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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. Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua: cazul Francisca 

Ramirez 

Propuneri de rezoluție: B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, 
B8-0169/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0156/2017 

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

Înainte de §1 1 GUE/NGL  -  

§ 8 2 GUE/NGL VE - 245, 331, 57 

§ 10 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0156/2017  PPE  ↓  

B8-0158/2017  EFDD  ↓  

B8-0160/2017  ECR  ↓  

B8-0163/2017  ALDE  ↓  

B8-0168/2017  S&D  ↓  

B8-0169/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 10 

Prima parte „subliniază că, în contextul negocierilor pentru Acordul de asociere între Uniunea 

Europeană și țările din America Centrală, trebuie să se reamintească Republicii 

Nicaragua necesitatea de a respecta principiile statului de drept, democrația și 

drepturile omului, principii apărate și promovate de Uniunea Europeană;” 

A doua parte „îndeamnă UE să monitorizeze situația și, dacă este necesar, să analizeze ce măsuri 

ar putea fi luate;” 
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2. Execuții în Kuweit și Bahrain 

Propuneri de rezoluție: B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, 

B8-0162/2017, B8-0165/2017 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0150/2017 

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

§ 2 § text original vs +  

După § 7 5 GUE/NGL div   

1 -  

2 -  

6 GUE/NGL div   

1/VE + 346, 250, 37 

2 -  

§ 8 § text original div   

1 +  

2 -  

După § 8 7 Verts/ALE  +  

După § 9 1 S&D  +  

2 S&D VE + 355, 252, 32 

Referirea 17 § text original vs +  

Considerentul C 8 Verts/ALE VE + 308, 265, 68 

După considerentul C 3 GUE/NGL  -  

Considerentul E § text original div   

1 +  

2 +  

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

comentarii 

După considerentul J 4 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0150/2017  PPE  ↓  

B8-0151/2017  ECR  ↓  

B8-0154/2017  EFDD  ↓  

B8-0155/2017  ALDE  ↓  

B8-0161/2017  S&D  ↓  

B8-0162/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0165/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

PPE: referirea 17, § 2 
 

Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

amendamentul 5 

Prima parte „solicită efectuarea unei anchete internaționale referitoare la situația persoanelor 

«bidoons» din Kuweit; subliniază că privarea de naționalitate este contrară dreptului 

internațional și mai ales articolului 15 din Declarația universală a drepturilor omului, 

care afirmă că «orice persoană are dreptul la o naționalitate» și «nimeni nu poate fi 

privat de aceasta»”; 

A doua parte „solicită autorităților din Kuweit să se conformeze în cel mai scurt timp convențiilor 

internaționale în materie de apatridie și naționalitate; în mod similar, condamnă 

recursul sistematic la privarea de naționalitate în Bahrain, inclusiv în cazul 

apărătorilor drepturilor omului, și îndeamnă autoritățile din Bahrain să pună capăt 

acestei practici și să aplice convențiile internaționale în acest domeniu;” 

 
amendamentul 6 

Prima parte „reafirmă că activitățile întreprinderilor europene care activează în țările terțe trebuie 

să respecte pe deplin normele internaționale în domeniul drepturilor omului;” 

A doua parte „solicită suspendarea imediată a tuturor acordurilor de comerț cu arme cu Kuweitul 

și Bahrainul;” 
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PPE: 

considerentul E 

Prima parte „întrucât, potrivit OHCHR, aceste execuții au avut loc în contextul unor încălcări 

grave ale standardelor privind un proces echitabil; întrucât trei bărbați au fost acuzați 

de un atac cu bombă la Manama, în 2014, care s-a soldat cu moartea mai multor 

persoane, inclusiv trei ofițeri de poliție;” 

A doua parte „întrucât se pare însă că toți trei au făcut mărturii sub tortură, mărturii care au fost 

ulterior utilizate ca dovezi principale pentru a-i condamna;” 

A treia parte „întrucât acestora li sa retras cetățenia, li s-a refuzat accesul la un avocat și au fost 

executați la mai puțin de o săptămână după pronunțarea verdictului, fără informarea 

prealabilă a familiilor lor și fără ca acestea să aibă vreo șansă să solicite grațierea;” 

