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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. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea 

țărilor care nu sunt membre ale UE ***I 

Raport: Heidi Hautala (A8-0257/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 608, 13, 24 

 

 

2. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea 

țărilor care nu sunt membre ale UE 

Raport: Heidi Hautala (A8-0256/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 621, 12, 24 

 

 

3. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și 

Liberia 

Recomandare: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 584, 35, 43 

 

 

 

4. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și Mauritania: 

posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** 

Recomandare: Gabriel Mato (A8-0147/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 585, 41, 41 
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5. Acordul de cooperare cu Coreea privind sistemul global de navigație prin 

satelit de uz civil (GNSS) *** 

Recomandare: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 451, 63, 46 

 

 

 

6. Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020 

Raport: Ruža Tomašić (A8-0032/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 595, 63, 13 

 

 

7. Statisticile balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale 

investițiilor străine directe ***I 

Raport: Sven Giegold (A8-0227/2015) 

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

comentarii 

Întregul text  

blocul nr. 1 

29 comisia  +  

Blocul nr. 2 1-28 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 563, 39, 82 

 

 

 

8. Politica de coeziune în regiunile montane ale Uniunii Europene 

Raport: Iliana Iotova (A8-0074/2016) 

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

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

comentarii 

§ 16 § text original div   

1/AN + 624, 54, 7 

2/AN + 518, 156, 9 

§ 22 § text original vs +  

§ 46 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 53 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 56 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 63 § text original vs +  

§ 68 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 553, 63, 49 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: § 16 
 

Solicitări de vot separat 

EFDD: §§ 22, 63 

Verts/ALE: § 68 
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Solicitări de vot pe părți 

EFDD: 

§ 68 

Prima parte „reamintește că dezvoltarea socială și economică a regiunilor montane, care în 

anumite state membre sunt și regiuni îndepărtate, depinde de legăturile de transport 

dintre acestea și celelalte regiuni dintr-un anumit stat membru sau dintr-o anumită 

regiune transfrontalieră;”  

A doua parte „invită autoritățile naționale, în cooperare cu Comisia, să faciliteze punerea în 

aplicare a proiectelor pentru a asigura legăturile de transport dintre regiunile 

muntoase și principalele drumuri și coridoare de transport naționale și 

transeuropene, în special infrastructura de transport TEN-T, folosind diferite fonduri 

UE și instrumente financiare, inclusiv investiții ale BEI;” 

 
PPE: 

§ 53 

Prima parte „subliniază necesitatea asigurării unei protecții la nivel european a speciilor de 

animale emblematice din zonele montane înalte capabile să trăiască pe lanțurile 

muntoase transfrontaliere, cum ar fi caprele negre, ibecșii, răpitoarele mari, urșii, 

lupii, râșii;  invită Comisia și statele membre să stabilească un plan pentru protecția 

și reintroducerea unor specii emblematice ale zonelor montane înalte;”  

A doua parte „condamnă sacrificarea în masă și fără discernământ a acestor specii în unele state 

membre, realizată fie de stat, în cazul răspândirii bolilor printre anumite grupuri de 

animale sălbatice, fie de către agricultori, în cazul unor specii a căror prezență sau 

reintroducere nu o doresc;” 

 
ECR: 

§ 16 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „din cadrul Strategiei UE pentru regiunea 

Dunării” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Verts/ALE: 

§ 56 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și că centralele de energie eoliană și solară pot 

duce la deteriorarea peisajului” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

§ 46 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „recomandă dezvoltarea voluntariatului în 

domeniul serviciilor publice,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 


