaptă cu 

interes constatările sale; subliniază că orice prezență internațională pe teren ar trebui să fie coordonată 

cu Ucraina; 
 

 

2. Bahrain: cazul lui Mohammed Ramadan 

Propuneri de rezoluție: B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, 

B8-0197/2016, B8-0198/2016  

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0174/2016  

(PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 § text original vs +  

Considerentul A § text original vs +  

După considerentul L 1 GUE/NGL  -  

Considerentul O § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0174/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2016  EFDD  ↓  

B8-0194/2016  S&D  ↓  

B8-0195/2016  PPE  ↓  

B8-0196/2016  ECR  ↓  

B8-0197/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0198/2016  ALDE  ↓  
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Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: considerentul A 

PPE: § 3, considerentul O 
 

Diverse 

Mara Bizzotto este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluție RC-B8-0174/2016. 
 

 

3. Cazul editorilor dispăruți din Hong Kong 

Propuneri de rezoluție: B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0185/2016, 
B8-0187/2016, B8-0193/2016  

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0175/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

După § 7 1 GUE/NGL AN - 278, 322, 11 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0175/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0176/2016  EFDD  ↓  

B8-0185/2016  S&D  ↓  

B8-0187/2016  PPE  ↓  

B8-0189/2016  ECR  ↓  

B8-0191/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0193/2016  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentul 1 
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4. Raportul pe 2015 privind progresele înregistrate de Serbia 

Propunere de rezoluție: B8-0166/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0166/2016  

(Comisia AFET) 

§ 1 § text original vs +  

§ 7 § text original vs +  

§ 12 2 Verts/ALE AN + 291, 233, 97 

§ 18 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 21 § text original vs +  

§ 23 § text original vs +  

§ 27 1 ALDE  +  

După § 27 3 Verts/ALE  +  

§ 30 § text original div   

1 +  

2 -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 498, 66, 70 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentul 2 

ENF, ECR: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

ENF: §§ 1, 7, 18, 21, 23 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 30 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „a celor 4 000” și „care afectează în prezent 

teritoriul și populația Serbiei” 

A doua parte aceste cuvinte 
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ECR: 

§ 18 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „salută desfășurarea cu succes a Paradei 

Mândriei („Pride March”) la 20 septembrie 2015; subliniază, cu toate acestea, că 

discriminarea și violența împotriva persoanelor LGBTI rămân în continuare un 

motiv de preocupare; în acest sens, încurajează guvernul să dea curs Recomandării 

CM/Rec(2010)5 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei adresate statelor 

membre;” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

5. Procesul de integrare europeană a Kosovo 

Propuneri de rezoluții: B8-0167/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0167/2016  

(Comisia AFET) 

§ 4 1 ALDE  +  

§ 6 § text original  + modificare orală 

§ 8 4 GUE/NGL  -  

§ 10 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 17 § text original vs +  

§ 20 § text original vs +  

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

comentarii 

§ 26 2 PPE AN + 331, 250, 58 

După § 26 7 Verts/ALE  +  

§ 36 6 Verts/ALE  +  

Referirea 2 3 GUE/NGL VE - 131, 450, 54 

Considerentul B 5 Verts/ALE  +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 403, 130, 104 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: vot final 

PPE: amendamentul 2 

ECR: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

ENF: 10, 14, 17, 20, 23 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 10 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „invită Comisia să lucreze mai intens la 

liberalizarea regimului de vize pentru Kosovo; este pregătit să avizeze și solicită 

Consiliului să avizeze rapid liberalizarea regimului de vize pentru Kosovo, de îndată 

ce Comisia apreciază în timp util că toate criteriile tehnice au fost îndeplinite;” și 

„îndeamnă toate instituțiile UE, în special Comisia, să accelereze procesul de 

liberalizare a regimului de vize pentru Kosovo, și autoritățile kosovare să își 

îndeplinească angajamentele și să aplice criteriile de referință rămase, pentru ca, 

până la sfârșitul anului 2016, Kosovo să beneficieze de un regim de călătorie fără 

vize și, astfel, să apropie mai mult cetățenii kosovari de UE;” 

