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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. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2018 

Propunerea Conferinței președinților 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

 Declarată aprobată 

 

 

2. Avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a 

propunerii de acord dintre Canada și Uniunea Europeană privind încheierea unui 

Acord economic și comercial cuprinzător (CETA) 

Propunere de rezoluție: B8-1220/2016 

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

comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-1220/2016  

(+ 76 de deputați) 

vot: rezoluție (întregul text) AN - 258, 419, 22 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF, GUE/NGL, Verts/ALE:  vot final 
 

Diverse 

Ángela Vallina, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Jean-Luc Mélenchon, Igor Šoltes sunt, de asemenea, 

semnatari ai propunerii de rezoluție B8-1220/2016. 

 

Afzal Khan, Theresa Griffin și-au retras semnătura de pe propunerea de rezoluție B8-1220/2016. 
 

 

3. Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici ***I 

Raport: Julie Girling (A8-0249/2015) 

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

comentarii 

Întregul text 154 comisia  +  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 499, 177, 28 
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Raportul a fost retrimis comisiei competente în cadrul ședinței plenare din 28 octombrie 2015 

[articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]. 

Amendamentul 154 înlocuiește amendamentele adoptate în cadrul ședinței în cauză. 
 

 

4. Finalizarea Acordului Basel III 

Propunere de rezoluție: B8-1226/2016 

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

comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-1226/2016  

(Comisia ECON) 

După § 2 2 GUE/NGL  -  

După § 4 3 GUE/NGL  -  

§ 5 4 GUE/NGL AN - 160, 512, 30 

După considerentul B 1 GUE/NGL AN - 190, 330, 174 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 1, 4 
 

 

5. Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

Raport: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016) 

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

comentarii 

§ 4 11 Verts/ALE  -  

§ 6 § text original AN + 620, 55, 19 

§ 9 § text original AN + 515, 153, 27 

§ 10 12 Verts/ALE  -  

§ text original div   

1/AN + 444, 233, 17 

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

comentarii 

După § 10 13 Verts/ALE  -  

14 Verts/ALE AN - 89, 576, 34 

§ 11 § text original div   

1/AN + 523, 158, 17 

2 +  

3/AN + 425, 208, 61 

§ 12 15 Verts/ALE AN - 97, 559, 40 

§ text original AN + 426, 244, 27 

§ 13 16 Verts/ALE AN - 132, 487, 75 

§ text original AN + 410, 270, 16 

§ 14 3 S&D  +  

17 Verts/ALE AN - 120, 485, 95 

§ text original AN ↓  

§ 15 39S GUE/NGL AN - 181, 487, 29 

18 Verts/ALE AN - 169, 475, 57 

§ 18 4 S&D  +  

§ 19 40S GUE/NGL AN - 190, 487, 23 

5 S&D  -  

După § 22 41 GUE/NGL AN - 94, 514, 89 

§ 23 19 Verts/ALE AN - 94, 536, 65 

§ 26 20 Verts/ALE  -  

După § 26 21 Verts/ALE  -  

§ 28 22 Verts/ALE  -  

§ 29 23 Verts/ALE AN - 103, 502, 95 

42 GUE/NGL AN - 151, 502, 46 

7 S&D VE + 322, 316, 63 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 30 24 Verts/ALE AN - 168, 448, 83 

§ 31 25 Verts/ALE AN - 83, 500, 110 

§ text original AN + 414, 234, 53 

§ 32 § text original AN + 454, 187, 58 

După § 32 43 GUE/NGL AN - 109, 538, 50 

§ 33 26 Verts/ALE AN - 168, 434, 95 

§ 34 44S GUE/NGL AN - 175, 467, 47 

27 Verts/ALE AN - 171, 454, 75 

§ 35 28 Verts/ALE AN - 167, 442, 84 

§ text original div   

1 +  

2/AN + 379, 280, 38 

§ 36 § text original AN + 448, 136, 114 

§ 38 29 Verts/ALE  -  

§ 41 30 Verts/ALE  -  

După § 41 31 Verts/ALE  -  

§ 43 32 Verts/ALE  -  

După § 44 33 Verts/ALE AN - 201, 462, 32 

§ 45 34 Verts/ALE  -  

§ 46 35 Verts/ALE AN - 116, 509, 74 

§ 47 36 Verts/ALE  -  

§ 48 37 Verts/ALE AN - 181, 423, 92 

8 S&D AN - 139, 520, 37 

După § 48 9 S&D AN + 443, 207, 44 

45 GUE/NGL AN - 111, 542, 46 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 49 38S Verts/ALE AN - 250, 416, 30 

După § 49 10 Peste 40 de 

deputați 

AN - 263, 399, 37 

Referirea 5 1 S&D  +  

După referirea 8 2 S&D  +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 386, 237, 74 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE amendamentele 8 - 10, 14 - 19, 23 - 28, 33, 35, 37, 38 

