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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. Procedurile de insolvență și practicienii în insolvență ***I 

Raport: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 624, 30, 32 

 

 

2. Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan și comerțul bilateral cu textile  

*** 

Recomandare: Maria Arena (A8-0332/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 564, 100, 41 

 

 

 

3. Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan și comerțul bilateral cu textile 

(rezoluție) 

Raport: Maria Arena (A8-0330/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 567, 68, 69 

 

 

4. Acordul comercial al UE cu Columbia și Peru (aderarea Ecuadorului) *** 

Recomandare: Helmut Scholz (A8-0362/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 544, 114, 44 
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5. Acordul UE-Norvegia privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak  *** 

Recomandare: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 670, 28, 7 

 

 

 

6. Acordul UE-Norvegia privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak (rezoluție) 

Raport: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 638, 10, 49 

 

 

7. Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Georgia și Europol  * 

Raport: Claude Moraes (A8-0343/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 544, 99, 66 

 

 

8. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2016/004 

ES/Comunidad Valenciana automotive 

Raport: Esteban González Pons (A8-0379/2016) (este necesară o majoritate calificată și 3/5 din 
numărul voturilor exprimate) 

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

comentarii 

După § 18 4 GUE/NGL AN - 294, 395, 13 

5 GUE/NGL AN - 275, 414, 15 

După considerentul F 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

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

comentarii 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 613, 82, 12 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 4, 5, 
 

 

9. Standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Merja Kyllönen (A8-0368/2016) (este necesară o majoritate 
calificată) 

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a poziției 

Consiliului 

1 ENF AN - 69, 629, 8 

Poziția Consiliului declarată adoptată 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentul 1 
 

 

 

10. Serviciile de transport feroviar intern de călători ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Wim van de Camp (A8-0373/2016) (este necesară o majoritate 
calificată) 

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a poziției 

Consiliului 

1= 

2= 

3= 

8= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

AN - 330, 354, 23 

Articolul 4, după § 4 4 S&D AN - 333, 349, 24 

Articolul 4 § 6 9 GUE/NGL AN - 150, 530, 25 

Articolul 8, după § 2 10 GUE/NGL AN - 128, 530, 48 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul 7 5 GUE/NGL AN - 127, 525, 47 

Considerentul 13 6 GUE/NGL AN - 151, 515, 29 

Considerentul 14 7 GUE/NGL AN - 159, 517, 29 

Poziția Consiliului declarată adoptată 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentul 1 

S&D: amendamentul 4 

Verts/ALE: amendamentele 1, 2, 3, 8 

GUE/NGL: amendamentele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ENF: amendamentul 3 
 

 

 

11. Spațiul feroviar unic european ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016) (este necesară o majoritate 

calificată) 

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a poziției 

Consiliului 

1= 

2= 

3= 

4= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

AN - 250, 459, 1 

Articolul, după § 2 5 GUE/NGL AN - 161, 485, 49 

Articolul 11, după § 2 6 GUE/NGL AN - 168, 524, 9 

După articolul 11 7S GUE/NGL AN - 191, 495, 22 

8S GUE/NGL AN - 189, 493, 25 

Articolul 56, § 3, după 

subpunctul 2 

9 GUE/NGL AN - 183, 487, 28 

Articolul 56, după § 3 10 GUE/NGL AN - 247, 454, 6 

Articolul 56, după § 

12 

11 GUE/NGL AN - 166, 506, 34 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Articolul 63, § 1, după 

§ 2 

12S GUE/NGL  -  

Articolul 63, § 1, după 

§ 3 

13S GUE/NGL  -  

Poziția Consiliului declarată adoptată 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentul 1 

Verts/ALE: amendamentele 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: amendamentele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ENF: amendamentul 3 
 

 

12. Accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor ***I 

Raport: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

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

comentarii 

Întregul text 157 comisia  +  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 546, 140, 22 

 

Diverse 

Raportul a fost retrimis comisiei cu ocazia ședinței din 8 martie 2016 (art. 61 alin (2) din 

Regulament). 

