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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. Cerere de ridicare a imunității lui António Marinho e Pinto 

Raport: Gilles Lebreton (A8-0163/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic  +  

 

 

2. Marca Uniunii Europene ***I 

Raport: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 596, 28, 6 

 

 

3. Convenția de la Minamata privind mercurul *** 

Recomandare: Stefan Eck (A8-0067/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 592, 21, 21 

 

 

 

4. Tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe * 

Raport: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 591, 36, 12 
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5. Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Regatul Danemarcei 

și Europol * 

Raport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 569, 8, 62 

 

 

6. Numirea unui membru al Curții de Conturi * 

Raport: Indrek Tarand (A8-0166/2017) [vot secret, articolul 180a alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic SEC + 326, 126, 193 

 

 

7. Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2015 

Raport: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 530, 105, 12 

 

 

8. Programul de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017--2020 ***I 

Raport: Lambert van Nistelrooij și Constanze Krehl (A8-0374/2016) 

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

comentarii 

Propunere de respingere a propunerii Comisiei 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

40= 

41= 

EFDD 

ENF 

AN - 164, 483, 5 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 42 comisia AN + 470, 166, 14 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentul 41 

EFDD: amendamentul 40 
 

 

9. Anul european al patrimoniului cultural ***I 

Raport: Mircea Diaconu (A8-0340/2016) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 13 comisia AN + 554, 68, 30 

Declarație comună a 

Parlamentului și a 

Consiliului 

14 comisia  +  

Declarația Comisiei 15 comisia  +  

 

 

 

10. Un program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul 

raportării financiare și al auditului ***I 

Raport: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 2 comisia AN + 543, 59, 45 
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11. Un program al Uniunii care favorizează creșterea gradului de implicare a 

consumatorilor în procesul de elaborare a politicilor în sectorul serviciilor 

financiare ***I 

Raport: Philippe Lamberts (A8-0008/2017) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 2 comisia AN + 547, 49, 54 

 

 

 

12. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comisia Europeană și 

agențiile executive 

Raport: Joachim Zeller (A8-0150/2017) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text) AN + 466, 173, 11 

Propunere de rezoluție 

§ 2 litera (b) 18 GUE/NGL  -  

§ 4 19 GUE/NGL  -  

După § 25 7 EFDD  -  

§ 27 20 GUE/NGL  -  

§ 29 21 GUE/NGL  -  

§ 30 22 GUE/NGL  -  

§ 40, punctul 1 23 GUE/NGL  -  

§ 40, punctul 2 24 GUE/NGL  -  

§ 48 25 GUE/NGL AN - 129, 453, 63 

§ 49 26 GUE/NGL AN - 174, 465, 7 

§ 50 27 GUE/NGL  -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După § 90 10 S&D  -  

§ 102 29 GUE/NGL AN - 56, 323, 270 

§ 103 30 GUE/NGL AN - 52, 334, 261 

§ 110 31S GUE/NGL  -  

După § 111, liniuța 5 32 GUE/NGL AN - 49, 321, 275 

§ 122 33 GUE/NGL  -  

§ 143 34 GUE/NGL  -  

§ 153 35 GUE/NGL  -  

§ 162 36 GUE/NGL  -  

După § 171 8 EFDD AN - 134, 427, 90 

§ 185 3 ENF AN - 66, 499, 70 

§ 191 37 GUE/NGL  -  

§ 208 38 GUE/NGL AN - 125, 486, 34 

§ 212 39 GUE/NGL  -  

§ 245 11S 

12S 

S&D 

S&D 

 -  

§ 246, liniuța 8 41 GUE/NGL  -  

După § 246 9 EFDD  -  

După § 259 13 S&D  -  

§ 260 14S 

15S 

S&D 

S&D 

 -  

După § 260 1 + 2 PPE  -  

§ 277 § text original vs +  

§ 289 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 333 4 Verts/ALE AN - 262, 379, 6 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

5 Verts/ALE AN - 134, 339, 167 

6 Verts/ALE AN - 281, 308, 50 

După considerentul B 16 GUE/NGL  -  

Considerentul D 17 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 482, 154, 14 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentul 3 

EFDD: vot final (decizie), amendamentul 8 (rezoluție) 