GUE/NGL: amendamentele 39 - 45, §§ 32, 36 

EFDD: §§ 6, 9, 10 (prima parte), 11 (prima și a treia parte), 12, 13, 14, 31, 32, 35 (a doua 

parte) 
 

Solicitări de vot pe părți 

EFDD: 

§ 10 

Prima parte „este ferm convins, așadar, că se impune o revizuire detaliată și aprofundată a PSAC, 

pentru a permite UE și statelor sale membre să contribuie într-un mod determinant la 

securitatea Uniunii, la gestionarea crizelor internaționale și la afirmarea autonomiei 

strategice a UE;” 

A doua parte „reamintește că nicio țară nu este în măsură să facă față singură provocărilor actuale 

în ceea ce privește securitatea;” 

 
§ 11 

Prima parte „consideră că o revizuire reușită a PSAC va trebui să includă pe deplin statele 

membre ale UE încă de la începutul procesului, pentru a se evita riscul apariției unor 

blocaje în viitor; atrage atenția asupra avantajelor practice și financiare ale unei 

cooperări mai strânse pentru dezvoltarea capacităților de apărare ale UE și 

evidențiază inițiativele aflate în curs, care ar trebui susținute până la capăt cu măsuri 

concrete în cadrul Consiliului European pe probleme de apărare din decembrie;” 

A doua parte „invită statele membre și UE să investească în mod adecvat în securitate și apărare;” 

fără cuvintele „și UE” 

A treia parte „și UE” 

 
§ 35 

Prima parte „subliniază că NATO este cel mai bine dotată pentru descurajare și pentru apărare și 

este pregătită să pună în aplicare apărarea colectivă (articolul V din Tratatul de la 

Washington) în caz de agresiune împotriva unuia dintre membrii săi,” 

A doua parte „în timp ce PSAC se axează în prezent pe menținerea păcii, prevenirea conflictelor și 

consolidarea securității internaționale (articolul 42 din TUE); observă, de asemenea, 

că UE dispune de mijloace suplimentare pentru a face față  provocărilor la adresa 

securității interne a statelor membre, inclusiv actelor subversive, care nu sunt 

acoperite de articolul V; reiterează că „clauza de solidaritate” prevăzută la articolul 

222 din TFUE este menită să asigure protecția instituțiilor democratice și a 

populației civile în cazul unui atac terorist;” 
 



P8_PV-(2016)11-23(VOT)_RO.doc 7 PE 594.259 

Diverse 

Amendamentul 6 a fost retras. 
  

 

6. Comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe 

împotriva sa 

Raport: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016) 

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

comentarii 

§ 1 § text original div   

1 +  

2/VE - 302, 362, 17 

Titlul înainte de 

punctul 7 

§ text original vs +  

§ 7 § text original vs +  

§ 8 § text original div   

1 +  

2/VE - 244, 414, 22 

3 +  

4/VE + 370, 296, 21 

5 +  

§ 9 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 10 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 11 § text original div   

1 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 12 § text original vs +  

§ 13 § text original div   

1 +  

2/VE - 244, 409, 31 

3 -  

4 +  

5/VE + 368, 292, 20 

6/VE + 395, 214, 62 

7 +  

§ 22 § text original div   

1/VE + 545, 120, 21 

2 +  

§ 27 § text original vs +  

§ 36 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 38 § text original vs +  

§ 56 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul D § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE - 252, 406, 31 

Considerentul E § text original div   

1 +  

2/VE - 252, 407, 26 

Considerentul H § text original div   

1 +  

2 -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 304, 179, 208 

 

Solicitări de vot separat 

ENF: titlul înainte de § 7, §§ 7, 12, 27, considerentele E, H 

ALDE: § 38 
 

Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

§ 9 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și intenția” și „extremiștilor politici și a unor 

campanii de mass-media și de” 

A doua parte „și intenția”  

A treia parte „extremiștilor politici și a unor campanii de mass-media și de” 

 
§ 10 

Prima parte „subliniază că strategia informațională a Kremlinului completează politica de 

accelerare a relațiilor bilaterale, a cooperării economice și a proiectelor comune cu 

state membre individuale ale UE” 

A doua parte „pentru a slăbi coerența UE și a submina politicile UE;” 

