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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. Aderarea Republicii Peru la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor 

civile ale răpirii internaționale de copii * 

Raport: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 641, 3, 17 

 

 

2. Aderarea Kazahstanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile 

ale răpirii internaționale de copii * 

Raport: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 642, 4, 17 

 

 

3. Aderarea Republicii Coreea la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor 

civile ale răpirii internaționale de copii * 

Raport: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 649, 4, 17 

 

 

4. Obiectivele globale și angajamentele UE în materie de nutriție și securitate 

alimentară în lume 

Propunere de rezoluție: B8-1042/2016 

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 de rezoluție B8-1042/2016  

(Comisia DEVE) 

§ 1 2 Verts/ALE  +  

După § 1 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

§ 6 7 GUE/NGL  -  

După § 6 8 GUE/NGL AN + 374, 284, 15 

§ 12 § text original div   

1 -  

2 +  

§ 13 § text original div   

1 -  

2/VE + 334, 233, 102 

§ 17 § text original div   

1 +  

2 -  

După § 23 9 GUE/NGL VE + 342, 260, 73 

§ 27 10 GUE/NGL AN + 358, 287, 27 

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

După § 30 11 GUE/NGL div   

1/AN - 204, 434, 25 

2/AN + 416, 227, 26 

12 GUE/NGL AN + 361, 252, 57 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 32 13 GUE/NGL  -  

§ text original div   

1 +  

2 +  

După § 33 14 GUE/NGL  -  

După considerentul C 1 Verts/ALE VE + 382, 283, 10 

3 GUE/NGL  -  

Considerentul G § text original div   

1 +  

2/VE + 350, 297, 29 

Considerentul M 4 GUE/NGL AN - 292, 353, 29 

Considerentul V § text original vs/VE + 357, 300, 17 

vot: rezoluție (întregul text) VE + 450, 213, 13 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 4, 8, 10, 11, 12 
 

Solicitări de vot separat 

PPE, ECR: considerentul V 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 32 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și a rolului esențial pe care îl joacă sectorul 

privat în îmbunătățirea securității alimentare, în intensificarea intervențiilor care 

vizează alimentația” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
PPE: 

§ 13 

Prima parte „regretă faptul că politica UE privind biocombustibilii încurajează speculațiile cu 

terenuri arabile, în special cu terenuri foarte fertile și aflate în apropierea porturilor și 

a drumurilor;” 

A doua parte „îndeamnă UE să elimine măsurile publice de stimulare a producției de 

biocombustibili pe bază de culturi alimentare, în conformitate cu principiul coerenței 

politicilor în favoarea dezvoltării;” 
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§ 17 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „înaintea celei de-a doua reuniuni la nivel înalt 

privind alimentația, care va avea loc în Brazilia în luna august 2016,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul G 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „în cadrul summitului „Alimentație pentru 

creștere” din 2013,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
S&D: 

amendamentul 11 

Prima parte „solicită UE și statelor sale membre să nu sprijine privatizarea semințelor prin 

intermediul clauzelor referitoare la DPI din cadrul parteneriatelor economice sau ale 

acordurilor comerciale cu țările în curs de dezvoltare;” 

A doua parte „subliniază importanța cooperării cu fermierii cu privire la soiuri de culturi cu 

prețuri accesibile, adaptate la nivel local și îmbunătățite, precum și a asigurării unei 

capacități de producție a semințelor rezilientă și adaptabilă, în proprietate internă, 

care să se poată autosusține și să nu depindă de finanțare din partea donatorilor 

pentru a supraviețui;” 

 
PPE, ECR: 

§ 12 

Prima parte „reamintește că accesul la terenuri este esențial pentru suveranitatea alimentară;” 

A doua parte „subliniază faptul că acapararea terenurilor ca urmare a achiziționării de mari 

suprafețe de teren în țările în curs de dezvoltare reprezintă o nouă amenințare la 

adresa securității alimentare și a nutriției; invită Comisia să întreprindă măsuri 

concrete și să elaboreze un plan de acțiune pentru a combate acapararea terenurilor și 

a asigura punerea în aplicare efectivă a orientărilor FAO privind proprietatea 

funciară;” 