Amendamentul 157 înlocuiește amendamentele adoptate cu ocazia acelei ședințe. 
 

 

13. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Juhan Parts 

Raport: Bart Staes (A8-0375/2016) (Vot secret (art. 182 alin(1) din Regulament) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: desemnarea lui 

Juhan Parts 

 + 488, 133, 88 
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14. Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel * 

Raport: Jerzy Buzek (A8-0358/2016) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-5 

7-10 

comisia  +  

Decizia 2008/376/CE 

articolul 3 § 1 litera 

(g) 

16S Verts/ALE VE + 349, 343, 13 

Decizia 2008/376/CE 

articolul 3 § 2 după 

litera (f) 

24 S&D AN - 261, 408, 43 

Decizia 2008/376/CE 

articolul 4 titlu și § 1  

21 S&D AN - 279, 372, 58 

Decizia 2008/376/CE 

articolul 4 § 1 după 

litera (i) 

25 S&D AN - 264, 398, 44 

Decizia 2008/376/CE 

articolul 4 §§ 2 și 3 

17 Verts/ALE  -  

Decizia 2008/376/CE 

articolul 8 introducere 

20 Verts/ALE VE + 353, 346, 7 

Decizia 2008/376/CE 

articolul 8 litera (j) 

22 S&D AN - 326, 345, 37 

Decizia 2008/376/CE 

articolul 21 litera (b) 

26 GUE/NGL div   

1 -  

2 -  

Decizia 2008/376/CE 

articolul 21, după 

litera (i) 

6 comisia div   

1/AN + 666, 17, 27 

2/AN - 315, 322, 65 



P8_PV(2016)12-14(VOT)_RO 

.docx 

8 PE 596.793 

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

comentarii 

Decizia 2008/376/CE 

articolul 22 § 3 

11 Verts/ALE  -  

Decizia 2008/376/CE 

articolul 24 § 2 par 1 

13 Verts/ALE  -  

Decizia 2008/376/CE 

articolul 24 § 3 par 1 

12 Verts/ALE  -  

Decizia 2008/376/CE 

articolul 24 § 3 par 2 

14 Verts/ALE VE - 302, 393, 11 

Decizia 2008/376/CE 

articolul 24 după § 3 

15 Verts/ALE VE + 403, 302, 5 

Decizia 2008/376/CE 

anexă, tabelul 1 

18 Verts/ALE AN - 299, 360, 50 

Decizia 2008/376/CE 

anexă, tabelul 2 

19 Verts/ALE AN - 291, 359, 48 

După considerentul 1 23 S&D AN - 260, 413, 20 

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 562, 103, 45 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: amendamentele 21, 22, 23, 24, 25 

Verts/ALE: amendamentele 6, 18, 19, 21 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

amendamentul 6 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv măsuri de sprijin suplimentare în 

vederea asigurării continuității lor și a viabilității pe termen lung” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 26 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și a viabilității pe termen lung ” 

A doua parte aceste cuvinte 
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15. Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica 

Uniunii Europene în această privință 

Raport: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016) 

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

comentarii 

§ 6 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 10 1 peste 40 de 

deputați 

AN - 261, 388, 58 

§ 35 § text original AN + 464, 212, 23 

§ 36 § text original div   

1/AN + 686, 16, 3 

2/AN + 510, 176, 19 

§ 40 § text original div   

1 +  

2/AN + 386, 239, 84 

§ 44 § text original vs +  

§ 45 § text original vs +  

§ 50 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 52 § text original vs +  

§ 55 § text original vs -  

§ 56 § text original div   

1 +  

2/VE + 364, 326, 11 

§ 58 § text original vs +  

§ 60 § text original vs +  

§ 61 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 63 § text original vs +  

§ 64 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 78 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 87 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 89 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 96 § text original vs +  

§ 98 § text original vs -  

§ 104 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 108 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 109 § text original vs +  

§ 117 § text original vs +  

§ 119 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 124 § text original vs +  

§ 126 § text original vs +  

§ 129 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 136 § text original vs +  