 
§ 11 

Prima parte „susține că comunicarea strategică a Rusiei face parte dintr-o campanie subversivă 

mai amplă pentru a reduce cooperarea, suveranitatea, independența politică și 

integritatea teritorială ale Uniunii și ale statelor sale membre; îndeamnă guvernele 

statelor membre să fie atente la operațiunile informaționale ale Rusiei pe teren 

european”, fără cuvintele „subversivă” și „ale statelor sale membre” 

A doua parte „subversivă”  

A treia parte „ale statelor sale membre” 

A patra parte „să sporească partajarea capacităților și eforturile de contraspionaj menite să 

contracareze astfel de operațiuni;” 
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§ 36 

Prima parte „subliniază că este important ca politicile UE să fie comunicate într-un mod coerent 

și eficient, în plan intern, dar și extern, iar comunicările să fie adaptate regiunilor 

specifice, având grijă ca informațiile să fie accesibile în limbile locale; salută, în 

acest context, lansarea site-ului internet al SEAE în limba rusă” 

A doua parte „ca un prim pas în direcția corectă și încurajează traducerea site-urilor SEAE în mai 

multe limbi, cum ar fi araba și turca;” 

 
§ 56 

Prima parte „condamnă înăbușirea regulată a mass-mediei independente, a jurnaliștilor și a 

activiștilor aparținând societății civile din Rusia și din teritoriile ocupate, inclusiv 

din Crimeea de la anexarea sa ilegală; subliniază că, începând din 1999, zeci de 

jurnaliști au fost uciși, au dispărut fără urmă sau au fost închiși în Rusia;” 

A doua parte „invită Comisia și statele membre să consolideze protecția jurnaliștilor din Rusia și 

din vecinătatea UE și să sprijine societatea civilă rusă și să investească în contactele 

între oameni; solicită eliberarea imediată a jurnaliștilor; constată că UE își 

consolidează relațiile cu partenerii săi estici și cu ceilalți vecini și, de asemenea, că 

păstrează deschise căile de comunicare cu Rusia;” 

A treia parte „recunoaște că cel mai mare obstacol pentru campaniile de dezinformare ruse ar fi 

existența unei mass-media independente și libere în Rusia; consideră că acesta ar 

trebui să fie obiectivul UE;” 

A patra parte „solicită să se acorde o atenție specială și resurse suficiente pluralismului mediatic, 

mass-mediei locale, jurnalismului de investigație și mass-mediei în limbi străine, în 

special în limbile rusă, arabă, farsi, turcă și urdu, precum și în celelalte limbi vorbite 

de populațiile vulnerabile la propagandă;” 

 
ALDE: 

§ 1 

Prima parte „subliniază faptul că propaganda ostilă împotriva UE îmbracă numeroase forme 

diferite și se folosește de diverse instrumente care sunt adesea adaptate pentru a se 

potrivi profilurilor statelor membre ale UE, cu scopul de a denatura adevărul, de a da 

naștere îndoielii, de a diviza statele membre, de a promova decuplarea strategică 

dintre Uniunea Europeană și partenerii săi din America de Nord și de a paraliza 

procesul de luare a deciziilor, de a discredita instituțiile UE și parteneriatele 

transatlantice care au un rol recunoscut în arhitectura europeană economică și de 

securitate în ochii și în mințile cetățenilor UE și ale cetățenilor din țările învecinate 

și de a submina și eroda discursul european bazat pe valori democratice, drepturile 

omului și statul de drept; reamintește că unul dintre cele mai importante instrumente 

utilizate este insuflarea fricii și a nesiguranței în rândul cetățenilor UE, precum și 

prezentarea unor actori ostili statali și nestatali ca fiind mult mai puternici decât sunt 

în realitate;” 

A doua parte „constată că alte regimuri autoritare din întreaga lume utilizează strategii similare 

celor dezvoltate de Kremlin;” 

 
§ 22 

Prima parte „subliniază că organizațiile teroriste islamiste, în special ISIL/Daesh și Al-Qaida, 

desfășoară campanii active de dezinformare în scopul subminării valorilor și 

intereselor europene;” 

A doua parte „subliniază, în acest sens, importanța unei strategii specifice de contracarare a 

propagandei și dezinformării islamiste împotriva UE;” 
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considerentul E 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „războiul” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul H 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „războiul” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ALDE, ENF: 

§ 8 

Prima parte „recunoaște că guvernul Rusiei folosește în mod agresiv o gamă largă de mijloace și 

instrumente, cum ar fi grupuri de reflecție și fundații speciale (cum ar fi Ruskiy 