GUE/NGL: amendamentele 25, 26, 29, 30, 32, 38 

Verts/ALE: amendamentele 4, 5, 6 
 

Solicitări de vot separat 

S&D: § 277 
 

Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

§ 289 

Prima parte „își exprimă îngrijorarea privind tendința vizibilă a propunerilor recente ale Comisiei 

de a nu lua în considerare prevederile cu caracter juridic obligatoriu ale 

Regulamentului (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în 

cazul cheltuielilor eligibile pentru asistență oficială pentru dezvoltare  și al țărilor 

eligibile pentru cheltuielile Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare; 

reamintește că legalitatea cheltuielilor Uniunii este un principiu fundamental al 

bunei gestiuni financiare și că nu ar trebui să prevaleze considerentele politice 

asupra indicațiilor clare privind prevederile legale, în cazul în care Comisia dorește 

să își păstreze credibilitatea privind chestiunile legate de statul de drept; în acest 

context, reamintește Comisiei hotărârile recente ale Curții de Justiție privind 

problema cooperării cu Maroc și Sahara Occidentală, în care Curtea a hotărât că 

Uniunea a încălcat în mod repetat dreptul internațional;” 

A doua parte „în care Curtea a hotărât că Uniunea a încălcat în mod repetat dreptul internațional;” 
 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 

Votul privind descărcarea de gestiune privește Comisia și agențiile executive [articolul 14 alineatul 

(3) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 și articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 

nr. 1653/2004]. 

Amendamentele 28 și 40 au fost anulate. 

Punctul 187 se formulează după cum urmează: 

„187. regretă adoptarea de către Guvernul României a unei ordonanțe care ar fi putut împiedica 

lupta eficace împotriva corupției și care, în plus, ar fi putut oferi posibilitatea de a amnistia 

politicieni care s-ar putea să fi fost implicați în activități ilegale; consideră că astfel de noi măsuri 

legislative ar putea avea un impact negativ pronunțat asupra eforturilor Comisiei de a proteja 

interesele financiare ale Uniunii, deoarece România este un beneficiar important al fondurilor 

structurale; solicită Comisiei să informeze comisia sa competentă cu privire la măsurile proprii 

luate pentru a remedia situația;” 
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13. Descărcarea de gestiune 2015: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi 

Raport: Joachim Zeller (A8-0160/2017) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

vot în bloc 3 

6 

18 

GUE/NGL  -  

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 6 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

§ 9 7 GUE/NGL  -  

§ 10 8 GUE/NGL  -  

§ 11 9 GUE/NGL  -  

§ 13 10 GUE/NGL  -  

§ 16 11 GUE/NGL  -  

§ 18 12 GUE/NGL  -  

§ 19 13 GUE/NGL  -  

§ 20 14 GUE/NGL  -  

§ 21 15 GUE/NGL  -  

§ 22 16 GUE/NGL  -  

§ 23 17 GUE/NGL  -  

§ 27 19 GUE/NGL  -  

§ 28 20 GUE/NGL  -  

§ 33 21 GUE/NGL  -  

§ 118 22 GUE/NGL  -  

§ 122 23 GUE/NGL  -  

§ 124 24 GUE/NGL  -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 125 25 GUE/NGL  -  

§ 126 26 GUE/NGL  -  

§ 161 27 GUE/NGL  -  

§ 164 28 GUE/NGL  -  

§ 179 29 GUE/NGL  -  

§ 180 30 GUE/NGL  -  

§ 181 31S GUE/NGL  -  

§ 182 32S GUE/NGL  -  

§ 183 33S GUE/NGL  -  

§ 186 34S GUE/NGL  -  

§ 307 35 GUE/NGL  -  

§ 380 36 GUE/NGL  -  

§ 382 37 GUE/NGL  -  

§ 395 38 GUE/NGL  -  

După referirea 4 1 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 497, 108, 46 

 

 

 

14. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și 

al 11-lea FED 

Raport: Younous Omarjee (A8-0125/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

VE + 510, 130, 7 

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul AN + 529, 109, 8 



P8_PV-PROV(2017)04-27(VOT)_RO.docx 10 PE 604.386 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

text) 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

15. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

Raport: Dennis de Jong (A8-0153/2017) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text) AN + 490, 144, 9 