§ 140 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 141 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 148 § text original div   

1/AN + 626, 33, 45 

2/AN + 382, 281, 31 

Considerentul U § text original vs +  

Considerentul AG § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul AM § text original div   

1 +  

2/VE - 337, 356, 15 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 463, 115, 113 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: §§ 35, 36 

PPE: §§ 40 (a doua parte), 148,  amendamentul 1 
 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: § 55 

PPE: §§ 63, 96, 124, 126 

S&D: §§ 55, 56, 98, 148 

ENF: §§ 44, 45, 52, 58, 60, 63, 109, 117, 136, considerentul U 

ALDE: §§ 98, 140 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 36 

Prima parte „subliniază că traficul de migranți este legat de traficul de ființe umane și constituie 

o încălcare majoră a drepturilor omului;” 

A doua parte „reamintește că misiunile PSAC, precum Misiunea navală a Uniunii Europene - 

Operațiunea Sophia (EURONAVFOR MED), reprezintă modalități concrete de a 

combate introducerea ilegală de migranți; invită UE să continue și să intensifice 

astfel de operațiuni;” 

 
§ 56 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru a crește eficiența readmisiilor și pentru 

a garanta coerența returnărilor la nivel european, va trebui să se adopte noi” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 64 

Prima parte „specifice de deradicalizare și ” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 87 

Prima parte „reiterează faptul că trebuie să se acorde atenție caracteristicilor specifice ale IMM-

urilor, care își desfășoară activitatea preponderent la nivel local și regional, în cadrul 

unor sectoare specifice; consideră, așadar, că este fundamental ca politicile Uniunii 

în materie de RSI, inclusiv planurile naționale de acțiune privind RSI, să țină cont în 

mod corespunzător de exigențele specifice ale IMM-urilor;” 

A doua parte  „și de principiul „a gândi mai întâi la scară mică” și să recunoască abordarea 

informală și intuitivă a IMM-urilor privind RSI; își exprimă încă o dată opoziția față 

de orice inițiativă care poate genera obligații administrative sau financiare 

suplimentare pentru IMM-uri;  sprijină, în schimb, adoptarea de măsuri care să le 

permită IMM-urilor să pună în practică acțiuni comune;” 

 
§ 140 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru a elabora noi norme internaționale 

obligatorii, concepute pentru a readapta dreptul umanitar internațional la noua 

realitate a războaielor” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

PPE: 

§ 6 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „(strategiile privind drepturile omului pentru 

promovarea și protejarea drepturilor persoanelor LGBTI fiind esențiale în acest 

sens)” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 40 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „condamnă faptul că locurile din CDO din 

cadrul ONU sunt adesea ocupate de țări cu un istoric dovedit de încălcări grave ale 

drepturilor omului și invită statele membre să își facă publice voturile acordate în 

CDO;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 89 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și care să fie fundamentale pentru încheierea 

acestuia” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 104 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și protejarea drepturilor sexuale și 

reproductive”, „inclusiv dreptul la avort în condiții de siguranță” și „și la avort în 

condiții de siguranță” 

A doua parte „și protejarea drepturilor sexuale și reproductive;” 

A treia parte „inclusiv dreptul la avort în condiții de siguranță” și „și la avort în condiții de 

siguranță” 

 
§ 141 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită statele membre să analizeze posibilitatea 

primirii de deținuți de la Guantanamo în UE;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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considerentul AG 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv persoanele LGBTI” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

S&D: 

§ 129 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 

ENF: 

§ 51 

Prima parte „subliniază că trebuie consolidată cooperarea cu țările de origine și de tranzit, atât 

pentru o gestionare organizată a fluxurilor de migrație, cât și pentru acțiunile ce 

vizează combaterea cauzelor profunde ale emigrării; subliniază este crucială 

combaterea grupurilor implicate în introducerea ilegală de migranți;” 

A doua parte „subliniază că UE trebuie să încurajeze țările în cauză să semneze Protocolul de la 