 
§ 8 

Prima parte „invită insistent SEAE și statele membre să intervină pe lângă guvernul din Bahrain 

pentru a solicita eliberarea lui Nabeel Rajab și a tuturor persoanelor deținute 

exclusiv pentru că și-au exercitat pașnic libertatea de exprimare și de întrunire, 

precum și să solicite categoric guvernului din Bahrain să pună capăt utilizării 

excesive a forței împotriva demonstranților și practicii arbitrare de revocare a 

cetățeniei,” 

A doua parte „aplicată liderului spiritual al Al-Wefaq, Sheikh Isa Qassim, și alor disidenți;” 
 

 

 

3. Guatemala, în special situația apărătorilor drepturilor omului 

Propuneri de rezoluție: B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, 
B8-0166/2017, B8-0167/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0152/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

După § 9 1 GUE/NGL  -  

După § 10 2 GUE/NGL  -  

§ 12 § text original vs/VE + 351, 278, 5 

vot: rezoluție (întregul text)  +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0152/2017  PPE  ↓  

B8-0153/2017  EFDD  ↓  

B8-0157/2017  ECR  ↓  

B8-0159/2017  ALDE  ↓  

B8-0164/2017  S&D  ↓  

B8-0166/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0167/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 12 
 

Diverse 

Hans-Olaf Henkel (Grupul ECR) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție 

RC-B8-0152/2017. 
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4. Combaterea terorismului ***I 

Raport: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 101 comisia AN + 498, 114, 29 

Declarație comună 113 comisia  +  

Proiect de act legislativ 

Întregul text 101 comisia  ↓  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

4-5 

7-50 

52-60 

62-64 

67-100 

comisia  ↓  

Articolul 3, § 1, litera 

b 

51= 

104= 

comisia 

Verts/ALE 

 ↓  

Articolul 3, § 2, litera 

d 

105 Verts/ALE  ↓  

Articolul 5, § 1 110= GUE/NGL  ↓  

106rev Verts/ALE  ↓  

61 comisia  ↓  

101PC comisia div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

Articolul 9 107S= 

111S= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

65 comisia  ↓  

101PC comisia AN ↓  

Articolul 10 108S= 

112S= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

101PC comisia AN ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

66 comisia  ↓  

După articolul 21 101PC comisia  ↓  

109 Verts/ALE  ↓  

Considerentul 4 101PC comisia  ↓  

6 comisia  ↓  

102 ENF AN ↓  

După considerentul 6 103 Verts/ALE  ↓  

vot: propunerea Comisiei AN ↓  

Proiect de rezoluție legislativă 

După § 1 113 comisia  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL, Verts/ALE amendamentul 101PC (articolul 5, § 1), amendamentul 101PC (articolele 9, 

10) 

ENF: amendamentul 102 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL, Verts/ALE 

amendamentul 101PC (articolul 5, § 1) 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „sau indirect, inclusiv prin glorificarea actelor 

de terorism” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

Diverse 

Amendamentele 1-3 au fost introduse în propunerea de rezoluție legislativă.   

* Un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus poate propune 

trecerea la vot cu privire la amendamentele aduse propunerii de act legislativ. Parlamentul votează 

această posibilă propunere [articolul 59 alineatele (3) și (4) din Regulamentul de procedură]. 
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5. Consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele 

externe ***I 

Raport: Monica Macovei (A8-0218/2016) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 30 comisia AN + 469, 120, 42 

Propunere de act legislativ* 

Întregul text 30 comisia  ↓  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

2-29 comisia  ↓  

Considerentul 1 31 ENF AN ↓  

1 comisia  ↓  

30cp comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei AN ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentul 31 
 

Diverse 

* Un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus poate propune 

trecerea la vot cu privire la amendamentele aduse propunerii de act legislativ.  Parlamentul votează 

această posibilă propunere [articolul 59 alineatele (3) și (4) din Regulamentul de procedură]. 
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6. Posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene 