 
§ 27 

Prima parte „subliniază necesitatea ca toate politicile UE să respecte principiul coerenței 

politicilor în favoarea dezvoltării; solicită, prin urmare, ca politica comercială și de 

dezvoltare a UE să respecte marja de manevră politică și cea din domeniul politicii 

economice a țărilor în curs de dezvoltare, pentru ca acestea să elaboreze politicile 

necesare pentru promovarea dezvoltării durabile și a demnității cetățenilor lor,” 

A doua parte „inclusiv în ceea ce privește suveranitatea alimentară;” 
 

 

5. Parchetul European și Eurojust 

Propunere de rezoluție: B8-1054/2016 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-1054/2016  

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

vot: rezoluție (întregul text)  +  
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6. Necesitatea unei politici europene de reindustrializare în contextul recentelor 

cazuri Caterpillar și Alstom 

Propuneri de rezoluție: B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, 

B8-1057/2016, B8-1058/2016 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-1051/2016  (PPE, Verts/ALE, ECR, S&D, ALDE) 

§ 1 § text original div   

1/AN + 636, 12, 28 

2/AN + 602, 40, 22 

După § 1 13 GUE/NGL AN - 314, 315, 44 

După § 2 14 GUE/NGL AN - 327, 343, 8 

15 GUE/NGL AN - 295, 348, 29 

§ 3 § text original div   

1/AN + 601, 64, 6 

2/AN + 514, 146, 16 

§ 5 § text original div   

1/AN + 647, 26, 7 

2/AN + 624, 38, 18 

3/AN + 592, 58, 26 

După § 5 22 ECR div   

1/AN + 594, 62, 25 

2/AN + 380, 282, 10 

26 S&D, 

Verts/ALE 

AN + 349, 316, 14 

27 S&D, 

Verts/ALE 

AN - 157, 348, 174 

28  AN - 317, 345, 18 

29  AN + 313, 310, 53 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

30  AN + 386, 254, 35 

§ 6 § text original vs +  

După § 6 7 EFDD AN - 183, 339, 156 

§ 7 § text original div   

1/AN + 595, 54, 29 

2/AN + 612, 40, 26 

§ 8 31  AN + 358, 292, 29 

§ text original div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

După § 9 23 ECR VE + 403, 220, 58 

§ 10 § text original div   

1/AN + 618, 49, 10 

2/AN + 513, 151, 15 

3/AN - 317, 350, 6 

§ 11 § text original div   

1/AN + 538, 58, 77 

2/AN + 515, 93, 70 

3/AN + 322, 282, 73 

4/AN + 507, 110, 62 

§ 12 24 ECR AN - 179, 495, 6 

§ text original AN + 342, 289, 50 

§ 13 § text original div   

1/AN + 586, 64, 30 

2/AN + 341, 273, 56 

3/AN - 287, 348, 38 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 14 § text original div   

