
P8_PV(2016)12-01(VOT)_RO.docx 1 PE 595.928 

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. Codul vamal al Uniunii, în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar 

teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană ***I 

Raport: Maria Grapini (A8-0329/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 621, 20, 2 

 

 

 

2. Data de aplicare: informații esențiale referitoare la produsele de investiții 

individuale structurate și bazate pe asigurări ***I 

Raport: Pervenche Berès (A8-0356/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 561, 9, 75 

 

 

3. Acordul UE-Kiribati privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă 

ședere *** 

Recomandare: Mariya Gabriel (A8-0334/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 567, 51, 24 

 

 

 

4. Acordul UE-Insulele Solomon privind exonerarea de obligația de a deține viză de 

scurtă ședere *** 

Recomandare: Mariya Gabriel (A8-0336/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 562, 53, 27 
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5. Acordul UE-Micronezia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă 

ședere *** 

Recomandare: Mariya Gabriel (A8-0337/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 565, 52, 28 

 

 

 

6. Acordul UE-Tuvalu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă 

ședere *** 

Recomandare: Mariya Gabriel (A8-0333/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 564, 52, 27 

 

 

 

7. Acordul UE-Insulele Marshall privind exonerarea de obligația de a deține 

viză de scurtă ședere *** 

Recomandare: Mariya Gabriel (A8-0335/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 560, 53, 27 

 

 

8. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene: evaluare 

Raport: Salvatore Cicu (A8-0341/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 589, 13, 42 
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9. Avizul Curții de Justiție referitor la compatibilitatea cu tratatele a Acordului 

dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția 

informațiilor cu caracter personal în legătură cu prevenirea, depistarea, 

investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor 

Propuneri de rezoluție: B8-1304/2016, B8-1305/2016 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Propunere de rezoluție B8-1304/2016  

(GUE/NGL) 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN - 165, 442, 36 

Propunere de rezoluție B8-1305/2016  

(ALDE) 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN - 206, 394, 42 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final (B8-1304/2016), (B8-1305/2016) 
 

Diverse 

Nathalie Griesbeck (Grupul ALDE) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluție B8-

1305/2016. 
 

 

10. Acordul UE-SUA privind protecția informațiilor cu caracter personal în legătură 

cu prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor *** 

Recomandare: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 481, 75, 88 

 

 

 

11. Acordul de parteneriat economic preliminar UE-Ghana *** 

Recomandare: Christofer Fjellner (A8-0328/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 375, 220, 46 
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12. Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2016 

Raport: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016) (este necesară o majoritate calificată) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 530, 83, 32 

 

 

 

13. Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2016: actualizarea creditelor pentru a reflecta 

cele mai recente evoluții din domeniul migrației și al securității, reducerea 

creditelor de plată și de angajament 

Raport: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016) 

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

comentarii 

§ 3 § text original AN + 531, 94, 15 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 520, 53, 67 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: § 3 
 

 

14. Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2016: punerea în aplicare a Deciziei privind 

sistemul de resurse proprii 

Raport: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016) 

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

comentarii 

Considerentul A 1 GUE/NGL AN - 76, 522, 46 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 530, 83, 29 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentul 1 
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15. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de 

asistență Germaniei 

Raport: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016) (este necesară o majoritate calificată și 3/5 din numărul 
voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 592, 9, 43 

 

 

 

16. Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2016 care însoțește propunerea privind 

mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de 

asistență Germaniei 

Raport: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016) 

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

comentarii 

Considerentul C § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 590, 25, 29 

 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

considerentul C 

Prima parte „întrucât Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este un instrument special, 

astfel cum sunt definite aceste instrumente în Regulamentul privind CFM,” 

A doua parte „iar creditele corespunzătoare ar trebui să fie înscrise în buget în afara plafoanelor 

corespunzătoare prevăzute în CFM,” 
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17. Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017 

Raport: Jens Geier (A8-0346/2016) (este necesară o majoritate calificată) 

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

comentarii 

După referirea 6 1 GUE/NGL AN - 133, 455, 50 

Considerentul A 2 GUE/NGL AN - 94, 500, 48 

După considerentul A 3 GUE/NGL AN - 87, 514, 42 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 508, 89, 45 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 1, 2, 3 
 