Palermo împotriva introducerii ilegale de migranți; reamintește angajamentele 

convenite la summitul de la Valletta;” 

 
§ 78 

Prima parte „și exprimă îngrijorarea cu privire la orice încercare de folosire a fondurilor alocate 

pentru combaterea sărăciei și pentru dezvoltare - care conferă și o valoare practică 

politicilor al căror obiectiv final este protejarea drepturilor omului - în scopuri care 

nu sunt legate de dezvoltare; subliniază că ajutorul pentru dezvoltare ar trebui să 

vizeze eradicarea sărăciei, și nu să devină un instrument pentru controlarea migrației 

și reamintește importanța Obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 16 privind pacea, 

justiția și instituțiile puternice, pentru îmbunătăți drepturile omului și guvernarea 

efectiv democratică; consideră că, pentru a asigura transparența ajutorului acordat de 

UE și asumarea responsabilității de către țările beneficiare, ar trebui introdusă o 

clauză anticorupție în toate acordurile de dezvoltare; consideră obiectivele esențiale 

ale tuturor politicilor externe ale UE ar trebui să fie întărirea statului de drept, a 

bunei guvernări, a capacităților instituționale cu folosirea sprijinului bugetar, a 

participării democratice și a procesul decizional reprezentativ, a stabilității, a justiției 

sociale și a creșterii incluzive și sustenabile, care permite redistribuirea echitabilă a 

bogăției produse; 

A doua parte „avertizează împotriva populismului, extremismului și abuzurilor constituționale, 

care legitimează încălcările drepturilor omului;” 
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ALDE: 

§ 119 

Prima parte „este profund îngrijorat de faptul că se preconizează că creșterea rapidă a amenințării 

rezistenței antimicrobiene (RAM) va deveni principala cauză de deces în lume, care 

va face victime îndeosebi în rândul persoanelor vulnerabile și slăbite din țările în 

curs de dezvoltare; invită Comisia să elaboreze, fără întârziere, o strategie de 

sănătate publică cu adevărat eficientă” 

A doua parte care să includă următoarele aspecte: - identificarea cauzelor de îmbolnăvire, a 

diagnosticelor și a modurilor de transmitere a bacteriilor rezistente prin intermediul 

turismului și al comerțului; - identificarea acțiunilor optime de răspuns în situații de 

urgență la nivel internațional, național și regional în urma unui „focar” al bacteriilor 

de neoprit, precum și pregătirea integrată și coordonată a unor astfel de acțiuni; - 

elaborarea celor mai aspre reglementări orientate spre volum privind utilizarea 

antibioticelor în regiunile din întreaga lume, combinate cu măsuri de aplicare 

adaptate și eficiente; - dezvoltarea și implementarea celui mai amplu program de 

informare existent până în prezent privind amenințarea RAM, folosind toate 

resursele și, în special, rețelele sociale; 

 
considerentul AM 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „drepturile omului cele mai elementare,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

PPE, ENF: 

§ 50 

Prima parte „subliniază faptul că războaiele, conflictele, eșecurile guvernării și nerespectarea 

drepturilor omului și a democrației reprezintă cauzele principale ale migrației și ale 

strămutării populației;” 

A doua parte subliniază că țările gazdă ar trebui să garanteze accesul deplin la educație și la 

servicii de îngrijire medicală gratuite, publice și de calitate, inclusiv în ceea ce 

privește sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, la piața muncii și la 

locuințe care să răspundă nevoilor refugiaților; subliniază că dorința migranților și 

refugiaților de a se integra, împreună cu politici de ajutor social corespunzătoare 

sunt esențiale pentru integrare; solicită UE să își intensifice eforturile de sprijinire a 

Libanului și a Iordaniei, țări ce adăpostesc un număr fără precedent de refugiați, care 

se confruntă adesea cu multiple amenințări;” cu excepția cuvintelor: „și drepturile” 

A treia parte „și drepturile” 

 
§ 61 

Prima parte „invită statele membre să respecte și să aplice integral pachetul legislativ adoptat de 

