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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 persoanelor din Africa care suferă de albinism, în special în Malawi 

Propuneri de rezoluție: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, 

B8-0908/2016, B8-0911/2016 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0897/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 603, 5, 46 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  EFDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final 
 

:Diverse 

Dita Charanzová (Grupul ALDE) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluție B8-

0908/2016. 
 

 

2. Bahrain 

Propuneri de rezoluție: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, 

B8-0907/2016, B8-0909/2016 

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

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0900/2016  

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

§ 2 § text original vs +  

§ 10 § text original AN + 606, 47, 6 

§ 13 3 GUE/NGL  -  

§ 14 § text original div   

1 +  

2/VE + 427, 212, 23 

3 +  

După § 15 4 GUE/NGL AN + 328, 299, 34 

Considerentul A § text original div   

1 +  

2 +  

După considerentul E 1 GUE/NGL VE + 351, 303, 7 

După considerentul H 2 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: § 10, amendamentul 4 
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Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: § 2 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

considerentul A 

Prima parte „întrucât Bahrainul este un partener-cheie al Uniunii Europene în regiunea Golfului 

Persic, inclusiv în domeniul relațiilor politice și economice, al energiei și al 

securității;” 

A doua parte „întrucât este în interesul ambelor părți să continue aprofundarea acestui parteneriat, 

pentru a reacționa mai bine la provocările viitoare;” 

 
GUE/NGL, PPE: 

§ 14 

Prima parte „ia act de eforturile continue depuse de guvernul din Bahrain pentru a reforma codul 

penal și procedurile judiciare și încurajează continuarea acestui proces;” 

A doua parte „îndeamnă guvernul din Bahrain să respecte standardele internaționale privind 

dreptul la un proces echitabil;” 

A treia parte „subliniază importanța sprijinului acordat Bahrainului, în special în ceea ce privește 

sistemul său judiciar, pentru a asigura respectarea standardelor internaționale privind 

drepturile omului;” „solicită consolidarea dialogului privind drepturile omului dintre 

UE și Bahrain;” 

 
Diverse: 

 
Dita Charanzová (Grupul ALDE) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluție B8-

0907/2016. 
 

 

3. Myanmar, în special situația populației rohingya 

Propuneri de rezoluție: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, 

B8-0916/2016, B8-0917/2016 

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

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0910/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

După § 4 1 S&D, 

GUE/NGL 

AN + 571, 33, 59 

După § 17 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 322, 311, 25 

După referirea 8 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 315, 308, 31 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: amendamentul 1 
 

Diverse: 

Dita Charanzová (Grupul ALDE) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluție B8-

0916/2016. 

Ana Gomes (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluție RC-B8-

0910/2016. 
 

 

4. Cea de-a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 

Raport: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 

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

comentarii 



P8_PV(2016)07-07(VOT)_RO.doc 6 PE 586.883 

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

comentarii 

§ 1 litera (d) § text original div   

1 +  

2 +  

§ 1 litera (e) § text original div   

1 +  

2 +  

§ 1 litera (f) § text original AN + 506, 98, 57 

§ 1, după litera (f) 2 Verts/ALE  -  

§ 1 litera (k) § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, după litera (t) 1 Verts/ALE AN + 507, 79, 75 

§ 1 litera (w) § text original vs +  

§ 1 litera (ad § text original AN + 641, 10, 9 

§ 1 litera (am) § text original AN + 372, 274, 14 

§ 1, după litera (an) 8 S&D VE + 451, 151, 51 

§ 1 litera (ap) 4 GUE/NGL  -  

§ text original vs +  

§ 1 litera (aq) § text original vs +  

§ 1, după litera (ar) 5 GUE/NGL  -  

§ 1 litera (as) § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

4 +  

§ 1 litera (av) 3 Verts/ALE AN - 76, 541, 44 

§ text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1 litera (aw) § text original div   

1 +  

2 +  

§ 1, după litera (aw) 6 GUE/NGL  -  

Considerentul B 7 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 468, 116, 78 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: § 1, litera (ad), § 1, litera (am) 

Verts/ALE: amendamentele 1, 3 

EFDD: § 1 litera (f) 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 1, litera (w), § 1, litera (ap), § 1, litera (aq) 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 1 litera (d) 

Prima parte „să se asigure că Adunarea Generală a ONU oferă, în colaborare cu UE și cu SUA, 

toate instrumentele pentru a garanta sustenabilitatea și viabilitatea unei soluții care 

să presupună existența a două state, bazate pe frontierele din 1967, și cu orașul 

Ierusalim servind drept capitală pentru ambele state, respectiv un stat Israel sigur, cu 

frontiere sigure și recunoscute, și un stat Palestina independent, democratic, 

contiguu și viabil, care să coexiste în pace și securitate;” „să acționeze în 

conformitate cu concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul 

Mijlociu adoptate la 18 ianuarie 2016” 