 

18. Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare 

imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea 

Raport: Jens Geier (A8-0351/2016) (este necesară o majoritate calificată și 3/5 din numărul voturilor 
exprimate) 

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

comentarii 

§ 2 § text original AN + 560, 61, 18 

§ 4 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 5 § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 526, 70, 44 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: § 2 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 5 
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Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 4 

Prima parte „reiterează că mobilizarea acestui instrument, prevăzută la articolul 11 din 

Regulamentul privind CFM, demonstrează încă o dată nevoia imperioasă ca bugetul 

Uniunii să fie mai flexibil” 

A doua parte „și își reiterează poziția exprimată în cadrul evaluării/revizuirii CFM la jumătatea 

perioadei, potrivit căreia suma anuală aferentă instrumentului de flexibilitate ar 

trebui majorată până la nivelul de 2 miliarde;” 
 

 

19. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor 

plăți în avans în cadrul bugetului pentru 2017 

Raport: Patricija Šulin (A8-0323/2016) (este necesară o majoritate calificată și 3/5 din numărul 

voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 610, 24, 7 

 

 

20. Procedura bugetară 2017: proiectul comun de buget 

Raport: Jens Geier și Indrek Tarand (A8-0353/2016) (este necesară o majoritate calificată pentru 
respingerea proiectului comun) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Proiectul comun AN + 438, 194, 7 

 

Diverse 

Rezoluția legislativă conține următorul punct 3 (nou): 

„3. constată că nivelul efectivelor de personal ale Parlamentului a reprezentat una dintre 

problemele majore ale acestei concilieri; reamintește că, în baza acordului informal, fiecare 

componentă a autorității bugetare deține competența exclusivă asupra propriei secțiuni de buget, 

reamintește, de asemenea, decizia sa politică de a exonera grupurile politice de obiectivul privind 

reducerea personalului cu 5 %, astfel cum se subliniază în rezoluțiile sale referitoare la bugetele 

pentru 2014, 2015, 2016 și 2017; va evalua consecințele deciziilor bugetare asupra funcționării 

instituției;” 
 

 

21. Situația din Italia după cutremure 

Propuneri de rezoluție: B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, 
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B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție a unui grup politic 

B8-1284/2016  ENF  -  

Propunere comună de rezoluție RC-B8-1285/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 6 § text original AN + 526, 52, 39 

§ 7 2 ECR AN - 158, 446, 32 

§ text original AN + 354, 246, 33 

După § 8 1 GUE/NGL AN + 347, 263, 22 

§ 13 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1285/2016  PPE  ↓  

B8-1286/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1288/2016  S&D  ↓  

B8-1289/2016  EFDD  ↓  

B8-1291/2016  ECR  ↓  

B8-1294/2016  ALDE  ↓  

B8-1296/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: § 6, amendamentul 1 

EFDD: § 7 

ECR: amendamentul 2 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE, PPE: § 7 
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Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 13 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „consideră că «bugetizarea» parțială a alocării 

financiare anuale destinate FSUE prevăzute în Regulamentul Omnibus propus ar 

putea contribui, în viitor, la accelerarea procedurii de mobilizare”, „de asemenea” și 

„în contextul unor eventuale reforme viitoare” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

Diverse 

Dario Tamburrano (Grupul EFDD) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție 

RC-B8-1285/2016. 
 

 

22. Declarațiile de interese ale comisarilor - Orientări 

Raport: Pascal Durand (A8-0315/2016) 

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

comentarii 

§ 28, litera g 1 peste 76 de 

deputați 

AN + 623, 3, 5 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 615, 5, 6 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentul 1 
 

 

23. Răspunderea, despăgubirile și garantarea financiară pentru operațiunile petroliere 

și gaziere offshore 

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016) 

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

comentarii 

§ 8 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 19 § text original div   

1 +  

2/VE + 342, 285, 6 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 20 § text original div   

1 +  

2/VE + 349, 280, 4 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 506, 106, 15 

 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 8 

Prima parte „consideră că ar trebui stabilite norme stricte privind răspunderea civilă pentru 

accidentele offshore, pentru a facilita accesul la justiție al victimelor (persoane fizice 

sau juridice) accidentelor offshore, întrucât acest lucru poate stimula operatorii 

offshore să gestioneze în mod adecvat riscurile aferente operațiunilor;” 