UE privind sistemul european comun de azil și legislația comună privind migrația, 

mai ales pentru a-i proteja pe solicitanții de azil vulnerabili, precum copiii, femeile și 

persoanele vârstnice și persoanele LGTBI împotriva violenței și a discriminării în 

cursul procedurii de azil, precum și să ofere statelor membre o instruire adecvată 

pentru a permite proceduri adecvate și adaptate; solicită statelor membre să participe 

la programele de relocare, permițând reîntregirea familiilor și acordând vize 

umanitare;” cu excepția cuvintelor: „și persoanele LGTBI” 

A doua parte „și persoanele LGTBI” 

A treia parte „subliniază importanța eliminării obstacolelor administrative și politice, pentru o 

punere rapidă în aplicare a angajamentelor asumate în privința relocării; înțelege că 

trebuie realizată returnarea în condiții de siguranță a persoanelor care, în urma unei 

evaluări individuale a cererii lor de azil, sunt considerate neeligibile pentru 

acordarea protecției în Uniune;” 
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§ 108 

Prima parte „salută adoptarea și sprijină transpunerea în practică a recentei Rezoluții 2242 a 

Consiliului de Securitate al ONU care plasează femeile în centrul tuturor eforturilor 

depuse pentru depășirea provocărilor mondiale și cere eforturi suplimentare pentru 

integrarea programelor privind „femeile, pacea și securitatea” în toate dimensiunile 

operațiunilor de menținere a păcii; subliniază importanța participării egale, depline și 

active a femeilor la prevenirea și soluționarea conflictelor, precum și la negocierile 

de pace și la procesul de consolidare a păcii;” 

A doua parte „recomandă introducerea unui sistem de cote, pentru a asigura o modalitate de 

promovare a participării femeilor la toate nivelurile politice;” 

 
§ 148 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în prezent, creștinii sunt grupul religios cel mai 

hărțuit și intimidat în țări din întreaga lume, inclusiv în Europa, unde refugiații 

creștini sunt curent persecutați din motive religioase, și că” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

PPE, ALDE: 

§ 108 

Prima parte „salută adoptarea și sprijină transpunerea în practică a recentei Rezoluții 2242 a 

Consiliului de Securitate al ONU care plasează femeile în centrul tuturor eforturilor 

depuse pentru depășirea provocărilor mondiale și cere eforturi suplimentare pentru 

integrarea programelor privind „femeile, pacea și securitatea” în toate dimensiunile 

operațiunilor de menținere a păcii; subliniază importanța participării egale, depline și 

active a femeilor la prevenirea și soluționarea conflictelor, precum și la negocierile 

de pace și la procesul de consolidare a păcii;” 

A doua parte „recomandă introducerea unui sistem de cote, pentru a asigura o modalitate de 

promovare a participării femeilor la toate nivelurile politice;” 

 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 148 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în prezent, creștinii sunt grupul religios cel mai 

hărțuit și intimidat în țări din întreaga lume, inclusiv în Europa, unde refugiații 

creștini sunt curent persecutați din motive religioase, și că” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

16. Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din 

TUE) 

Raport: Elmar Brok (A8-0360/2016) 

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

comentarii 

§ 1 14 GUE/NGL AN - 69, 616, 15 

§ text original AN + 498, 98, 111 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 3 § text original AN + 450, 184, 70 