Propunere de rezoluție 

După § 5 6 GUE/NGL AN - 217, 376, 49 

§ 6 7 GUE/NGL VE + 417, 225, 5 

§ 21 38 S&D  +  

După § 22 58 ENF  -  

§ 31 § text original AN + 425, 141, 78 

§ 32 40S S&D VE - 215, 417, 10 

41 S&D  -  

§ text original AN + 355, 203, 87 

§ 33 42 S&D VE - 173, 359, 105 

§ text original AN + 339, 210, 88 

§ 34 43 S&D  -  

§ text original AN + 329, 238, 77 

După § 34 59 ENF  -  

§ 35 44 S&D VE - 242, 358, 34 

§ text original AN + 362, 201, 77 

După § 35 45 S&D  -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

50 ENF AN - 110, 488, 46 

§ 38 46S S&D AN - 207, 400, 39 

47 S&D AN - 216, 385, 41 

După § 38 51 ENF  -  

§ 39 8 GUE/NGL div   

1/VE - 299, 320, 26 

2 ↓  

§ 40 9 GUE/NGL  -  

După § 41 24 Verts/ALE div   

1/AN + 445, 187, 7 

2/AN - 281, 345, 6 

§ 43 § text original AN + 423, 199, 18 

§ 44 10 GUE/NGL AN - 166, 423, 49 

§ text original div   

1 -  

2 -  

După § 44 1 Verts/ALE div   

1/AN + 394, 225, 23 

2/AN - 291, 323, 16 

3/AN - 246, 361, 25 

4/AN - 274, 326, 33 

5/AN - 246, 368, 24 

6/AN - 265, 348, 24 

3 EFDD AN - 243, 372, 23 

§ 45 11 GUE/NGL AN + 353, 238, 26 

§ 46 12 GUE/NGL AN - 230, 389, 15 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 48 13 GUE/NGL VE + 520, 92, 10 

§ 51, partea 

introductivă 

14 GUE/NGL  -  

§ 51 liniuța 2 25 Verts/ALE AN - 217, 407, 11 

După § 51 2 Verts/ALE AN - 181, 447, 15 

52 ENF AN - 104, 498, 31 

53 ENF AN - 96, 495, 44 

54 ENF AN - 95, 501, 44 

§ 53 § text original AN - 216, 368, 56 

§ 57 § text original AN + 558, 60, 17 

§ 58 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 59 § text original vs +  

§ 63 15 GUE/NGL  -  

§ 64 § text original AN + 395, 190, 55 

După § 64 30 S&D, 

Verts/ALE 

VE - 294, 299, 42 

§ 65 31 S&D, 

Verts/ALE 

 -  

§ 67 32 S&D, 

Verts/ALE 

VE + 351, 278, 10 

§ text original AN ↓  

După § 68 33 S&D, 

Verts/ALE 

VE + 386, 232, 11 

§ 69 4 EFDD  -  

§ 70 16 GUE/NGL AN - 199, 428, 12 

§ 73 26 Verts/ALE AN + 503, 64, 69 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 86 34 PPE VE + 348, 285, 4 

§ 88 17 GUE/NGL  +  

§ 91 § text original AN + 484, 112, 41 

După § 92 39 S&D  +  

§ 94 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 101 48 S&D  -  

§ 102 49 S&D  -  

După § 111 19 GUE/NGL AN - 185, 300, 152 

§ 116 20 GUE/NGL VE + 340, 287, 9 

După § 121 55 ENF AN - 99, 529, 6 

§ 124 18 GUE/NGL  -  

§ 126 35 PPE  -  

§ 127 21S GUE/NGL  -  

§ 129 36 PPE div   

1 +  

2 +  

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 131 37 PPE  +  

§ 137 27 Verts/ALE div   

1/VE + 314, 296, 27 

2 -  

După § 141 22 GUE/NGL AN - 268, 339, 29 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 144 28 Verts/ALE  -  

§ 145 29 Verts/ALE  +  

După § 146 56 ENF AN - 77, 543, 13 

57 ENF AN - 86, 532, 10 

§ 147 23 GUE/NGL VE + 354, 267, 12 

După § 150 5 EFDD AN - 121, 499, 17 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 350, 273, 12 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: §§ 31, 32, 33, 34, 35, 91 

ENF: amendamentele 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57 

EFDD: vot final (decizie), amendamentele 3, 5 (rezoluție) 

GUE/NGL: §§ 43, 53, 57, 64, 67; amendamentele 6, 10, 11, 12, 16, 19, 22 

Verts/ALE: amendamentele 1, 2, 24, 25, 26, 46, 47 
 

Solicitări de vot separat 

S&D: §§ 33, 34, 35, 53, 59 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

amendamentul 36 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „afirmă încă o dată că securitatea Parlamentului 

ar trebui îmbunătățită” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 129 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu toate acestea, insistă ca securitatea 

clădirilor să fie și mai mult îmbunătățită” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

