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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. Cazul lui Gui Minhai, jurnalist din China aflat în închisoare 

Propuneri de rezoluție: B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, 

B8-1269/2016, B8-1272/2016 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-1256/2016  

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

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1256/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1257/2016  ECR  ↓  

B8-1258/2016  EFDD  ↓  

B8-1259/2016  PPE  ↓  

B8-1263/2016  S&D  ↓  

B8-1269/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1272/2016  ALDE  ↓  

 

Diverse 

Javi López (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-B8-

1256/2016. 
 

 

2. Situația populației Guarani-Kaiowá din statul brazilian Mato Grosso do Sul 

Propuneri de rezoluție: B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, 

B8-1274/2016, B8-1275/2016 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-1260/2016  

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

§ 1 2 GUE/NGL AN - 110, 402, 40 

§ 2 § text original div   

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

comentarii 

2/VE + 389, 166, 22 

§ 3 § text original vs +  

§ 4 3 GUE/NGL AN - 137, 435, 22 

§ 8 § text original vs +  

§ 10 4 GUE/NGL div   

1/AN + 295, 286, 20 

2/AN + 293, 292, 13 

După § 10 5 GUE/NGL AN - 123, 459, 22 

Considerentul B § text original vs +  

Considerentul D § text original vs +  

Considerentul E § text original vs +  

După considerentul F 1 GUE/NGL AN - 154, 436, 20 

Considerentul H § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1260/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1262/2016  ECR  ↓  

B8-1265/2016  EFDD  ↓  

B8-1268/2016  PPE  ↓  

B8-1271/2016  S&D  ↓  

B8-1274/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1275/2016  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 1, 2, 3, 4, 5 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 3, 8; considerentele B, D, E, H 
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Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 2 

Prima parte „condamnă în mod ferm actele de violență comise împotriva comunităților indigene 

din Brazilia;” 

A doua parte „își exprimă regretul cu privire la situația de sărăcie și la situația drepturilor omului 

în cazul populației Guarani-Kaiowá din Mato Grosso do Sul;” 

 
GUE/NGL: 

amendamentul 4 

Prima parte „își exprimă îngrijorarea cu privire la propunerea de modificare a Constituției 

215/2000 (PSC 215), căreia popoarele indigene din Brazilia i se opun în mod acerb, 

având în vedere că, în cazul în care este aprobată, le va amenința drepturile de 

proprietate asupra terenurilor făcând posibil ca interesele anti-indiene legate de 

sectorul agriculturii, al industriei lemnului, al mineritului și al energiei să blocheze 

recunoașterea noilor teritorii indigene;” 

A doua parte „consideră cu fermitate că întreprinderile ar trebui trase la răspundere pentru orice 

daune aduse mediului și orice abuzuri la adresa drepturilor omului de care sunt 

responsabile și că UE și statele membre ar trebui să susțină acest lucru ca pe un 

principiu de bază prin inserarea acestuia ca prevedere cu caracter obligatoriu în toate 

politicile comerciale;” 
 

Diverse 

Javi López (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-B8-

1260/2016. 
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3. Cazul lui Ildar Dadin, prizonier de conștiință din Rusia 

Propuneri de rezoluție: B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, 

B8-1273/2016 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-1261/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1261/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1264/2016  ECR  ↓  

B8-1266/2016  EFDD  ↓  

B8-1267/2016  PPE  ↓  

B8-1270/2016  S&D  ↓  

B8-1273/2016  ALDE  ↓  

 

Diverse 

Javi López (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-B8-

1261/2016. 
 

 

4. Asistență macrofinanciară pentru Iordania ***I 

Raport: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016) 

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

comentarii 

Întregul text - Blocul 

nr. 1 

4 comisia  +  

Blocul nr. 2 1-3 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 540, 29, 52 
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5. Activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale 

***I 

Raport: Brian Hayes (A8-0011/2016) 

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

comentarii 

Întregul text - Blocul 

nr. 1 

2 comisia  +  

Blocul nr. 2 1 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 512, 70, 40 

 

 

 

6. Situația din Siria 

Propuneri de rezoluție: B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, 

B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție a unui grup politic 

B8-1123/2016  ENF AN - 60, 538, 21 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-1249/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

După § 1 1 ENF AN - 123, 471, 26 

§ 2 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 3 2 ENF AN - 58, 468, 94 