§ 7 § text original AN + 514, 140, 48 

§ 10 § text original AN + 559, 120, 27 

§ 12 § text original div   

1/AN + 593, 66, 50 

2 +  

§ 14 § text original AN + 508, 127, 70 

§ 17 15 GUE/NGL AN - 127, 558, 20 

§ text original AN + 544, 142, 19 

§ 18 § text original AN + 479, 140, 76 

§ 19 16S GUE/NGL AN - 195, 495, 12 

1 Verts/ALE  -  

§ text original div   

1/AN + 432, 255, 18 

2/AN + 407, 261, 26 

3/AN + 505, 169, 17 

§ 20 17S GUE/NGL AN - 136, 503, 68 

2 Verts/ALE  -  

§ text original div   

1/AN + 473, 188, 44 

2/AN + 438, 235, 23 

§ 23 3 Verts/ALE  -  

§ text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 25 5 Verts/ALE  -  

§ text original AN + 422, 262, 22 

§ 27 18S GUE/NGL AN - 194, 437, 76 

7 Verts/ALE  -  

§ text original AN + 389, 248, 69 

După § 27 19 GUE/NGL AN - 116, 529, 53 

După § 28 9 Verts/ALE  +  

§ 30 § text original AN + 489, 135, 73 

§ 33 § text original vs +  

§ 34 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § text original vs +  

§ 47 11 Verts/ALE  -  

§ 51 § text original AN + 520, 133, 51 

§ 62 § text original AN + 484, 172, 41 

§ 64 § text original AN + 480, 162, 51 

După § 65 13 Verts/ALE  -  

Referirea 2 § text original vs +  

Referirea 10  § text original vs +  

Considerentul C § text original div   

1 +  

2/VE + 349, 327, 28 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul E § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 433, 174, 93 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: §§ 1, 7, 10, 12 (prima parte), 17, 18, 19, 20, 25, 27, 51, 62, 64 

GUE/NGL: amendamentele 14, 15, 16, 17, 18, 19 și § 3, 14, 30 
 

Solicitări de vot separat 

S&D: § 27 

EFDD: considerentul E 

Verts/ALE: §§ 20, 30 

ENF: §§ 10, 33, 35, punctele 7, 10, considerentul E 
 

Solicitări de vot pe părți 

EFDD: 

§ 12 

Prima parte „subliniază că crizele recente au scos în evidență limitele Organizației Națiunilor 

Unite; invită Uniunea și statele sale membre să își folosească întreaga influență în 

vederea unei reforme a Consiliului de Securitate;” 

A doua parte „inclusiv în privința interzicerii dreptului de veto în cazul atrocităților în masă;” 

 
§ 23 

Prima parte „regretă că sarcinile globale trasate în urma reuniunilor Consiliului Afaceri Externe 

din noiembrie 2013 și ale Consiliului European din 2013 și 2015 nu au fost încă 

îndeplinite în totalitate de către Comisia Europeană, SEAE, AEA și statele membre; 

solicită VP/ÎR și comisarului pentru piața internă, industrie, antreprenorial și IMM-

uri să prezinte Parlamentului o evaluare a punerii în aplicare a deciziilor anterioare, 

înainte de a sugera noi sarcini; salută creșterea ritmului lucrărilor în curs cu privire la 

planul de acțiune european în domeniul apărării și eforturile Comisiei de a maximiza 

cooperarea în domeniul apărării,” 

A doua parte „inclusiv prin stimulente în domenii precum piața internă, achizițiile publice, 

transporturile, spațiul cosmic, informatica, energia și politicile industriale; ia act de 

propunerea președintelui francez privind instituirea unui fond european de securitate 

și apărare și sprijină elaborarea unor concepte de finanțare și de investiții noi și 

inovatoare, inclusiv prin intermediul Băncii Europene de Investiții și al 

parteneriatelor public-privat;” 

 

S&D: 

§ 20 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „crearea unui comandament civil și militar 

permanent, care să dispună de o capacitate militară de planificare și executare 

(MPCC) și de o capacitate civilă de planificare și executare (CPCC), ambele la fel 

de importante, care ar îmbunătăți planificarea strategică și operațională de-a lungul 

întregului ciclu de planificare, ar intensifica cooperarea civil-militară și ar 

îmbunătăți capacitatea UE de a reacționa rapid la crize;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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considerentul C 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ a fluxurilor masive de refugiați ” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

Verts/ALE, ENF: 