S&D: 

§ 44 

Prima parte „reamintește poziția Parlamentului privind indemnizațiile pentru cheltuieli generale, 

indicată la punctele 36-39 din rezoluția Parlamentului referitoare la descărcarea de 

gestiune pe 2014; observă că deputații din Parlamentul European care doresc să facă 

acest lucru au deja posibilitatea să beneficieze de rambursarea cheltuielilor de audit 

considerate drept un cost eligibil aferent indemnizației pentru cheltuieli generale;” 

A doua parte „invită Biroul să verifice dacă pot fi găsite modalități rentabile de auditare a 

cheltuielilor deputaților din Parlamentul European de către administrația 

Parlamentului, fără ca acest aspect să trebuiască să depindă de auditori externi;” 

 
§ 58 
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Prima parte „subliniază că este necesar să fie modernizeze misiunea birourilor de informare ale 

Parlamentului, pentru a optimiza utilizarea noilor tehnologii și practici de 

comunicare și a valorifica situația lor geografică favorabilă, aproape de cetățeni, 

pentru a intensifica și mai mult activitățile «cu tentă locală», cum ar fi organizarea 

de dezbateri cu deputații și societatea civilă, în vederea familiarizării Parlamentului 

cu opiniile cetățenilor și a stabilirii unui dialog cu aceștia; subliniază că dezbaterile 

pe internet și atenția din partea mass-mediei declanșate de aceste evenimente ar 

trebui să contribuie la intensificarea interacțiunii directe cu cetățenii;” 

A doua parte „constată că costurile cu clădirile și personalul suportate de birourile de informare 

ale Parlamentului din statele membre sunt disproporționat de mari comparativ cu 

sumele destinate funcțiilor principale ale acestor birouri; invită Secretarul General să 

prezinte Comisiei CONT, până la sfârșitul lui 2017, un raport detaliat de activitate și 

financiar privind birourile de informare de la Bruxelles și Strasbourg, acordând o 

atenție deosebită valorii adăugate pe care acestea o aduc;” 

 
amendamentul 8 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „așa cum s-a întâmplat” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 24 

Prima parte „reamintește obligația deputaților de a informa imediat administrația cu privire la 

orice modificare a declarațiilor lor de interese;” 

A doua parte „regretă că CV-urile și declarațiile de interese ale deputaților sunt încărcate foarte 

târziu pe site-ul Parlamentului; consideră că declarațiile de interese ale deputaților ar 

trebui publicate într-un format care să poată fi citit automat; consideră că comitetul 

ad-hoc de consiliere pe probleme de etică ar trebui să-și desfășoare activitatea într-

un mod mai transparent;” 

 
amendamentul 27 

Prima parte „invită Biroul să studieze introducerea unui sistem de stimulente pentru promovarea 

transportului eficient pentru naveta între domiciliu și locul de muncă promovând 

mijloace de transport mai sustenabile și mai eficiente”, cu excepția cuvintelor: „mai 

sustenabile și” 

A doua parte „nu în ultimul rând pentru a se conforma legii regionale COBRACE din Bruxelles 

referitoare la locurile de parcare puse la dispoziția angajaților; reamintește cu 

trimitere la serviciul de șoferi al Parlamentului că există acum o legătură de tren 

directă între sediul Parlamentului de la Bruxelles și aeroport și că orice nouă decizie 

de achiziție pentru parcul de mașini al Parlamentului ar trebui să aibă în vedere o 

cerere redusă din motivul amintit și să bazeze pe sistemul de punctaj Ecoscore 

pentru alegerea de noi mașini;” 

 

Verts/ALE, S&D: 

amendamentul 1 

Prima parte „1. să elaboreze și să publice normele privind utilizarea indemnizației pentru 

cheltuieli generale;” 

A doua parte „2. indemnizația pentru cheltuieli generale ar trebui gestionată în toate cazurile 

printr-un cont bancar separat;” 

A treia parte „deputații ar trebui să păstreze toate chitanțele;” 

A patra parte „3. sumele necheltuite ar trebui returnate la sfârșitul mandatului;” 