§ 8 § text original div   

1 +  

2/AN + 614, 12, 0 

§ 14 § text original div   

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

comentarii 

2/AN + 465, 145, 8 

Considerentul B § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul D § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 506, 77, 42 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1249/2016  ECR  ↓  

B8-1250/2016  PPE  ↓  

B8-1251/2016  EFDD  ↓  

B8-1252/2016  ALDE  ↓  

B8-1253/2016  S&D  ↓  

B8-1254/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1255/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: vot final (B8-1123/2016); amendamentele 1, 2; vot final (RC-B8-1249/2016) 
 

Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

§ 2 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „de forțele regimului Assad cu sprijinul Rusiei 

și al Iranului, precum și abuzurile împotriva drepturilor omului și încălcările 

dreptului internațional umanitar comise” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 8 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „susține apelul celor Cinci Națiuni (Statele 

Unite, Franța, Germania, Italia și Regatul Unit) și al VP/ÎR către toate grupările 

armate care luptă în Siria de a înceta orice colaborare cu Jabhat Fateh al-Sham;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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considerentul B 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în pofida pauzelor umanitare unilaterale 

declarate de regimul Assad și Rusia” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul D 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „însă cele mai grave sunt cele din partea 

regimului Assad, susținut de Rusia și Iran” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

§ 14 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv încetarea oricărui zbor deasupra 

Alepului” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

Diverse 

Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski și Ryszard 

Czarnecki (Grupul ECR), precum și Javi López (Grupul S&D) sunt, de asemenea, semnatari ai 

propunerii de rezoluție RC-B8-1249/2016. 
 

 

7. Relațiile UE-Turcia 

Propuneri de rezoluție: B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, 
B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-1276/2016 

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

§ 1 4 ENF AN - 91, 505, 25 

§ text original div   

1 +  

2/AN + 496, 76, 43 

După § 5 1 PPE VE + 290, 257, 68 

§ 6 5 ENF AN - 89, 465, 65 

§ 8 6 ENF  -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După considerentul E 2 ENF  -  

După considerentul G 3 ENF AN - 67, 533, 22 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 479, 37, 107 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1276/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1277/2016  ALDE  ↓  

B8-1278/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1279/2016  ENF  ↓  

B8-1280/2016  EFDD  ↓  

B8-1281/2016  ECR  ↓  

B8-1282/2016  PPE  ↓  

B8-1283/2016  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: vot final (RC-B8-1276/2016) 

ENF: amendamentele 3, 4, 5 
 

Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

§ 1 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „își reafirmă angajamentul față de menținerea 

Turciei în strânsă legătură cu UE;” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

Diverse 

Javi López (Grupul S&D) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-B8-

1276/2016. 

Nathalie Griesbeck și Marielle de Sarnez (Grupul S&D) și-au retras semnătura de pe propunerea 

comună de rezoluție RC-B8-1276/2016. 

Sylvie Guillaume (Grupul PPE) și-a retras semnătura de pe propunerea comună de rezoluție B8-

1283/2016. 
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8. Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea 

violenței împotriva femeilor 

Propuneri de rezoluție: B8-1229/2016, B8-1235/2016 

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

comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-1229/2016  

(ECR) 

vot: rezoluție (întregul text) AN - 115, 489, 8 

Propunerea de rezoluție B8-1235/2016  

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

§ 10 § text original AN + 497, 84, 38 

§ 11 § text original AN + 486, 80, 43 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 516, 54, 52 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: Vot final (B8-1229/2016), vot final (B8-1235/2016) 

S&D: §§ 10, 11, vot final (B8-1235/2016) 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 10, 11 
 

 

9. Activitățile Ombudsmanului European din 2015 

Raport: Notis Marias (A8-0331/2016) 

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

comentarii 

§ 3 14 GUE/NGL  -  

4 EFDD  -  

§ text original div   

1 +  

2 +  

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

comentarii 

După § 3 8 Verts/ALE AN + 414, 203, 4 

§ 5 1 PPE VE + 476, 130, 5 

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 7 2 PPE  +  

§ 9 15 GUE/NGL  -  

După § 9 12 ECR  -  

§ 10 16 GUE/NGL  -  

§ 11 3 PPE VE - 249, 321, 48 

După § 11 13 ECR  -  

§ 12 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 17 9 Verts/ALE  +  

§ 19 10 Verts/ALE div   

1 +  

2 +  

După § 19 5 EFDD  -  

§ 20 17 GUE/NGL VE - 218, 291, 110 

§ 21 11 Verts/ALE  -  

§ 22 6 S&D, 

Verts/ALE 

VE + 356, 237, 14 

§ 23 18 GUE/NGL  -  

§ text original AN + 517, 55, 48 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După considerentul L 7 Verts/ALE div   