§ 19 

Prima parte „este convins că, având în vedere bugetul UE care suferă deja de o insuficiență de 

fonduri și eforturile suplimentare legate de operațiunile, cheltuielile administrative, 

acțiunile pregătitoare și proiectele-pilot aferente politicii de securitate și apărare 

comune este necesar, de asemenea, ca statele membre să asigure finanțare 

suplimentară și să se încerce să se îmbunătățească sinergiile; invită Comisia și statele 

membre să profite de actuala revizuire a cadrului financiar multianual (CFM) pentru 

a aborda nevoile bugetare legate de provocările tot mai mari în materie de securitate; 

invită statele membre să își crească cheltuielile de apărare pentru a îndeplini 

obiectivele în materie de capacități stabilite de NATO, care impun un minimum de 

cheltuieli de apărare de 2 % din PIB;” cu excepția cuvintelor: „ca statele membre să 

asigure finanțare suplimentară” 

A doua parte „ca statele membre să asigure finanțare suplimentară” 

A treia parte „subliniază că o mai bună coordonare și o suprapunere redusă a activităților UE și 

ale statelor membre ar permite realizarea de economii și realocarea de fonduri;” 

 
§ 34 

Prima parte „consideră că a sosit momentul de a defini o strategie nouă, mai realistă pentru 

relațiile UE cu Rusia, bazată pe o descurajare credibilă, dar și pe dialog în domenii 

de interes comun, cum ar fi combaterea terorismului, neproliferarea și comerțul; 

subliniază, în același timp, că este important să se investească mai mult în 

colaborarea cu societatea civilă rusă și în sprijinirea acesteia, cu scopul de a 

consolida baza pe termen lung a relațiilor UE-Rusia;” 

A doua parte „subliniază că sancțiunile au fost necesare ca reacție la continuarea agresiunii Rusiei 

în Ucraina s-au dovedit a un mijloc eficace de descurajare a acesteia; reamintește că 

suspendarea sancțiunilor respective este condiționată de punerea în aplicare în 

întregime a acordurilor de la Minsk; sprijină pe deplin impunerea de către UE a unor 

măsuri restrictive împotriva unor persoane și entități din Rusia, ca răspuns la 

anexarea ilegală a Crimeii și la destabilizarea deliberată a Ucrainei și insistă asupra 

faptului că UE ar trebui să mențină posibilitatea de a impune treptat noi sancțiuni, în 

special în ceea ce privește produsele de înaltă tehnologie din sectorul petrolului și 

gazului, din cel informatic și din cel al armamentului, dacă Rusia continuă să încalce 

dreptul internațional;” 
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A treia parte „consideră că este în interesul comun al UE și al Rusiei să se ajungă la o relație mai 

bună, cu condiția ca dreptul internațional să fie aplicat;” 

 

EFDD, ENF: 

§ 34 

Prima parte „consideră că a sosit momentul de a defini o strategie nouă, mai realistă pentru 

relațiile UE cu Rusia, bazată pe o descurajare credibilă, dar și pe dialog în domenii 

de interes comun, cum ar fi combaterea terorismului, neproliferarea și comerțul; 

subliniază, în același timp, că este important să se investească mai mult în 

colaborarea cu societatea civilă rusă și în sprijinirea acesteia, cu scopul de a 

consolida baza pe termen lung a relațiilor UE-Rusia;” 

A doua parte „subliniază că sancțiunile au fost necesare ca reacție la continuarea agresiunii Rusiei 

în Ucraina s-au dovedit a un mijloc eficace de descurajare a acesteia; reamintește că 

suspendarea sancțiunilor respective este condiționată de punerea în aplicare în 

întregime a acordurilor de la Minsk; sprijină pe deplin impunerea de către UE a unor 

măsuri restrictive împotriva unor persoane și entități din Rusia, ca răspuns la 

anexarea ilegală a Crimeii și la destabilizarea deliberată a Ucrainei și insistă asupra 

faptului că UE ar trebui să mențină posibilitatea de a impune treptat noi sancțiuni, în 

special în ceea ce privește produsele de înaltă tehnologie din sectorul petrolului și 

gazului, din cel informatic și din cel al armamentului, dacă Rusia continuă să încalce 

dreptul internațional;” 

A treia parte „consideră că este în interesul comun al UE și al Rusiei să se ajungă la o relație mai 

bună, cu condiția ca dreptul internațional să fie aplicat;” 
 

Diverse 

Grupul Verts/ALE și-a retras amendamentele 4, 6, 8, 10 și 12. 
 