Raport: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

de înlocuire 

3 ENF AN - 58, 524, 56 

§ 18 § text original AN - 187, 449, 6 

§ 21 10 raportor AN + 346, 264, 28 

4 peste 76 de 

deputați 

AN ↓  

După § 21 5 peste 76 de 

deputați 

AN + 310, 308, 20 

§ 29 8 raportor AN + 441, 143, 56 

După § 31 6 peste 76 de 

deputați 

AN ↓  

§ 52 § text original vs +  

§ 53 § text original AN + 459, 142, 34 

§ 59 § text original div   

1/AN - 106, 512, 22 

2/AN ↓  

§ 66 2 raportor  +  

Referirea 6 1 raportor  +  

Considerentul A 7= 

9= 

raportor 

peste 76 de 

deputați 

 +  

vot: rezoluție (întregul text) 

(comisia AFCO) 

AN + 283, 269, 83 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentele 4, 5, 6, 8 

ENF: amendamentul 3 

EFDD: amendamentele 8, 10, § 18 

deputați: §§ 53, 59 

GUE/NGL: amendamentul 10 
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Solicitări de vot separat 

deputați: §§ 18, 52, 53 
 

Solicitări de vot pe părți 

deputați: 

§ 59 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „totuși, s-ar putea avea în vedere o abordare 

potrivit căreia numai voturile de la deputații în PE care au fost aleși în zona euro să 

fie luate în considerare, iar voturile deputaților și ale reprezentanților statelor 

membre din afara zonei euro sunt considerate drept voturi consultative neobligatorii, 

în scopul de a păstra structura instituțională unică;” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

7. Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului 

de la Lisabona 

Raport: Mercedes Bresso și Elmar Brok (A8-0386/2016) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

de înlocuire 

1 ENF AN - 53, 567, 14 

§ 7 25 S&D, PPE AN + 370, 228, 42 

§ 31 26 S&D, PPE  +  

§ 32 27S S&D, PPE AN + 530, 73, 29 

§ 40 28 S&D, PPE  +  

§ 53 29 S&D, PPE  +  

§ 58 30S S&D, PPE AN + 599, 25, 16 

§ 61 31 S&D, PPE AN + 465, 111, 60 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 62 32S S&D, PPE AN + 617, 18, 8 

§ 65 33 S&D, PPE AN + 443, 167, 31 

§ 67 34S S&D, PPE AN + 567, 55, 17 

§ 71 35 S&D, PPE  +  

§ 73 36S S&D, PPE  +  

§ 74 37 S&D, PPE  +  

§ 85 § text original div   

1 +  

2/AN - 181, 435, 22 

§ 95 38 S&D, PPE  +  

§ 97 39 S&D, PPE  +  

§ 116 § text original AN + 396, 209, 33 

§ 121 § text original AN + 375, 242, 23 

§ 131 § text original AN + 421, 187, 28 

§ 134 § text original AN + 403, 191, 40 

§ 137 § text original AN + 423, 200, 15 

După referirea 13 21 S&D, PPE  +  

Considerentul V 22 S&D, PPE  +  

Considerentul AH 23 S&D, PPE  +  

Considerentul AU 24S S&D, PPE  +  

vot: rezoluție (întregul text) 

(comisia AFCO) 

AN + 329, 223, 83 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFFD: amendamentele 30, 32, §§ 121, 131, 134, 137 

Verts/ALE: amendamentele 25, 27, 31, 33, 34 

ENF: amendamentul 1 

Deputați: §§ 85 (a doua parte), 116, 121, 131, 134, 137 
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Solicitări de vot separat 

Deputați: §§ 116, 121, 131, 134, 137 
 

Solicitări de vot pe părți 

Deputați: 

§ 85 

Prima parte „reafirmă că cooperarea interparlamentară nu ar trebui să conducă la crearea unui 

nou organism parlamentar sau a unei alte instituții, deoarece euro este moneda UE și 

Parlamentul European este parlamentul UE; reamintește că UEM este instituită de 

Uniune, ai cărei cetățeni sunt reprezentați direct la nivelul Uniunii de către 

Parlament, care trebuie să găsească și să aplice modalități de garantare a răspunderii 

democratice parlamentare pentru deciziile vizând zona euro;” 

A doua parte „sugerează că se poate recurge pentru inspirație la soluțiile din trecut pentru a 

diferenția implicarea în procesul decizional, reamintind, de pildă, statutul membrilor 

berlinezi ai Bundesrat-ului german înainte de reunificare, care aveau dreptul de a 

participa, dar ale căror voturi nu erau luate în considerare;” 
 

Diverse 

Amendamentele 2 - 20 au fost anulate. 
 