1/AN + 610, 3, 3 

2/AN - 264, 340, 12 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 557, 24, 44 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: § 23 

Verts/ALE: amendamentele 7, 8 
 

Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

amendamentul 7 

Prima parte „întrucât un nivel ridicat de transparență este esențial pentru a câștiga legitimitate și 

încredere în faptul că deciziile se bazează pe interesul public general;” 

A doua parte „întrucât tendința din ce în ce mai întâlnită de a crea „săli de citit” cu acces limitat, 

chiar și pentru reprezentanții aleși, la dosare sensibile din punct de vedere comercial 

se abate de la această logică;” 

 
PPE: 

amendamentul 10 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să demareze o anchetă strategică cu privire la 

modul în care Comisia tratează cazul de tip «ușă turnantă» în care este implicat dl 

Barroso, care să includă și ” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 5 

Prima parte „încurajează Comisia Europeană și statele membre să capaciteze Ombudsmanul 

European cu competența de a emite o declarație de nerespectare a Regulamentului 

1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, 

Consiliului și Comisiei de către diferite instituții UE, cu condiția ca aceste 

documente să nu intre în domeniul de aplicare al articolului 9 alineatul (1) din acest 

regulament;” 

A doua parte „sprijină ideea ca Ombudsmanul să fie capacitat să ia o decizie cu privire la punerea 

la dispoziție a documentelor pertinente, în urma unei anchete în caz de 

nerespectare;” 

 
§ 12 

Prima parte „aprobă ancheta Ombudsmanului privind componența și transparența activității 

grupurilor de experți ale Comisiei; „ia act de eforturile Comisiei de a deschide aceste 

grupuri publicului” 

A doua parte „și subliniază faptul că este nevoie de mai multe măsuri pentru asigurarea unei 

transparențe depline; reiterează invitația sa adresată Consiliului, inclusiv 

organismelor sale pregătitoare, de a se alătura registrului lobby-iștilor mai curând 

posibil și să îmbunătățească transparența activității lor;” 
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Verts/ALE: 

§ 3 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „salută publicarea, drept rezultat, de către 

Comisie a numeroase documente legate de negocierile privind TTIP, promovând, 

astfel, transparența ca unul dintre cei trei piloni ai noii strategii comerciale a 

Comisiei;” și „reafirmă necesitatea unei transparențe depline și ameliorate în 

acordurile internaționale precum TTIP, CETA și altele, conform solicitărilor a 

numeroși cetățeni preocupați care s-au adresat Comisiei pentru petiții;” 

A doua parte „salută publicarea, drept rezultat, de către Comisie a numeroase documente legate de 

negocierile privind TTIP, promovând, astfel, transparența ca unul dintre cei trei 

piloni ai noii strategii comerciale a Comisiei;” 

A treia parte „reafirmă necesitatea unei transparențe depline și ameliorate în acordurile 

internaționale precum TTIP, CETA și altele, conform solicitărilor a numeroși cetățeni 

preocupați care s-au adresat Comisiei pentru petiții;” 
 

 

10. Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA 

Raport: Werner Langen (A8-0307/2016) 

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

comentarii 

§ 2 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 4 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 7 § text original div   

1 +  

2/VE + 373, 233, 9 

§ 8 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 20 § text original vs +  

§ 30 § text original vs/VE + 287, 270, 58 

§ 31 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 323, 230, 57 

§ 34 § text original vs +  

§ 37 § text original vs +  

§ 38 2 peste 76 de 

deputați 

 +  

§ 43 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 55 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 56 § text original vs +  

§ 59 § text original vs +  

Considerentul M § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul P § text original vs +  

După considerentul T 1 peste 76 de 

deputați 

 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 459, 87, 74 
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Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: §§ 20, 30, 34 

S&D: §§ 30, 34, 37, 56, 59, considerentul P 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 2 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care să presupună mai puține scutiri;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 4 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „comunicarea recentă a Comisiei din 7 aprilie 

2016 și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 8 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și reducerea numărului scutirilor” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 43 

Prima parte „recunoaște că regimurile diferite de TVA din Uniunea Europeană ar putea să fie 

percepute și ca o barieră netarifară pe piața unică” 