 

17. Instrumentele PAC pentru reducerea volatilității prețurilor pe piețele agricole 

Raport: Angélique Delahaye (A8-0339/2016) 

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

comentarii 

§ 1 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 4 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 12 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 15 § text original vs +  

§ 25 1 raportor  +  

§ text original vs ↓  

După § 26 2 raportor  +  

§ 31 § text original vs +  

§ 34 § text original vs +  

§ 37 § text original vs +  

§ 39 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 49 § text original vs +  

§ 59 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 62 § text original vs +  

§ 63 § text original vs +  

Considerentul B § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul F § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul G § text original AN + 647, 9, 36 

Considerentul K § text original div   

1 +  

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

comentarii 

3 +  

Considerentul L § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 445, 148, 89 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: considerentul G 
 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: §§ 34, 37, 39 

ECR: §§ 25, 31, 49, 62 

Verts/ALE: §§ 4, 15, 34, 63 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

considerentul B 

Prima parte „întrucât agricultura trebuie să înfrunte provocarea majoră a creșterii populației la 

nivel mondial,” 

A doua parte „o parte importantă a populației planetei fiind în continuare subnutrită, iar 

volatilitatea piețelor agricole ca urmare a variațiilor producției sau a dezechilibrelor 

dintre cerere și ofertă va continua să crească;” 

 
considerentul F 

Prima parte „întrucât toate regiunile din lume dispun de propriile modele de producție și aplică 

măsuri diferite în ceea ce privește protecția mediului și bunăstarea animalelor, 

acestea putând influența în mod semnificativ raportul costuri-prețuri aferent 

procesului de producție;” 

A doua parte „și întrucât agricultorii europeni ar trebui să fie în măsură să concureze pe piața 

mondială” 

 

ECR: 

§ 1 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „globalizarea piețelor agricole și caracterul tot 

mai sofisticat al acestora” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 4 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și tot mai mari ” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 59 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvântului: „obligatoriu din punct de vedere” 

A doua parte acest cuvânt 
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considerentul K 

Prima parte „întrucât piețele agricole, înțelese ca locul de întâlnire între cerere și ofertă, sunt 

instabile prin însăși natura lor, întrucât prezența actorilor financiari tinde să 

contribuie la această instabilitate și întrucât flexibilitatea redusă a cererii alimentare 

mondiale față de oferta agricolă contribuie la creșterea efectului dezechilibrelor reale 

sau presupuse asupra actorilor de pe piață” cu excepția termenilor: „întrucât prezența 

actorilor financiari tinde să contribuie la această instabilitate” 

A doua parte „întrucât prezența actorilor financiari tinde să contribuie la această instabilitate” 

A treia parte „având efecte uneori fulgerătoare asupra prețului produselor agricole;” 

 
considerentul L 

Prima parte „întrucât financiarizarea economiei mondiale și jocul speculativ care o însoțește ar 

putea avea un impact asupra piețelor agricole, putând contribui la amplificarea 

dezechilibrului acestora și la creșterea volatilității prețurilor;” 

A doua parte „materiile prime agricole fiind astfel folosite ca simple active financiare; așa cum a 

fost evidențiat de cumplita criză a revoltelor din cauza lipsei hranei din 2008, 

financiarizarea excesivă poate fi devastatoare și condamnabilă din punct de vedere 

etic atunci când amenință securitatea alimentară a celor mai sărace și mai prost 

hrănite populații de pe planetă;” 

 

Verts/ALE: 

§ 12 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „la riscul” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 39 

Prima parte „invită, de asemenea, Comisia să ia inițiative, oferind stimulente pentru înființarea 

unor astfel de fonduri” 

A doua parte „garantând în același timp că toate sistemele viitoare de gestionare a riscurilor 

respectă și, dacă este necesar, completează, sistemele de asigurări adoptate la nivel 

național de către statele membre;” 
 