A cincea parte „4. în cadrul auditului intern al Parlamentului, ar trebui să se realizeze verificarea 

unui eșantion de 5 % din cheltuielile legate de indemnizația pentru cheltuieli 

generale; rezultatele finale și constatările verificării ar trebui incluse în raportul 

anual publicat de Parlament;” 
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A șasea parte „5. deputații ar trebui să publice în fiecare an o prezentare generală a cheltuielilor 

suportate, pe categorii (cheltuieli de comunicare, închiriere spațiu de birou, 

consumabile de birou etc.);” 

 

PPE: 

§ 94 

Prima parte „ia act cu îngrijorare de faptul că nu au fost luate măsuri speciale pentru personal în 

cazul în care un stat membru părăsește Uniunea;” 

A doua parte „recunoaște însă că acest aspect este valabil pentru toate instituțiile europene și îl 

invită pe Secretarul General să se angajeze într-un dialog cu Comisia pentru a se 

asigura că personalul britanic nu va avea de suferit de pe urma Brexitului și i se vor 

garanta integral drepturile statutare, contractuale și drepturile acumulate;” 
 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

16. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Consiliul European şi 

Consiliul 

Raport: Bart Staes (A8-0131/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie de amânare a descărcării de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 603, 14, 15 

 

Diverse 

Descărcarea de gestiune este amânată, la fel și închiderea conturilor [a se vedea anexa IV 

articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură]. 
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17. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Curtea de Justiție 

Raport: Benedek Jávor (A8-0136/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 515, 110, 9 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

18. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Curtea de Conturi 

Raport: Benedek Jávor (A8-0151/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 534, 91, 7 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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19. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comitetul Economic și 

Social European 

Raport: Bart Staes (A8-0144/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 511, 115, 7 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

20. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor 

Raport: Bart Staes (A8-0141/2017) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

§ 9 1 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 517, 107, 11 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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21. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Serviciul European de 

Acțiune Externă 

Raport: Benedek Jávor (A8-0122/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 512, 120, 3 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

22. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Ombudsmanul European 

Raport: Benedek Jávor (A8-0142/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 529, 91, 12 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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23. Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Autoritatea Europeană 

pentru Protecția Datelor 

Raport: Bart Staes (A8-0140/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 518, 111, 4 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

24. Descărcarea de gestiune 2015: Performanțele, gestiunea financiară și controlul 

agențiilor UE 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

După § 11 1 EFDD  -  

§ 14 3 S&D, PPE  +  

După § 42 2 EFDD AN - 149, 398, 87 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 506, 98, 27 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentul 2 
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25. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de 

Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 508, 117, 10 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

26. Descărcarea de gestiune 2015: Oficiul Organismului Autorităților Europene de 

Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

§ 8 1 S&D  +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 520, 110, 4 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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27. Descărcarea de gestiune 2015: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii 

Europene (CdT) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 510, 109, 11 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

28. Descărcarea de gestiune 2015: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării 

Profesionale (Cedefop) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 510, 110, 8 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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29. Descărcarea de gestiune 2015: Colegiul European de Poliție (CEPOL) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 502, 108, 13 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

30. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 505, 103, 11 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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31. Descărcarea de gestiune 2015: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 515, 113, 4 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

32. Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 505, 122, 5 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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33. Descărcarea de gestiune 2015: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor 

(ECDC) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 520, 103, 5 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

34. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Produse Chimice 

(ECHA) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text) AN + 503, 120, 5 

Propunere de rezoluție 

După § 19 1 EFDD AN - 207, 344, 71 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 512, 106, 2 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: vot final (decizie), amendamentul 1 (rezoluție) 
 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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35. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană de Mediu (AEM) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 508, 106, 11 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

36. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului 

(EFCA) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 510, 111, 6 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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37. Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Siguranța 

Alimentară (EFSA) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text) AN + 488, 129, 10 

Propunere de rezoluție 

După § 4 1 Verts/ALE  -  

§ 9 § text original vs +  

§ 14 2 Verts/ALE  -  

După § 14 3 Verts/ALE VE - 279, 341, 2 

4 Verts/ALE  -  

5 Verts/ALE  -  

§ 15 § text original vs/VE + 464, 156, 2 

§ 26 § text original vs +  

După § 28 6 Verts/ALE  -  

7 Verts/ALE  -  

8 Verts/ALE  -  

După § 41 9 EFDD AN - 156, 408, 66 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 491, 115, 11 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: vot final (decizie), amendamentul 9 (rezoluție) 
 