 

8. Capacitatea bugetară pentru zona euro 

Raport: Reimer Böge și Pervenche Berès (A8-0038/2017) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

de înlocuire 

1 GUE/NGL  -  

Propunere de rezoluție 

de înlocuire 

2 ENF AN - 70, 552, 16 

Propunere de rezoluție 

de înlocuire 

3 EFDD AN - 61, 536, 39 

§ 1, subpunctul ii, 

pilonul 3, paragraful 2 

§ text original div   

1 +  

2/VE + 334, 272, 33 

§ 1, subpunctul iii § text original div   

1 +  

2/VE + 307, 306, 20 

vot: rezoluție (întregul text) 

(comisia BUDG, comisia ECON) 

AN + 304, 255, 68 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentul 3 

ENF: amendamentul 2 
 

Solicitări de vot pe părți 

Deputați: 

§ 1, subpunctul ii, pilonul 3, paragraful 2 

Prima parte „În cazul șocurilor simetrice provocate de lipsa cererii interne, politica monetară nu 

poate de una singură să repună în mișcare creșterea economică, mai ales într-un 

context în care ratele dobânzii tind spre zero.” 

A doua parte „Bugetul zonei euro ar trebui să fie destul de mare pentru a face față șocurilor 

simetrice prin finanțarea investițiilor destinate acumulării cererii și ocupării integrale 

a forței de muncă, în concordanță cu articolul 3 din TUE.” 

 
§ 1, subpunctul iii 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „Este posibil să se fuzioneze funcția de 

președinte al Eurogrupului cu cea de comisar pentru afaceri economice și financiare, 

iar în acest caz Președintele Comisiei ar trebui să îl numească pe acest comisar în 

funcția de vicepreședinte al Comisiei.” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

 

9. Normele de drept civil privind robotica 

Raport: Mady Delvaux (A8-0005/2017) (Majoritate calificată necesară pentru adoptarea propunerii 
de rezoluție) 

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

comentarii 

§ 1 9 EFDD AN - 102, 495, 29 

§ 2 § text original div   

1 +  

2/AN + 412, 202, 14 

§ 3 § text original div   

1 +  

2/AN + 550, 78, 5 

§ 12 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

Subtitlu (înainte de § 

15) 

§ text original vs +  

§ 16 § text original vs +  

§ 17 § text original vs +  

§ 20 1 ALDE  +  

§ 32 § text original div   

1 +  

2/AN + 501, 120, 10 

Subtitlul 15 (înainte de 

§ 36) 

5= 

10= 

peste 38 de 

deputați 

EFDD 

AN - 125, 485, 24 

§ 36 6= 

11= 

peste 38 de 

deputați 

EFDD 

AN - 119, 476, 33 

§ text original div   

1 +  

2/AN + 456, 143, 30 

§ 42 § text original div   

1 +  

2/AN + 517, 74, 35 

§ 44 7= 

12= 

peste 38 de 

deputați 

EFDD 

AN - 112, 504, 10 

§ text original div   

1/AN + 582, 34, 4 

2/AN - 286, 328, 8 

§ 56 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 59, litera f 8S= 

13S= 

peste 38 de 

deputați 

EFDD 

AN - 285, 313, 20 

§ 59, litera g § text original vs -  

§ 67 § text original vs +  

Anexa (sub al doilea 

subtitlu) 

§ text original div   

1 +  

2 +  

Anexa (al nouălea 

subtitlu) 

§ text original div   

1 +  

2 +  

Anexa (sub al nouălea 

subtitlu) 

§ text original div   

1/AN + 606, 12, 2 

2/AN + 550, 58, 3 

3/AN + 507, 70, 35 

4/AN + 515, 68, 31 

După referirea 4 2 S&D  +  

Considerentul A § text original vs +  

Considerentul G § text original div   

1 +  

2/AN + 501, 109, 8 

Considerentul I § text original div   

1/AN + 550, 62, 3 

2/AN + 594, 13, 6 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul J § text original AN + 511, 95, 13 