A doua parte „care consideră extinderea continuă a coloniilor drept un obstacol permanent în calea 

păcii;” 

 



P8_PV(2016)07-07(VOT)_RO.doc 8 PE 586.883 

§ 1 litera (e) 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să solicite realizarea unei anchete imparțiale și 

independente a tuturor presupuselor încălcări ale dreptului internațional al 

drepturilor omului și ale dreptului umanitar internațional, inclusiv în ceea ce privește 

ultimele atacuri care au vizat infrastructura și personalul umanitar;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 1 litera (k) 

Prima parte „să sporească sprijinul acordat de statele membre operațiunilor ONU de menținere și 

de consolidare a păcii care includ o componentă a drepturilor omului și strategii 

clare de ieșire, în special prin contribuții cu personal și echipamente, și să 

consolideze rolul de facilitator al UE în acest sens;” 

A doua parte „să elaboreze în continuare proceduri pentru utilizarea politicii de securitate și 

apărare comune a UE în sprijinul operațiunilor ONU,” 

A treia parte „inclusiv prin detașarea unor grupuri tactice de luptă ale UE sau prin consolidarea 

capacității și a inițiativelor de reformare a sectorului securității,” 

A patra parte „acordând în același timp suficientă atenție unor chestiuni cum sunt drepturile 

omului, dezvoltarea durabilă și cauzele profunde ale migrației în masă;” 

 
§ 1 litera (as) 

Prima parte „să depună eforturi pentru consolidarea cooperării fiscale internaționale” 

A doua parte „sprijinind înființarea unui organism fiscal internațional în cadrul sistemului ONU;” 

A treia parte „să combată evaziunea fiscală și spălarea de bani”  

A patra parte „prin schimbul automat de informații fiscale la nivel mondial și prin întocmirea unei 

liste mondiale comune a paradisurilor fiscale;” 

 
§ 1 litera (aw) 

Prima parte „să promoveze revitalizarea activității Adunării Generale și coordonarea 

îmbunătățită și coerența acțiunilor tuturor instituțiilor ONU, care ar trebui să 

consolideze eficiența, eficacitatea, legitimitatea, transparența, răspunderea, 

capacitatea și reprezentativitatea sistemului;” „să sprijine și să fructifice transparența 

sporită în procesul de selecție a următorului Secretar General al ONU, candidații 

fiind prezentați în cadrul Adunării Generale;” „în cazul în care, la viitoarele alegeri, 

candidații vor avea calificări excepționale similare, să promoveze oportunitățile 

egale și echitabile în funcție de gen și de echilibrul geografic” 

A doua parte „și să sprijine alegerea unei femei în funcția de Secretar General, în cursul 

procesului de identificare și de desemnare a celui mai bun candidat;” 

 
ECR, S&D: 

§ 1 litera (av) 

Prima parte „să sprijine o reformă în profunzime a Consiliului de Securitate al ONU, pe baza 

unui consens larg, cu scopul de a reflecta mai bine noile realități de la nivel mondial 

și de a asigura capacitatea Consiliului de a gestiona în mod eficace amenințările la 

adresa păcii și securității internaționale;” 

A doua parte „să depună eforturi în vederea atingerii obiectivului pe termen lung al UE de a 

obține un loc în cadrul unui Consiliu de Securitate reformat;” 

A treia parte „să îndemne membrii Consiliului de Securitate să se abțină de la a recurge la dreptul 

de veto în cazurile referitoare la comiterea de crime împotriva umanității;” 
 

 



P8_PV(2016)07-07(VOT)_RO.doc 9 PE 586.883 

5. Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu 

handicap 

Raport: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

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

comentarii 

§ 1 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 16 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 25 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 28 § text original vs +  

§ 31 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 58 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 75 § text original div   

1 +  

2 +  

3 -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 97 § text original vs +  

§ 98 § text original vs +  

§ 99 § text original vs +  

§ 110 § text original div   

1 +  

2/VE - 311, 320, 30 

§ 116 § text original div   

1/AN + 377, 238, 44 

2/AN - 312, 336, 12 

§ 118 § text original vs -  

§ 127 § text original div   

1 +  

2/VE - 314, 315, 23 

§ 147 § text original vs +  

§ 149 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 165 § text original div   

1 +  

2/VE + 343, 313, 4 

Considerentul Z § text original div   

1/AN + 624, 10, 28 

2/AN + 363, 264, 34 

Considerentul AA § text original div   

1/AN + 423, 185, 54 

2/AN - 306, 307, 49 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 571, 30, 60 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: considerentul AA, § 116 (a doua parte) 

GUE/NGL: § 116, considerentul Z 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 28, 116, 118, considerentul AA 

ECR: §§ 28, 97, 98, 99, 118, 147 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 58 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv persoanelor apatride, persoanelor fără 

adăpost, refugiaților și solicitanților de azil și persoanelor din grupuri minoritare” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 127 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „recomandă suspendarea, retragerea și 

recuperarea plăților de la statele membre în caz de încălcare a obligației de 

respectare a drepturilor fundamentale;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR: 