1/AN + 581, 59, 32 

2/AN + 358, 300, 21 

§ 15 § text original div   

1/AN + 608, 59, 11 

2/AN + 619, 38, 8 

3/AN + 324, 321, 34 

§ 17 § text original div   

1/AN + 599, 57, 22 

2/AN + 548, 119, 9 

§ 19 § text original AN + 594, 68, 9 

§ 20 8 EFDD AN - 305, 353, 20 

32  AN + 349, 318, 10 

După § 20 16 GUE/NGL AN - 279, 378, 22 

§ 21 § text original AN + 611, 57, 9 

După § 21 18 GUE/NGL  -  

§ 22 1 PPE AN - 211, 458, 10 

§ text original div   

1/AN + 491, 164, 19 

2/AN + 332, 314, 24 

După § 22 19 GUE/NGL AN - 325, 329, 18 

După § 23 20 GUE/NGL AN - 304, 370, 3 

§ 24 § text original div   

1/AN + 639, 15, 18 

2/AN + 377, 282, 16 

3/AN + 561, 74, 32 



P8_PV(2016)10-05(VOT)_RO.doc 9 PE 590.296 

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

comentarii 

§ 25 9 EFDD AN + 345, 308, 24 

După § 25 33  AN - 317, 327, 17 

34  AN - 316, 344, 12 

§ 27 § text original div   

1/AN + 628, 27, 23 

2/AN + 345, 301, 26 

3/AN + 629, 23, 22 

§ 31 § text original AN + 511, 99, 68 

După § 31 35  AN + 329, 318, 32 

După § 32 36  AN - 327, 346, 4 

37  AN - 306, 349, 17 

§ 33 § text original AN + 549, 117, 10 

După § 33 17 GUE/NGL  -  

25 ECR div   

1/VE + 442, 199, 35 

2 +  

§ 34 § text original vs +  

După § 34 38  AN + 338, 292, 49 

§ 35 § text original vs/VE + 387, 283, 7 

După referirea 2 2 EFDD AN - 133, 534, 9 

3 EFDD AN - 131, 537, 8 

4 EFDD AN - 135, 529, 10 

După referirea 3 21 ECR VE + 336, 313, 27 

După referirea 7 10 GUE/NGL  -  

Considerentul C § text original div   

1/AN + 560, 65, 52 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

2/AN + 327, 254, 91 

După considerentul C 11 GUE/NGL  -  

Considerentul E § text original vs -  

Considerentul F § text original vs -  

Considerentul J § text original div   

1/AN + 662, 14, 3 

2/AN + 618, 15, 20 

Considerentul L § text original AN + 543, 128, 7 

Considerentul M § text original AN + 615, 51, 11 

Considerentul N § text original AN + 400, 201, 79 

Considerentul P § text original div   

1/AN + 641, 6, 27 

2/AN + 477, 165, 32 

Considerentul Q § text original div   

1/AN + 632, 26, 6 

2/AN + 630, 30, 16 

3/AN + 643, 7, 19 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După considerentul R 5 EFDD AN + 337, 305, 31 

După considerentul S 12 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 472, 103, 99 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1051/2016  PPE  ↓  

B8-1052/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1053/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1055/2016  ECR  ↓  

B8-1056/2016  S&D  ↓  

B8-1057/2016  EFDD  ↓  

B8-1058/2016  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 13, 14, 15, 16, 19, 20, § 3 

ECR: amendamentul 24, considerentul l, §§ 15 (a doua parte), 22 (a doua parte), vot final 

EFDD: amendamentele 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

S&D: amendamentele 22, 26-38, §§ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 

27, 31, 33, considerentele C, J, L, M, N, P, Q 

Verts/ALE: amendamentele 1, 26-38, § 27 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: §§ 11, 31, 33, considerentul N 

GUE/NGL: §§ 6, 12 

PPE: §§ 12, 22, 35, considerentele E, F 

ALDE: §§ 3, 8, 12, 19, 21, 27, 31, 33, 34, considerentele C, E, M, P, Q 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 17 

Prima parte „consideră că fondurile UE oferă o posibilitate importantă de a finanța investiții 

sustenabile în infrastructura energetică și de transport public, precum și în utilizarea 

inteligentă a tehnologiilor informației și comunicațiilor;” 

A doua parte „solicită îmbunătățirea aplicării diferitelor criterii, în special a criteriilor privind 

ocuparea forței de muncă, de mediu și sociale, legate de utilizarea fondurilor UE și 

de toate instrumentele financiare gestionate prin intermediul BEI;” 
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§ 22 

Prima parte „consideră că evaziunea fiscală, inclusiv prin transferul de active corporale, active 

necorporale sau servicii între întreprinderi la prețuri inadecvate (prețuri de transfer) 

ar trebui împiedicată” 