Considerentul K § text original AN - 288, 302, 22 

Considerentul L § text original AN + 309, 301, 9 

Considerentul M § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul Q § text original vs +  

Considerentul U § text original vs +  

Considerentul V § text original div   

1 +  

2 +  

după considerentul W 3 S&D  +  

Considerentul X § text original vs +  

Considerentul Z § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerentul AB § text original AN + 452, 131, 30 

Considerentul AC § text original div   

1/AN + 556, 42, 7 

2/AN + 433, 170, 7 

Considerentul AD § text original div   

1 +  

2/AN + 451, 138, 20 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul AF § text original AN + 547, 45, 16 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 396, 123, 85 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentele 7, 9, 10, 11, 12, 13, considerentele J, K, § 44 

ENF: considerentele AC, AF, amendamentele 5-9, § 2 (a doua parte) 

S&D: amendament 7=12, considerentele K, L, AB, § 44 (a doua parte), anexa (sub al 

nouălea subtitlu) considerentul G (a doua parte), considerentele I, AD (a doua parte), 

§§ 3 (a doua parte), 32 (a doua parte), 36 (a doua parte), 42 (a doua parte) 

PPE: § 44 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: considerentele A, K, L, Q, U, X, AB, subtitlul înaintea § 15, §§ 16, 17, 59 (f), 59 (g), 

67 

PPE: § 59 litera (g), considerentele K, L 

ENF: considerentul A 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE: 

considerentul G 

Prima parte „întrucât, pe termen lung, tendința actuală îndreptată spre dezvoltarea unor mașini 

inteligente și autonome, cu capacitatea de a fi antrenate și de a lua decizii în mod 

independent” 

A doua parte „prezintă o serie de avantaje economice, dar ridică diverse probleme legate de 

efectele directe și indirecte asupra societății în ansamblu;” 

 
considerentul I 

Prima parte „întrucât, de asemenea, trebuie evaluate schimbările economice și impactul asupra 

pieței muncii datorate roboticii și a învățării automatizate;” 

A doua parte „întrucât, deși aduce avantaje incontestabile, utilizarea roboticii poate determina 

modificarea pieței muncii, impunându-se, prin urmare, o reflecție asupra viitorului 

educației, al ocupării forței de muncă și al politicilor sociale;” 

 
considerentul M 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „fără îndoială” 

A doua parte acest cuvânt 

 
considerentul V 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „reflectând valorile specific europene și valorile 

umaniste universale care caracterizează contribuția europeană adusă societății;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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Considerentul Z 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „nu numai că” și „dar dezvoltarea unor anumite 

caracteristici autonome și cognitive - de exemplu, capacitatea de a învăța din 

experiență și de a lua decizii în mod aproape independent - i-a apropiat din ce în ce 

mai mult de agenții care interacționează cu mediul și care sunt în măsură să-l 

modifice în mod semnificativ;” 

A doua parte „nu numai că” 

A treia parte „dar dezvoltarea unor anumite caracteristici autonome și cognitive - de exemplu, 

capacitatea de a învăța din experiență și de a lua decizii în mod aproape independent 

- i-a apropiat din ce în ce mai mult de agenții care interacționează cu mediul și care 

sunt în măsură să-l modifice în mod semnificativ;” 

 
Considerentul AC 

Prima parte „întrucât, în cele din urmă, autonomia roboților ridică problema naturii lor în 

contextul actualelor categorii juridice” 

A doua parte „sau și a necesității creării unei noi categorii, cu propriile sale caracteristici și 

implicații;” 

 
Considerentul AD 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvântului: „strict” 

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 3 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și nu spre înlocuirea lor” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 12 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvântului: „toate” 

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 32 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „consideră că înlocuirea factorului uman cu 

roboți ar putea dezumaniza practicile de îngrijire a persoanelor,” și „dar, pe de altă 

parte,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 36 

Prima parte „remarcă progresul major și marele potențial al roboticii în domeniul vindecării și 

compensării organelor și funcțiilor umane deteriorate, dar și chestiunile complexe pe 

care le implică îndeosebi posibilitățile de ameliorare a capacităților umane, întrucât 

roboții medicali și mai ales sistemele ciberfizice (SCF) ne pot schimba concepția 

asupra sănătății organismului uman, din moment ce pot fi purtate direct sau 

implantate în corpul uman;” 