A doua parte „și subliniază că minighișeul unic în domeniul TVA (VAT MOSS) reprezintă o bună 

metodă de a contribui la eliminarea acestei bariere și, în special, de a sprijini IMM-

urile în activitatea lor transfrontalieră; recunoaște că încă există unele aspecte 

problematice minore cu privire la VAT MOSS; invită Comisia să faciliteze în 

continuare plata obligațiilor în materie de TVA de către întreprinderile din întreaga 

UE;” 

 
S&D: 

§ 7 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „statele membre” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 55 

Prima parte „subliniază că legislația fiscală ține de competența exclusivă a statelor membre;” 

A doua parte „subliniază că, în conformitate cu articolul 329 alineatul (1) din TFUE, un grup de 

cel puțin nouă state membre se pot implica într-o cooperare consolidată; invită 

Comisia să sprijine propunerile de cooperare consolidată al căror obiectiv este 

combaterea fraudei și reducerea sarcinilor administrative în domeniul TVA;” 

 
considerentul M 

Prima parte „întrucât TVA-ul este o taxă pe consum bazată pe un sistem de plăți fracționate care 

permite autocontrolul plătitorilor de TVA și care ar trebui să fie plătită numai de 

consumatorul final, pentru a asigura neutralitatea pentru întreprinderi;” 

A doua parte „întrucât sarcina de a organiza modalitățile practice de percepere a TVA-ului pentru 

a se asigura că este suportată de consumatorul final le revine statelor membre;” 
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GUE/NGL, S&D: 

§ 31 

Prima parte „consideră că sistemul actual complicat poate fi mult simplificat” 

A doua parte „dacă bunurile și serviciile eligibile pentru rate reduse ale TVA-ului ar fi mai puține 

și câteva bunuri și servicii eligibile pentru reducerea taxelor ar fi stabilite de comun 

acord de statele membre la nivelul UE,” 

A treia parte „permițându-li-se totodată statelor membre să ia decizii cu privire la ratele TVA, atât 

timp cât respectă ratele minime din Directiva privind TVA și cu condiția ca acest 

lucru să nu creeze riscuri de concurență neloială;” 
 

 

11. Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice 

Raport: Catherine Bearder (A8-0303/2016) 

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

comentarii 

§ 55 § text original AN + 570, 34, 8 

§ 56 § text original AN + 471, 83, 52 

§ 58 § text original AN + 597, 1, 15 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 567, 5, 39 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: §§ 55, 56, 58 

S&D: §§ 56, 58 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 56 
 

 

12. Noi oportunități pentru întreprinderile mici din sectorul transportului 

Raport: Dominique Riquet (A8-0304/2016) 

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

comentarii 

§ 2 § text original vs +  

§ 6 § text original AN + 518, 73, 15 

§ 7 § text original div   

1 +  

2/AN + 380, 216, 15 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 18 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 22 § text original vs +  

§ 25 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 37 § text original AN + 454, 110, 43 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 497, 76, 38 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: §§ 6, 37 

ECR: § 37 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 37 

GUE/NGL: §§ 2, 22 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 7 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cum ar fi dumpingul social” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cât și asupra participării echilibrate la investiții 

în infrastructură” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 18 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special măsuri în domeniile fiscal, social și 

de mediu” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 25 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și armonizarea” 

A doua parte aceste cuvinte 
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13. Situația din Belarus 

Propuneri de rezoluție: B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, 
B8-1239/2016, B8-1240/2016 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-1232/2016 

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

După § 8 3 ECR AN + 275, 158, 165 

După § 9 5 GUE/NGL VE + 440, 126, 13 

§ 13 6 Verts/ALE  +  

§ 14 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul B 1 ALDE  +  

Considerentul C 2 ALDE  +  

Considerentul N § text original vs +  

După considerentul U 4 ECR AN + 304, 268, 26 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 468, 21, 93 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1232/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1233/2016  S&D  ↓  

B8-1234/2016  PPE  ↓  

B8-1237/2016  ALDE  ↓  

B8-1238/2016  EFDD  ↓  

B8-1239/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1240/2016  ECR  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: vot final 

ECR: amendamentele 3, 4 
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Solicitări de vot separat 

S&D: considerentul N 
 

Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

§ 14 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în conformitate cu Actul constitutiv al acesteia, 

de îndată ce vor fi îndeplinite condițiile politice” 

A doua parte aceste cuvinte 

 