A doua parte „și este, de asemenea, o consecință a lipsei de coordonare la nivel european în 

chestiuni fiscale și comerciale; cere o cooperare și o convergență mai mari între 

statele membre în chestiuni fiscale, sociale și bugetare;” 

 
considerentul J 

Prima parte „întrucât industria europeană, cum ar fi activitățile asigurate de Alstom și Caterpillar, 

reprezintă o valoare adăugată ridicată și o expertiză recunoscută; „întrucât, în 

prezent, această industrie centrală și strategică a UE se confruntă cu o concurență 

acerbă la nivel global” 

A doua parte „din partea unor țări care exportă produse cu costuri mai reduse pe piața europeană, 

adoptând o politică agresivă și de extindere rapidă pe toate continentele, adeseori 

beneficiind de sprijin politic și financiar din partea guvernelor lor;” 

 
GUE/NGL: 

§ 7 

Prima parte „reamintește necesitatea de a ajunge rapid la un acord privind revizuirea 

regulamentelor privind instrumentele de apărare comercială, pentru a le consolida 

semnificativ crescând capacitatea acestora de a reacționa și eficiența lor;” 

A doua parte „solicită Comisiei să aibă în vedere potențialul impact social și economic pe care 

recunoașterea statutului de economie de piață în cazul economiilor centralizate sau al 

altor economii planificate l-ar avea asupra competitivității industriei UE;” 

 
§ 8 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „îndeplinirea obiectivului Strategiei Europa 

2020” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Verts/ALE: 

amendamentul 22 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și a costurilor de asigurare a conformității 

impuse întreprinderilor, precum și abrogarea legislației inutile” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 25 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „competitivitatea și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Considerentul P 

Prima parte „întrucât comerțul cu utilaje de construcții din UE a cunoscut perturbări grave în 

ultimii ani, ca urmare a reducerii investițiilor publice și private,” 

A doua parte „dar și din cauza creșterii costurilor de producție din cauza creșterii prețurilor la 

materiile prime;” 
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PPE: 

§ 13 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „în cazul cărora peste 50 % din valoare este 

realizată în afara UE” și „reamintește necesitatea de a se ajunge rapid la un acord 

privind „instrumentele pentru achizițiile publice internaționale”;” 

A doua parte „în cazul cărora peste 50 % din valoare este realizată în afara UE” 

A treia parte „reamintește necesitatea de a se ajunge rapid la un acord privind „instrumentele 

pentru achizițiile publice internaționale”;” 

 
§ 14 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și etichetarea ecologică” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul Q 

Prima parte „întrucât comerțul echitabil cu produse industriale trebuie să respecte drepturile 

lucrătorilor și normele de mediu;” 

A doua parte „întrucât investițiile în energia din surse regenerabile și în eficiența energetică 

reprezintă o forță motrice importantă pentru investițiile în produse industriale care să 

poată crea cercuri virtuoase;” 

A treia parte „întrucât inovarea și investițiile în C-D, locuri de muncă și reînnoirea competențelor 

sunt esențiale pentru a asigura o creștere sustenabilă;” 

 
considerentul C 

Prima parte „întrucât reducerea costurilor de producție între 2013 și 2015 a făcut ca produsele 

fabricii să devină mai atractive decât produsele provenind din afara UE; întrucât, cu 

toate acestea, Caterpillar a decis să închidă fabrica” 

A doua parte „pentru a muta producția către alte fabrici cu standarde mai scăzute în materie de 

protecție socială și a mediului decât cele aplicabile industriei europene;” 

 
ALDE: 

§ 1 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „asupra economiilor și comunităților locale” și 

„și economiile locale afectate și să se acorde asistență regiunilor” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL, Verts/ALE 

§ 3 

Prima parte „reamintește că în Europa funcționează modelul economiei sociale de piață, care 

urmărește obținerea unei creșteri economice sustenabile și favorabile incluziunii; 

regretă lipsa unei adevărate politici industriale a UE, care să protejeze, de asemenea, 

lucrătorii din UE; invită, prin urmare, Comisia să definească o strategie industrială 

europeană veritabilă pe termen lung pentru a atinge obiectivul privind creșterea 

ponderii sectorului industrial până la 20 % din PIB,” 

A doua parte „astfel cum se prevede în Strategia Europa 2020;” 
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ECR, PPE: 