A doua parte „subliniază importanța creării unor comitete de etică a roboților în spitale și în alte 

instituții medicale, care să dispună de un personal corespunzător și să aibă sarcina de 

a analiza și a oferi asistență la rezolvarea problemelor etice complexe sau inedite, 

care afectează îngrijirea și tratamentul pacienților; le solicită Comisiei și statelor 

membre să elaboreze orientări care să ajute la înființarea și funcționarea unor astfel 

de comitete;” 

 
§ 42 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „angajarea mai multor femei” 

A doua parte aceste cuvinte 

 



P8_PV(2017)02-16(VOT)_RO.docx 20 PE 600.408 

§ 56 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „cel puțin în stadiul actual” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Anexa (sub al doilea subtitlu „Înregistrarea roboților inteligenți”) 

Prima parte „În scopul trasabilității și pentru a facilita transpunerea în practică a recomandărilor 

viitoare, ar trebui introdus un sistem de înregistrare a roboților avansați, bazat pe 

criterii de clasificare a roboților. „Sistemul de înregistrare și registrul ar trebui să 

funcționeze la nivelul Uniunii și să cuprindă piața internă;” 

A doua parte „acestea ar putea fi gestionate de Agenția UE pentru Robotică și Inteligență 

artificială, dacă este creată.” 

 
Anexa (al nouălea subtitlu) 

Prima parte „Cercetătorii în domeniul roboticii trebuie să se angajeze să urmeze un nivel maxim 

de conduită etică și profesională” 

A doua parte „și să respecte următoarele principii:” 

 
Anexa (sub al nouălea subtitlu) 

Prima parte „beneficiență - roboții ar trebui să acționeze în interesul oamenilor;” 

A doua parte „ne-maleficiență - principiul „în primul rând, nu fă rău”: roboții nu trebuie să 

cauzeze daune omului;” 

A treia parte „autonomie - capacitatea de lua decizii în deplină libertate și în cunoștință de cauză 

cu privire la termenii interacțiunii cu roboții;” 

A patra parte „justiție - repartizarea echitabilă a beneficiilor asociate cu robotica și accesibilitatea 

roboților de asistență la domiciliu și în special a roboților care asigură asistență 

medicală.” 

 

ALDE, ENF: 

§ 2 

Prima parte „consideră că ar trebui introdus un sistem cuprinzător, la nivelul Uniunii, de 

înregistrare a roboților avansați în cadrul pieței sale interne, atunci când este 

important și necesar pentru anumite categorii de roboți” „și invită Comisia să 

stabilească criterii de clasificare a roboților în vederea identificării celor care ar 

trebui înregistrați;” 

A doua parte „solicită, în acest context, Comisiei să analizeze dacă ar fi de dorit ca sistemul de 

înregistrare și registrul să fie gestionate de o Agenție a UE pentru Robotică și 

Inteligență artificială;” 

 

ALDE, PPE: 

§ 44 

Prima parte „subliniază importanța anticipării schimbărilor în societate, ținând seama de efectele 

posibile ale dezvoltării și utilizării roboților și a IA; solicită Comisiei să analizeze 

diferitele scenarii posibile și consecințele lor asupra viabilității sistemelor de 

securitate socială ale statelor membre;” 

A doua parte „consideră că ar trebui inițiată o dezbatere cuprinzătoare privind noile modele de 

angajare și viabilitatea sistemelor noastre fiscale și sociale, pe baza existenței unor 

venituri suficiente, inclusiv posibila introducere a unui venit universal de bază;” 
 

Diverse: 

Albert Deß, Peter Liese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Luis de Grandes Pascual și-au retras 

semnătura de la amendamentele 4, 5,6, 7 și 8. 

Helga Stevens, Ulrike Trebesius și Sander Loones sunt, de asemenea, semnatari ai amendamentelor 4, 

5, 6, 7 și 8. 