A doua parte „invită Comisia să lucreze mai intens la liberalizarea regimului de vize pentru 

Kosovo; este pregătit să avizeze și solicită Consiliului să avizeze rapid liberalizarea 

regimului de vize pentru Kosovo, de îndată ce Comisia apreciază în timp util că 

toate criteriile tehnice au fost îndeplinite;” 

A treia parte „îndeamnă toate instituțiile UE, în special Comisia, să accelereze procesul de 

liberalizare a regimului de vize pentru Kosovo, și autoritățile kosovare să își 

îndeplinească angajamentele și să aplice criteriile de referință rămase, pentru ca, 

până la sfârșitul anului 2016, Kosovo să beneficieze de un regim de călătorie fără 

vize și, astfel, să apropie mai mult cetățenii kosovari de UE;” 

 
§ 14 

Prima parte „salută, de asemenea, adoptarea, în mai 2015, a Legii privind protecția împotriva 

discriminării și faptul că Avocatului Poporului i s-a acordat mandatul de a acționa ca 

un organism de promovare a egalității; rămâne preocupat de nivelul scăzut de luare 

în evidență și anchetare a cazurilor de discursuri de incitare la ură, în special 

împotriva persoanelor LGBTI și a comunităților minoritare;” 

A doua parte „încurajează Grupul consultativ și de coordonare pentru drepturile comunității 

LGBTI să monitorizeze în mod activ aceste cazuri și preocupările aferente;” 
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Diverse 

Ulrike Lunacek a propus următorul amendament oral la punctul 6: 

„6. ia act de hotărârea Curții Constituționale privind înființarea Asociației comunelor cu majoritate 

sârbă; solicită implementarea deplină și riguroasă a acordurilor încheiate; îndeamnă la respectarea 

statului de drept, regretă că forțele de opoziție nu au profitat de această suspendare pentru a relua 

dialogul politic și încurajează toate forțele politice să acționeze constructiv în interesul țării lor, al 

instituțiilor democratice și al cetățenilor acesteia; consideră că respectarea regulilor democrației, 

dialogul politic și activitatea parlamentară neîngrădită sunt condiții esențiale pentru punerea în 

aplicare a tuturor aspectelor agendei de reforme a Kosovo; condamnă cu fermitate obstrucționările 

violente ale treburilor Adunării, solicită evitarea continuării protestelor violente în cadrul acesteia și 

subliniază că deputații aleși în cadrul Adunării ar trebui să se întâlnească și să discute, respectând pe 

deplin această instituție; subliniază că guvernul ar trebui să respecte rezoluțiile și deciziile 

Parlamentului și ar trebui să informeze organul legislativ, în conformitate cu cerințele acestuia, înainte 

de a decide semnarea unor acorduri cu alte state; salută, în acest sens, propunerea bine redactată din 20 

noiembrie 2015 a doi deputați care fac parte din coaliția de guvernământ și, respectiv, din opoziția din 

Kosovo; îi invită pe toți actorii politici să reia dialogul politic pentru ieșirea din impas și pentru găsirea 

unei soluții viabile care să restabilească funcționarea normală a Adunării Parlamentare kosovare; îi 

invită pe toți liderii din Kosovo să acorde o importanță maximă soluționării acestei situații și să 

acționeze responsabil, ținând seama de faptul că Adunarea este aleasă de poporul kosovar pentru 

poporul kosovar; este extrem de preocupat de actele repetate de violență și solicită autorităților de 

ordine publică să își facă datoria, cu respectarea deplină a procedurilor legale; ia act cu îngrijorare de 

evenimentele care au dus la arestarea câtorva deputați și solicită desfășurarea unei anchete privind 

eventualele abuzuri de putere legate de arestările făcute; îndeamnă Adunarea Parlamentară kosovară să 

clarifice normele privind ridicarea imunității membrilor săi; ia notă de cererea adresată Parchetului din 

Pristina de Avocatul Poporului de a deschide o anchetă privind intervenția poliției din 28 noiembrie 

2015;” 
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6. Situația din Libia 

Propuneri de rezoluții: B8-0146/2016, B8-0181/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, 

B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016  

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0146/2016   (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