Solicitări de vot separat 

S&D: §§ 9, 15, 26 
 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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38. Descărcarea de gestiune 2015: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse 

între Femei și Bărbați (EIGE) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 499, 111, 5 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

39. Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii 

Ocupaționale (EIOPA) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 509, 113, 9 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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40. Descărcarea de gestiune 2015: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 503, 108, 13 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

41. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

După § 9 1 Verts/ALE  -  

§ 18 § text original vs +  

§ 36 § text original vs/VE + 390, 206, 19 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 510, 101, 13 

 

Solicitări de vot separat 

S&D: §§ 18, 6 
 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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42. Descărcarea de gestiune 2015: Observatorul European pentru Droguri și 

Toxicomanie (OEDT) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 518, 104, 2 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

43. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă 

(EMSA) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 510, 98, 14 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

  



P8_PV-PROV(2017)04-27(VOT)_RO.docx 31 PE 604.386 

 

44. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea 

Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 495, 113, 13 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

45. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 501, 116, 9 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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46. Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și 

Piețe (ESMA) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 502, 115, 8 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

47. Descărcarea de gestiune 2015: Fundația Europeană de Formare (ETF) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 502, 114, 6 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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48. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Gestionarea 

Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, 

Securitate și Justiție (eu-LISA) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 504, 111, 10 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

49. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în 

Muncă (EU-OSHA) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 514, 106, 3 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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50. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția de Aprovizionare a Euratom 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 496, 111, 11 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

51. Descărcarea de gestiune 2015: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea 

Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 511, 108, 4 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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52. Descărcarea de gestiune 2015: Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene 

(Eurojust) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 503, 96, 16 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

53. Descărcarea de gestiune 2015: Oficiul European de Poliție (Europol) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

§ 19 § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 500, 103, 16 

 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 19 
 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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54. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene (FRA) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 501, 114, 6 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

55. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării 

Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene 

(Frontex) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

După § 23 1 ENF AN - 131, 446, 43 

2 ENF AN - 96, 461, 44 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 492, 124, 3 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentele 1, 2 
 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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56. Descărcarea de gestiune 2015: Agenția GNSS European (GSA) 

Raport: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 501, 104, 12 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

57. Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) 

Raport: Miroslav Poche (A8-0103/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 493, 109, 14 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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58. Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună Clean Sky 2 

Raport: Miroslav Poche (A8-0094/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 502, 92, 21 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

59. Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună ECSEL 

Raport: Miroslav Poche (A8-0113/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 499, 102, 14 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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60. Descărcarea de gestiune 2015: Întreprinderea comună „Pile de combustie și 

hidrogen 2” (FCH) 

Raport: Miroslav Poche (A8-0109/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 501, 101, 11 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

61. Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună referitoare la inițiativa 

privind medicamentele inovatoare 2 (IMI) 

Raport: Miroslav Poche (A8-0083/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 501, 106, 8 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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62. Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună europeană pentru ITER 

Raport: Miroslav Poche (A8-0108/2017) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

§ 3 1 Verts/ALE AN - 192, 386, 31 

§ 4 2 Verts/ALE AN - 218, 341, 37 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 431, 147, 37 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentele 1, 2 
 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

63. Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună SESAR 

Raport: Miroslav Poche (A8-0096/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul 

text) 

 +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 499, 105, 9 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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64. Gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice 

Raport: Ulrike Rodust (A8-0138/2017) 

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

comentarii 

După § 39 1 peste 76 de 

deputați 

AN + 358, 240, 16 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 428, 64, 118 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentul 1 
 

 

65. Inițiativa emblematică a UE în sectorul confecțiilor 

Raport: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017) 

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

comentarii 

§ 2 1 peste 76 de 

deputați 

 +  

§ 5 2 peste 76 de 

deputați 

 +  

§ 7 3 peste 76 de 

deputați 

 +  

§ 18 4 peste 76 de 

deputați 

 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 505, 49, 57 
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Diverse 

Punctul 5 se formulează după cum urmează:  

„5. ia act cu preocupare de faptul că inițiativele voluntare existente ce vizează asigurarea 

sustenabilității lanțului global de aprovizionare al sectorului confecțiilor nu au reușit să 

soluționeze în mod efectiv problemele legate de drepturile omului și ale lucrătorilor din sector; 

invită Comisia să meargă dincolo de prezentarea unui document de lucru al serviciilor sale și să 

prezinte o propunere legislativă cu privire la un sistem obligatoriu de diligență necesară în cadrul 

lanțurilor de aprovizionare din sectorul confecțiilor; subliniază că această propunere legislativă 

trebuie să fie în conformitate cu noul ghid OCDE privind diligența necesară pentru lanțurile de 

aprovizionare responsabile din sectorul confecțiilor și încălțămintei în conformitate cu orientările 