Amendamentul 4 a devenit caduc, pentru că nu a fost sprijinit de cel puțin 38 de deputați. 
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10. Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului 

Raport: Jerzy Buzek (A8-0006/2017) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

de înlocuire 

1 ENF AN - 39, 536, 6 

vot: rezoluție (întregul text) 

(comisia ITRE) 

AN + 444, 93, 50 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentul 1 
 

 

11. Investiții în locuri de muncă și în creștere - valorificarea la maximum a 

contribuției fondurilor structurale și de investiții europene 

Raport: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 493, 53, 40 

 

 

 

12. O strategie în domeniul aviației pentru Europa 

Raport: Pavel Telička (A8-0021/2017) 

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

comentarii 

§ 1 4 Verts/ALE AN - 118, 432, 11 

§ 5 § text original div   

1 +  

2/AN + 444, 102, 15 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După § 9 1 GUE/NGL AN - 129, 409, 21 

§ 11 5 Verts/ALE AN - 99, 435, 24 

§ 12 6 Verts/ALE AN + 101, 436, 18 

După § 15 2 GUE/NGL AN - 120, 417, 14 

§ 29 7 Verts/ALE AN - 132, 398, 4 

§ 40 § text original AN + 497, 52, 4 

§ 41 § text original div   

1/AN + 494, 51, 6 

2/AN + 438, 98, 15 

După § 41 3 GUE/NGL AN - 144, 396, 4 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 397, 99, 49 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentele 4, 5, 6, 7 

ENF: §§ 5 (a doua parte), 40, 41 

GUE/NGL: amendamentele 1, 2 , 3 
 

Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

§ 5 

Prima parte „salută propunerea Comisiei de a revizui Regulamentul nr. 868/2004 pentru a 

soluționa practicile neloiale actuale, cum ar fi ajutorul de stat inacceptabil, care nu 

este nici adecvat, nici eficace, punând astfel în lumină principalele preocupări legate 

de posibilele denaturări ale concurenței în temeiul normelor europene;” 

A doua parte „subliniază, cu toate acestea, că nici o tendință inacceptabilă spre protecționism, nici 

măsurile ce vizează asigurarea concurenței loiale luate singure nu pot garanta 

competitivitatea sectorului aviației din UE;” 

 
§ 41 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și solicită Comisiei să introducă reglementări 

acolo unde este necesar” 

A doua parte aceste cuvinte 
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13. Implementarea cu întârziere a programelor operaționale ale fondurilor ESI - 

impactul asupra politicii de coeziune și ce e de făcut în continuare 

Propunere de rezoluție: B8-0149/2017 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție de înlocuire (B8-0149/2017) 

(comisia REGI) 

§ 3 § text original div   

1 +  

2/AN + 378, 129, 8 

§ 8 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 9 § text original div   

1 +  

2/AN + 333, 132, 43 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: §§ 3 (a doua parte), 9 (a doua parte) 

 
Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 8 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv alte forme de flexibilitate, precum 

flexibilitatea între priorități și între programele operaționale la solicitarea 

autorităților de gestiune relevante” 

A doua parte aceste cuvinte 
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EFDD: 

§ 3 

Prima parte „subliniază că aceste întârzieri în implementare ar putea să mărească, în contextul 

utilizării instrumentelor financiare din cadrul programelor operaționale ale 

fondurilor ESI, riscul deja existent de rate scăzute de plată, de rezerve de capital 

excesive, de incapacitate de a atrage un nivel satisfăcător de capital privat, de efect 

de multiplicare anemic și de reînnoiri problematice;  observă că este nevoie de mai 

multe acțiuni și clarificări pentru a atinge un nivel egal al statelor membre în ceea ce 

privește capacitatea de a lucra cu instrumentele financiare astfel încât acestea să aibă 

un efect de levier și solicită statelor membre să utilizeze în mod echilibrat aceste 

instrumente create de Comisie și de BEI;” 

A doua parte „reamintește, de asemenea, că, pentru a găsi o soluție la diminuarea investițiilor, este 

posibil să se îmbine finanțarea din fondurile ESI cu cea din Fondul european pentru 

investiții strategice (FEIS), în special în sectoarele cele mai în măsură să stimuleze 

creșterea economică și ocuparea forței de muncă;” 

 
§ 9 

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

A doua parte aceste cuvinte 
 

 


