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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. Zimbabwe, cazul pastorului Evan Mawarire 

Propuneri de rezoluție: B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0191/2017  

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

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0191/2017  ECR  ↓  

B8-0194/2017  S&D  ↓  

B8-0196/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0200/2017  ALDE  ↓  

B8-0224/2017  PPE  ↓  

 

 

2. Prizonierii politici ucraineni din Rusia și situația din Crimeea 

Propuneri de rezoluție: B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0190/2017 

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

§ 19 § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 451, 73, 86 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0190/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2017  ECR  ↓  

B8-0195/2017  S&D  ↓  

B8-0198/2017  ALDE  ↓  

B8-0221/2017  PPE  ↓  
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Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final RC-B8-0190/2017 
 

Solicitări de vot separat 

S&D: § 19 
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3. Filipine, cazul senatoarei Leila M. De Lima 

Propuneri de rezoluție: B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, 
B8-0225/2017, B8-0226/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0193/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 6 § text original vs +  

§ 12 1 GUE/NGL  +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0193/2017  ECR  ↓  

B8-0197/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0199/2017  EFDD  ↓  

B8-0222/2017  S&D  ↓  

B8-0223/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2017  ALDE  ↓  

B8-0226/2017  PPE  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 6 
 

 

4. Prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 

2017 

Propuneri de rezoluție: B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, 

B8-0188/2017, B8-0189/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0183/2017  

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

§ 12 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 15 § text original vs +  

§ 23 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 25 1 Verts/ALE AN - 197, 371, 50 

§ 27 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0183/2017  PPE  ↓  

B8-0184/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0185/2017  EFDD  ↓  

B8-0186/2017  ALDE  ↓  

B8-0187/2017  S&D  ↓  

B8-0188/2017  ECR  ↓  

B8-0189/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentul 1 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 15 
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Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 27 

Prima parte „invită UE să colaboreze cu partenerii săi pentru aplicarea Principiilor directoare ale 

ONU privind afacerile și drepturile omului, inclusiv prin adoptarea de măsuri care să 

încurajeze mai multe state să adopte planuri de acțiune naționale și să se implice în 

activitățile grupurilor de lucru ale ONU și în Oficiul Înaltului Comisar pentru 

Drepturile Omului;” 

A doua parte „își reiterează apelul către toate statele, inclusiv către UE, de a se angaja activ și 

constructiv în elaborarea cât mai rapidă a unui instrument obligatoriu din punct de 

vedere juridic care să reglementeze, în dreptul internațional al drepturilor omului, 

activitățile corporațiilor transnaționale și ale altor întreprinderi comerciale, pentru a 

preveni, a cerceta, a remedia și a asigura căi de atac în cazul încălcărilor drepturilor 

omului, ori de câte ori acestea au loc;” 

 

PPE, ECR 

§ 12 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „identitatea de gen”, „și orientarea sexuală” și 

„inclusiv în legătură cu activitatea noului expert independent pentru protecția 

împotriva violenței și discriminării bazate pe orientarea sexuală și identitatea de 

gen;” 

A doua parte „identitatea de gen” 

A treia parte „și orientarea sexuală” 

A patra parte „inclusiv în legătură cu activitatea noului expert independent pentru protecția 

împotriva violenței și discriminării bazate pe orientarea sexuală și identitatea de 

gen;” 

 
§ 23 

Prima parte „solicită UE să continue să promoveze egalitatea între femei și bărbați și să sprijine 

în mod activ lucrările UN Women, precum și inițiativele de integrare a perspectivei 

de gen în activitățile și programele sale; cere să se continue măsurile menite să 

sprijine consolidarea capacitării femeilor și fetelor și eradicarea tuturor formelor de 

violență și discriminare la adresa femeilor și fetelor, inclusiv a violenței de gen; 

solicită insistent ca UE să susțină inițiative transregionale pentru promovarea, 

protejarea și exercitarea efectivă a drepturilor femeilor” 

A doua parte „precum și implementarea integrală și efectivă a Platformei de acțiune de la Beijing 

și a Programului de acțiune al CIPD” 

A treia parte „și să își mențină angajamentul față de drepturile sexuale și reproductive în acest 

context;” 
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5. Diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor de 

minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat ***I 

Raport: Iuliu Winkler (A8-0141/2015) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 156 comisia AN + 558, 17, 45 

Declarații 157 comisia  +  

 

Diverse 

Raportul a fost retrimis în comisie la 20 mai 2015 pentru negocieri interinstituționale. 
 