Mir), autorități speciale (Rossotrudnichestvo), posturi de televiziune în mai multe 

limbi (cum ar fi Russia Today), false agenții de știri și servicii multimedia (Sputnik), 

grupuri sociale și religioase și structuri transfrontaliere, deoarece regimul vrea să se 

prezinte drept unic apărător al valorilor creștine tradiționale, media sociale și „troli” 

de pe internet pentru a contesta valorile democratice, a dezbina Europa, a dobândi 

sprijin pe plan intern și a da impresia că statele din vecinătatea estică a UE sunt state 

eșuate; subliniază că Rusia investește resurse financiare semnificative în 

instrumentele sale de dezinformare și de propagandă utilizate în mod direct de stat 

sau prin intermediul societăților și organizațiilor controlate de Kremlin;” cu excepția 

cuvintelor „în mod agresiv”, „contesta valorile democratice, a dezbina Europa,” și 

„de dezinformare și” 

A doua parte „în mod agresiv” 

A treia parte „contesta valorile democratice, a dezbina Europa,” 

A patra parte „de dezinformare și” 

A cincea parte „subliniază, pe de o parte, că Kremlinul finanțează partide politice și alte organizații 

din cadrul UE pentru a submina coeziunea politică și, pe de altă parte, că propaganda 

Kremlinului vizează în mod direct anumiți jurnaliști, politicieni și anumite persoane 

din UE;” 

 
§ 13 

Prima parte „este profund îngrijorat de extinderea rapidă a activităților inspirate de Kremlin în 

Europa, inclusiv dezinformarea și propaganda prin care urmărește să mențină sau să 

extindă influența Rusiei și să slăbească și să divizeze UE; subliniază că o mare parte 

a propagandei ostile a Kremlinului urmărește să descrie unele țări europene ca 

aparținând « sferei tradiționale de influență a Rusiei »”, fără cuvântul „ostile” 

A doua parte „ostile” 

A treia parte „subminându-le astfel suveranitatea și identitatea europeană adânc înrădăcinată, care 

a fost subminată în trecut de regimurile comuniste;” 

A patra parte „remarcă că una din principalele sale strategii este de a răspândi și de a impune un 

discurs alternativ, adesea bazat pe o interpretare manipulată a evenimentelor istorice, 

care vizează justificarea acțiunilor sale externe și a intereselor sale geopolitice;” 

A cincea parte „remarcă că mistificarea istoriei este una din principalele sale strategii;” 

A șasea parte „în acest sens, constată necesitatea de sensibilizare cu privire la crimele regimurilor 

comuniste prin intermediul unor campanii publice și al sistemelor educaționale, 

precum și de încurajare a activităților de cercetare și de documentare,” 

A șaptea parte „în special în fostele state ale blocului sovietic, pentru a contracara discursul 

Kremlinului;” 
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ALDE, Verts/ALE: 

considerentul D 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „întrucât războiul informațional îndreptat 

împotriva Occidentului a fost folosit pe scară largă de Uniunea Sovietică în timpul 

Războiului Rece” 

A doua parte „întrucât războiul informațional îndreptat împotriva Occidentului a fost folosit pe 

scară largă de Uniunea Sovietică în timpul Războiului Rece”, cu excepția cuvintelor 

„împotriva Occidentului” și „de Uniunea Sovietică” 

A treia parte „împotriva Occidentului” și „de Uniunea Sovietică” 
 

 

7. Limbajul semnelor și interpreții profesioniști ai limbajului semnelor 

Propuneri de rezoluție: B8-1230/2016 

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

comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-1230/2016  

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

§ 2 2 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 10 3 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

După § 21 4 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

După referirea 10 1 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 661, 6, 23 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE vot final 
 

Diverse 

Propunerea de rezoluție B8-1241/2016 a fost retrasă. 

 

Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva 

(Grupul GUE/NGL este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B8-1230/2016). 

 

Igor Šoltes (Grupul Verts/ALE) și Anneleen Van Bossuyt (Grupul ECR) sunt, de asemenea, semnatari 

ai propunerii de rezoluție B8-1230/2016. 
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8. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de 

procedură: reînnoirea aprobării substanței active bentazon 

Propunere de rezoluție: B8-1228/2016 

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

comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-1228/2016  

(Comisia ENVI) 

§ 2 § text original vs +  

După § 2 8 PPE VE + 332, 276, 66 

§ 3 § text original vs/VE + 371, 290, 19 

§ 4 7 PPE VE - 263, 382, 37 

§ 5 3 PPE  -  

După § 5 4 PPE  -  

Considerentul E 2 PPE  -  

Considerentul M 1 S&D VE + 389, 282, 7 

După considerentul R 5 PPE VE - 322, 340, 22 

6 PPE  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 361, 289, 28 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 2, 3 

 