§ 31 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „drepturilor fundamentale, accesului egal la 

servicii și la piața muncii, precum și a acelorași drepturi și obligații în ceea ce 

privește accesul la securitate socială în calitate de resortisanți ai statului membru în 

care sunt acoperite,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 116 

Prima parte „invită statele membre să ia măsuri urgente de prevenire și combatere a efectelor 

negative avute de măsurile de austeritate asupra protecției sociale a persoanelor cu 

dizabilități;” 

A doua parte „invită Comisia să aibă, în acest sens, în vedere stabilirea unui plafon UE de 

protecție socială la un nivel care să permită respectarea dreptului la un standard de 

viață și de protecție socială adecvat pentru persoanele cu dizabilități;” 

 
considerentul Z 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „măsurile de austeritate aplicate de statele 

membre au dus” și „și” (cel de-al doilea „și”)  

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special în Strategia Europa 2020 și în 

semestrul european” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 16 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în contextul semestrului european, atunci când 

evaluează situația socială din statele membre (rapoartele pe țară și recomandările 

specifice fiecărei țări)” și „și”  

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 149 

Prima parte „recomandă ca delegațiile și agențiile UE să dovedească o înțelegere adecvată a 

strategiilor europene privind persoanele cu dizabilități și să acționeze într-un mod 

incluziv și accesibil;” „recomandă înființarea, în cadrul Serviciului European de 

Acțiune Externă, a unui „punct de contact” privind UNCRPD;” „solicită 

introducerea urgentă a perspectivei dizabilităților în toate cursurile de formare pe 

teme de drepturile omului” 

A doua parte „în cadrul misiunilor politicii de securitate și apărare comune (PSAC);” 

 
ALDE: 

§ 1 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și un beneficiu meritat”  

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 25 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „revizuiască ghidul pentru luarea în considerare 

a aspectelor sociale în achizițiile publice pentru a sublinia obligațiile sociale, dar și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 110 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „un cadru legislativ și”  

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 165 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „acest lucru putând fi sprijinit prin crearea unui 

temei juridic oficial, care să stabilească clar rolul și sfera de competență a cadrelor 

de monitorizare;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul AA 

Prima parte „întrucât Comisia și-a retras propunerea de directivă privind concediul de 

maternitate” 

A doua parte „și, prin urmare, în cadrul politicii UE privind echilibrul dintre viața profesională și 

cea privată nu se abordează în prezent în mod satisfăcător egalitatea în drepturi a 

mamelor și taților, a copiilor și adulților;” 
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PPE, GUE/NGL: 

§ 75 

Prima parte „invită UE să consolideze monitorizarea punerii în aplicare a legislației privind 

drepturile călătorilor și să armonizeze activitatea organismelor naționale de asigurare 

a aplicării legii și invită statele membre să ia toate măsurile necesare în vederea 

punerii în aplicare a legislației UE care vizează îmbunătățirea accesibilității 

transportului la nivel local, regional și la nivel de stat în domeniul transporturilor și 

turismului (inclusiv în autobuze și taxiuri, transportul public urban, transportul 

feroviar, aerian și naval și, de asemenea, în gări, aeroporturi și porturi) și să elimine 

obstacolele din calea unei Europe fără bariere, de exemplu, prin consolidarea 

competențelor autorităților însărcinate cu asigurarea respectării legii în temeiul 

legislației privind drepturile călătorilor, pentru a garanta drepturi egale si aplicarea 

efectivă a acestora pentru toate persoanele cu dizabilități de pe întreg teritoriul UE, 

inclusiv în ceea ce privește accesibilitatea și standardizarea, armonizarea, cerințele 

tehnice,” 

A doua parte „stimulentele pentru întreprinderi,” 

A treia parte „politicile sindicale și acordurile colective;” 
 

 

6. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de 

procedură: mențiunile de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare 

Propunere de rezoluție: B8-0842/2016 (Majoritate calificată necesară pentru adoptarea propunerii de 
rezoluție) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0842/2016  

(Comisia ENVI) 

După § 3 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN - 237, 361, 43 

§ 4 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ text original vs ↓  

După referirea 2 21 ENF  -  

Considerentul A § text original vs/VE + 334, 291, 8 

După considerentul A 5 ECR VE + 406, 222, 3 

6 ECR VE + 294, 284, 54 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul B § text original vs/VE + 319, 309, 8 

După considerentul B 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN - 257, 331, 50 

Considerentul C § text original vs +  

După considerentul C 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

Considerentul D 22 ENF  -  

După considerentul D 7 ECR  -  

Considerentul E 8 ECR  -  

Considerentul F 9 ECR  -  

După considerentul F 10 ECR  -  

După considerentul G 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

Considerentul J 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

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

comentarii 

După considerentul J 19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentele 1, 4 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 4, considerentele A, B, C, J 

 