 

 

6. Cadrul Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul 

pescuitului ***I 

Raport: Marco Affronte (A8-0150/2016) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 118 comisia AN + 535, 38, 48 

Proiect de act legislativ* 

Întregul text 118 comisia  ↓  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-117 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei AN ↓  

 

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

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

astfel de propuneri [articolul 59 alineatele (3) și (4) din Regulamentul de procedură]. 
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7. Implicațiile constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și 

apărare comune: posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona 

Raport: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017) 

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

comentarii 

După referirea 13 1 raportori  +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 360, 212, 48 

 

 

 

8. O politică integrată a Uniunii Europene pentru regiunea arctică 

Raport: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017) 

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

comentarii 

§ 13 § text original div   

1/AN + 334, 265, 20 

2/AN - 183, 414, 20 

§ 14 § text original div   

1/AN + 561, 43, 15 

2/AN + 301, 289, 27 

3/AN + 386, 212, 21 

§ 41 1 peste 76 de 

deputați 

 -  

§ text original AN - 187, 287, 148 

După § 56 2 peste 76 de 

deputați 

 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 483, 100, 37 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: §§ 13, 14, 41 
 

Solicitări de vot separat 

peste 76 de 

deputați 

§§ 13, 41 
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Solicitări de vot pe părți 

peste 76 de deputați 

§ 13 

Prima parte „solicită statelor membre să interzică subvențiile pentru combustibili fosili, care scad 

costul producerii de energie din combustibili fosili, în scopul de a descuraja 

exploatarea și utilizarea combustibililor fosili;” 

A doua parte „îndeamnă Comisia și statele membre să colaboreze în cadrul forumurilor 

internaționale în vederea unei viitoare interziceri complete a extracției de petrol și 

gaze în regiunea arctică, pentru a realiza obiectivul unei economii cu emisii scăzute 

de dioxid de carbon;” 

 
§ 14 

Prima parte „solicită UE să promoveze norme de reglementare stricte de precauție în domeniul 

protecției mediului și siguranței privind explorarea, prospectarea și producția 

petrolului pe plan internațional;” 

A doua parte „solicită impunerea unei interdicții de efectuare a forajelor petroliere în apele arctice 

înghețate ale UE și ale SEE” 

A treia parte „și promovarea de către UE a unor standarde de precauție comparabile în Consiliul 

Arctic și pentru statele de coastă din regiunea arctică;” 
 

 

9. Raportul pe 2016 privind Muntenegru 

Raport: Charles Tannock (A8-0050/2017) 

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

comentarii 

§ 1 10 ENF  -  

§ 3 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE - 264, 278, 70 

4 +  

§ 5 6 GUE/NGL  -  

§ text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 15 7 GUE/NGL  -  

§ 17 4 S&D, 

Verts/ALE 

VE + 311, 234, 61 

§ 32 1 Verts/ALE  +  

§ 34 2 Verts/ALE  -  

§ 36 8 GUE/NGL  -  

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 40 9S GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE VE - 288, 302, 21 

Considerentul A 5 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 471, 98, 41 

 

Solicitări de vot pe părți 

EFDD: 

§ 3 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „a fost necesar”, „o parte a” și „unor actori 

externi” 

A doua parte „a fost necesar” 

A treia parte „o parte a” 

A patra parte „unor actori externi” 

 
§ 5 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ale Rusiei” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 36 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv la Decizia (PESC) 2016/1671 a 

Consiliului, prin care s-a stabilit reînnoirea măsurilor restrictive ale UE împotriva 

Rusiei” 

A doua parte aceste cuvinte 
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10. E-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări 

Raport: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) 

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

comentarii 

§ 16 § text original vs/VE + 414, 156, 16 

§ 20 § text original div   

1 +  

2/VE + 314, 271, 9 

§ 23 § text original vs/VE + 350, 235, 4 

§ 27 § text original vs/VE + 317, 249, 20 

§ 32 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 38 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 39 1 peste 76 de 

deputați 

 -  

§ 41 § text original div   

1 +  

2/VE + 299, 285, 6 

§ 43 § text original vs +  

Considerentul A § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul G § text original div   

1 +  

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

comentarii 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 459, 53, 47 

 

Solicitări de vot separat 

peste 76 de 

deputați 

§§ 16, 23, 27, 43 

 

Solicitări de vot pe părți 

peste 76 de deputați 

§ 20 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „prin intermediul unor instrumente segmentate 

și proactive, care să permită accesul la toate documentele din dosarele 

parlamentare;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 32 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în plus, recomandă Comisiei să se concentreze 

pe soluții cu sursă deschisă care pot fi aplicate cu ușurință pe întreaga piață unică 

digitală;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 38 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită grupurile politice ale Parlamentului 

European și partidele politice europene să crească numărul ocaziilor de dezbatere 

publică și de e-participare;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 41 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „recomandă, în acest sens, să fie luate în calcul 

posibile modificări ale Statutului partidelor politice europene, care să includă și să 

promoveze practicile de participare digitală;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul A 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „deoarece aceștia se îndepărtează de procesele 

decizionale politice și întrucât există un risc tot mai mare de nemulțumire a 

publicului față de politică;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul G 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 