După § 1 4 GUE/NGL  -  

§ 5 8 EFDD  -  

§ 6 § text original div   

1 +  

2/AN + 506, 123, 12 

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ text original div   

1/AN + 489, 132, 16 

2/AN + 422, 176, 31 

§ 12 6 GUE/NGL  -  

§ text original AN + 477, 131, 32 

După § 13 1 ENF AN - 169, 432, 34 

După § 15 9 EFDD  -  

Considerentul A § text original div   

1 +  

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

comentarii 

Considerentul B 2 GUE/NGL  -  

După considerentul B 3 GUE/NGL  -  

După considerentul K 7 EFDD  -  

După considerentul O 10 EFDD  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 478, 81, 81 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0146/2016  ECR  ↓  

B8-0169/2016  ALDE  ↓  

B8-0170/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0177/2016  PPE  ↓  

B8-0178/2016  S&D  ↓  

B8-0179/2016  ENF  ↓  

B8-0180/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0181/2016  EFDD  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: § 11 

EFDD: § 12 

ENF: amendamentul 1, vot final 
 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: § 12 
 

Solicitări de vot pe părți 

EFDD: 

§ 6 

Prima parte „condamnă atacurile teroriste destabilizatoare întreprinse de Daesh împotriva 

poporului libian, inclusiv a minorităților, precum și infrastructurile petroliere din al-

Sidra și Ras Lanuf și orice încercare de a perturba procesul de stabilizare a țării;” 

A doua parte „solicită crearea unei coaliții internaționale pentru a răspunde la prezența tot mai 

puternică a Daesh în Libia, care destabilizează țara și amenință nu doar țările 

învecinate din Sahel și Sahara, ci și UE;” 

 
§ 11 

Prima parte întregul text, cu excepția termenului „NATO” 

A doua parte aceste cuvinte 
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Verts/ALE: 

considerentul A 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „pentru mișcările de opoziție” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

Diverse 

Marie-Christine Vergiat (Grupul GUE/NGL) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluție 

B8-0180/2016. 

Alessia Maria Mosca (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluție 

RC-B8-0146/2016.  

Marlene Mizzi și-a retras semnătura de pe propunerea comună de rezoluție RC-B8-0146/2016. 
 

 

7. Insularitatea 

Propunere de rezoluție: B8-0165/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0165/2016  

(Comisia REGI) 

§ 3 11 PPE  +  

§ 5 12 PPE  +  

După § 5 1 GUE/NGL AN + 495, 119, 25 

§ 10 3 ECR VE + 341, 249, 47 

§ 12 4 ECR  -  

§ 13 5 ECR  -  

§ 16 6S ECR  -  

Considerentul A 7 PPE  +  

Considerentul E 8 PPE  +  

Considerentul F 9 PPE  +  

Considerentul H 2 ECR  +  

Considerentul J 10 PPE  +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentul 1 
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8. Rolul autorităților locale și regionale în ceea ce privește fondurile structurale și de 

investiții europene (FESI) 

Propunere de rezoluție: B8-0171/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0171/2016  

(Comisia REGI) 

§ 2 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 2 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „faptul că orice reprogramare a fondurilor ESI ar 

trebui realizată în conformitate cu normele RDC și” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

9. Execuția sistematică în masă a membrilor minorităților religioase de către ISIS 

Propuneri de rezoluții: B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016, 

B8-0162/2016, B8-0149/2016 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0149/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 10 § text original AN + 470, 131, 26 

§ 14 2 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text)  +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0149/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0154/2016  ECR  ↓  

B8-0156/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0157/2016  ALDE  ↓  

B8-0159/2016  S&D  ↓  

B8-0161/2016  PPE  ↓  

B8-0162/2016  EFDD  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: § 10 
 

Diverse 

Bas Belder (Grupul ECR) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-B8-

0149/2016 și al propunerii de rezoluție B8-0154/2016. 

Alessia Maria Mosca (Grupul S&D), Mara Bizzotto și Mario Borghezio sunt, de asemenea, semnatari 

ai propunerii comune de rezoluție RC-B8-0149/2016. 

Marijana Petir (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluție B8-0161/2016. 

 