A doua parte „consideră că ar trebui evitate plafoanele financiare în ceea ce privește răspunderea;” 

 
§ 19 

Prima parte îndeamnă Comisia să încurajeze statele membre să elaboreze instrumente de garanție 

financiară referitoare la despăgubiri pentru daunele tradiționale rezultate din 

incidentele legate de activitățile generale sau de transport petroliere și gaziere 

offshore, inclusiv în caz de insolvabilitate; consideră că acest lucru ar putea limita 

externalizarea responsabilității operatorilor pentru poluarea accidentală către 

bugetele publice, care ar trebui în caz contrar să suporte costurile de compensare în 

cazul în care normele rămân neschimbate;” 

A doua parte „consideră că, în acest context, ar trebui să fie luată în considerare instituirea unui 

fond bazat pe taxele plătite în industria offshore;” 

 
§ 20 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „regretă, cu toate acestea, că domeniul de 

aplicare al ECD nu include toate activitățile prevăzute în DSO; regretă, de asemenea, 

că definițiile infracțiunilor și nivelul minim al sancțiunilor legate de încălcarea 

normelor de siguranță pentru operațiunile offshore nu sunt armonizate la nivelul 

UE;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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24. Situația din Republica Democratică Congo 

Propuneri de rezoluție: B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, 

B8-1320/2016, B8-1324/2016 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-1310/2016  

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

După § 4 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE AN - 145, 454, 31 

§ 7 3 Verts/ALE  -  

După § 7 4 Verts/ALE  -  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1310/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1313/2016  EFDD  ↓  

B8-1315/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1316/2016  ECR  ↓  

B8-1319/2016  PPE  ↓  

B8-1320/2016  ALDE  ↓  

B8-1324/2016  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentul 2 
 

Diverse 

Barbara Lochbihler (Grupul Verts/ALE) este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de 

rezoluție RC-B8-1310/2016. 
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25. Accesul la energie în țările în curs de dezvoltare 

Propunere de rezoluție: B8-1227/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-1227/2016  

(Comisia DEVE) 

După § 1 2 GUE/NGL AN - 186, 411, 30 

§ 4 § text original vs/VE + 347, 261, 16 

După § 4 3 Verts/ALE  -  

§ 11 4 Verts/ALE AN + 562, 11, 59 

§ 12 5 Verts/ALE VE + 354, 272, 5 

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § text original div   

1 +  

2/VE + 396, 226, 7 

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 16 § text original div   

1 +  

2/AN + 345, 269, 15 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Referirea 8 § text original vs +  

După referirea 11 6 S&D  +  

Considerentul B 1 GUE/NGL AN - 244, 332, 54 

Considerentul K § text original vs/VE + 373, 242, 9 

Considerentul O § text original vs +  

Considerentul P § text original vs +  

Considerentul X § text original vs +  

considerentul Z § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentul 4 

GUE/NGL: amendamentele 1, 2 

S&D: § 16 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: considerentul X 

PPE: referirea 8, considerentele K, O, P, Z, §§ 4, 16 
 

Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

§ 16 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „eliminarea treptată a subvențiilor pentru 

combustibilii fosili și încurajează” și „astfel eliberate” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

GUE/NGL: 

§ 15 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „folosirea finanțării mixte în cazul în care” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

PPE: 

§ 12 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „reamintește, în special, că dezvoltarea 

biomasei pentru energie presupune noi amenințări, legate, de exemplu, de securitatea 

alimentară, securitatea proprietății funciare, defrișări și degradarea terenurilor;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 14 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită UE și statele sale membre să ofere 

sprijin și asistență tehnică pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune aferent 

inițiativei privind Coridorul de energie curată pentru Africa, al cărui obiectiv este ca 

jumătate din cererea totală de energie electrică să provină din surse curate, locale, 

eficiente din punctul de vedere al costurilor și regenerabile până în 2030, reducând 

astfel emisiile de dioxid de carbon;” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

26. Aplicarea procedurii europene de somație de plată 

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 568, 43, 8 

 


