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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. Derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri ***I 

Raport: Sander Loones (A8-0064/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 547, 60, 50 

 

 

2. Agenţia UE pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii 

(Europol) ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) 
(majoritate calificată necesară pentru a respinge sau modifica poziţia Consiliului) 

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a poziției 

Consiliului 

1 EFDD AN - 107, 545, 13 

Articolul 4 § 1 litera 

(m) 

2 Verts/ALE  -  

Poziția Consiliului Declarată aprobată 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentul 1 
 

 

3. Intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, 

formare profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au pair ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (este necesară o majoritate 
calificată pentru a respinge sau modifica poziţia Consiliului) 

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a poziției 

Consiliului 

1= 

2= 

EFDD  

ENF 

AN - 67, 597, 15 

Poziția Consiliului Declarată aprobată 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentul 2 
 

 

4. Accelerarea implementării politicii de coeziune 

Propunere de rezoluție: B8-0562/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0562/2016  

(comisia REGI) 

§ 4 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 6 § text original div   

1 +  

2/AN + 514, 123, 50 

Considerentul B § text original div   

1 +  

2/AN + 511, 129, 47 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 546, 73, 62 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: 

EFDD: 

Vot final 

§ 6, Considerentul B 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 4 

Prima parte „salută înființarea unui grup operativ pentru o mai bună implementare a programelor 

pentru perioada 2007-2013 în opt state membre și solicită Comisiei să informeze 

Parlamentul cu privire la rezultatele obținute; solicită Comisiei să continue, 

împreună cu acest grup operativ, să sprijine și să accelereze punerea în aplicare a 

programelor 2014-2020 în toate statele membre și să prezinte Parlamentului un plan 

de acțiune privind activitățile grupului operativ;” 

A doua parte „invită Comisia să includă integral fondurile ESI în strategia UE privind o mai bună 

reglementare;” 
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GUE/NGL, EFDD: 

§ 6 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „subliniază necesitatea” și „de a încuraja 

reformele structurale relevante, în conformitate cu” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul B 

Prima parte întregul text cu excepţia cuvintelor „și, acolo unde este necesar, prin reforme 

structurale” 

A doua parte aceste cuvinte 

 