§ 5 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „eficiență energetică, economia circulară” și 

„subliniază, în acest context, impactul negativ al scăderii investițiilor publice și 

private și al scăderii consumului intern; întrucât investițiile publice și private și 

consumul intern ar trebui încurajate pentru a stimula creșterea;” 

A doua parte „eficiență energetică, economia circulară” 

A treia parte „subliniază, în acest context, impactul negativ al scăderii investițiilor publice și 

private și al scăderii consumului intern; întrucât investițiile publice și private și 

consumul intern ar trebui încurajate pentru a stimula creșterea;” 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 10 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „un cadru european de reglementare competitiv 

și orientat spre exterior, care să atragă și să mențină investițiile private, să mențină” 

A doua parte „un cadru european de reglementare competitiv și orientat spre exterior, care să 

atragă și să mențină investițiile private, să mențină”, cu excepția cuvintelor: „de 

reglementare” 

A treia parte „de reglementare” 

 
GUE/NGL, ALDE, PPE: 

§ 11 

Prima parte „constată, de asemenea, că normele privind ajutoarele de stat trebuie să fie mai bine 

concepute pentru a favoriza inovarea și sustenabilitatea,” 

A doua parte „precum și pentru a îndeplini obiectivele de promovare a unui nivel ridicat al 

ocupării forței de muncă și de sprijinire a politicilor sociale”, cu excepția cuvintelor: 

„de promovare a” 

A treia parte „de promovare a” 

A patra parte „în conformitate cu articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;” 

 
ECR, GUE/NGL, PPE: 

§ 15 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „ împreună cu statele membre, o strategie a 

Uniunii pentru o politică industrială coerentă și cuprinzătoare, care să urmărească 

reindustrializarea Europei și care să aibă la bază digitalizarea (în special” și „în acest 

scop, cere o cooperare mai strânsă și o convergență mai mare între statele membre în 

chestiuni fiscale, sociale și bugetare, astfel încât să se permită dezvoltarea unor 

proiecte industriale comune;” 

A doua parte „ împreună cu statele membre, o strategie a Uniunii pentru o politică industrială 

coerentă și cuprinzătoare, care să urmărească reindustrializarea Europei și care să 

aibă la bază digitalizarea (în special” 

A treia parte „în acest scop, cere o cooperare mai strânsă și o convergență mai mare între statele 

membre în chestiuni fiscale, sociale și bugetare, astfel încât să se permită 

dezvoltarea unor proiecte industriale comune;” 
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GUE/NGL, PPE: 

§ 24 

Prima parte „subliniază necesitatea crucială de a asigura dezvoltarea competențelor tehnice, în 

special în sectorul producției industriale; subliniază faptul că este necesar să se pună 

în evidență importanța personalului tehnic calificat; consideră că este esențial, în 

vederea maximizării potențialului net de creare de locuri de muncă al economiei 

verzi, ca forța de muncă existentă să beneficieze de oportunități adecvate de a 

dobândi noile competențe necesare pentru economia circulară; reamintește că forța 

de muncă calificată este importantă pentru viabilitatea producției;” cu excepția 

cuvântului: „verzi” 

A doua parte „verzi” 

A treia parte „subliniază importanța promovării unor sinergii mai pronunțate între sistemele de 

învățământ, universități și piața muncii, inclusiv contactul cu locurile de muncă și 

cooperarea cu întreprinderile, pentru crearea de rețele interactive inovatoare;” 

 
ECR, Verts/ALE: 

§ 27 

Prima parte „consideră că orice demers de restructurare ar trebui explicat și justificat părților 

implicate, după caz, inclusiv în ceea ce privește alegerea măsurilor prevăzute în 

legătură cu obiectivele și opțiunile alternative;” cu excepția cuvintelor: „după caz” 

A doua parte „după caz” 

A treia parte „solicită un dialog la nivel local la care să participe toate părțile interesate pentru a 

discuta soluții potențial mai bune în caz de restructurare;” 
 

Diverse 

Amendamentul 6 a fost retras. 

 