OCDE pentru întreprinderile multinaționale care importă în Uniunea Europeană, cu rezoluția OIM 

privind munca decentă în lanțurile de aprovizionare, precum și cu standardele convenite la nivel 

internațional în domeniul drepturilor omului și în cel social și ecologic;” 

 

Punctul 6 se formulează după cum urmează:  

„6. subliniază că noul ghid OCDE privind diligența necesară pentru lanțurile de aprovizionare 

responsabile din sectorul confecțiilor și încălțămintei în conformitate cu noile orientări ale OCDE 

ar trebui să fie principiul director în propunerea legislativă a Comisiei; subliniază că această 

propunere legislativă ar trebui să includă standarde de bază, precum sănătatea și siguranța la locul 

de muncă, standarde de sănătate, un venit de subzistență, libertatea de asociere și de negociere 

colectivă, prevenirea hărțuirii sexuale și a violenței la locul de muncă și eliminarea muncii forțate 

și a muncii copiilor; invită Comisia să abordeze în continuare următoarele aspecte: stabilirea unor 

criterii esențiale în ceea ce privește producția sustenabilă, transparența și trasabilitatea, inclusiv 

colectarea transparentă a datelor și instrumentelor de informare a consumatorilor, verificarea 

respectării obligației privind diligența necesară și auditarea, accesul la căi de atac, egalitatea de 

gen, drepturile copiilor, raportarea cu privire la sistemul de diligență necesară în cadrul lanțului de 

aprovizionare, responsabilitatea întreprinderilor în cazul unor dezastre provocate de om și 

sensibilizarea la nivelul Uniunii Europene; încurajează Comisia să recunoască și alte propuneri și 

inițiative legislative naționale care au același scop ca legislația, odată ce acestea au fost auditate și 

se atestă că îndeplinesc cerințele legislației europene;” 
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66. Situația actuală a concentrării terenurilor agricole în UE: cum se poate facilita 

accesul agricultorilor la terenuri? 

Raport: Maria Noichl (A8-0119/2017) 

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

comentarii 

§ 30 § text original vs/VE + 322, 259, 18 

§ 32 § text original vs/VE + 355, 230, 11 

referirea 5 § text original vs/VE + 348, 223, 29 

Considerentul C § text original vs/VE + 317, 264, 7 

Considerentul D § text original vs/VE + 312, 264, 25 

Considerentul M § text original vs/VE + 327, 256, 6 

Considerentul AM § text original vs/VE + 323, 262, 9 

Considerentul AN § text original vs/VE - 278, 281, 42 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 524, 37, 45 

 

Solicitări de vot separat 

76 de deputați: referirea 5, considerentele C, D, M, AM, AN, §§ 30, 32 
 

Diverse 

Punctul 25 este inclus în punctul 21 și, din acest motiv, se elimină din textul adoptat. 
 

 

67. Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

Raport: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017) 

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

comentarii 

§ 8 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 8 3 EFDD  -  

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

comentarii 

5 EFDD AN - 151, 427, 20 

După § 9 6 EFDD AN - 145, 430, 25 

7 EFDD  -  

§ 13 § text original vs/VE + 487, 78, 30 

§ 15 § text original vs/VE - 244, 262, 83 

După § 21 8 EFDD AN - 183, 407, 7 

9 EFDD  -  

După § 23 10 EFDD AN - 149, 427, 25 

§ 24 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 24 11 EFDD AN - 144, 437, 20 

§ 34 § text original vs +  

§ 35 1 GUE/NGL  -  

După § 44 2 GUE/NGL  -  

12 EFDD AN - 107, 477, 16 

13 EFDD  -  

§ 45 § text original div   

1 +  

2/VE + 280, 269, 50 

După § 52 14 EFDD AN - 179, 409, 12 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 431, 134, 34 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentele 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 
 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: §§ 13, 34 

Verts/ALE: § 15 
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Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 45 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „reafirmă importanța trecerii de la carburanți 

fosili la” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

GUE/NGL: 

§ 8 

Prima parte „consideră că activitatea de împrumut a BEI ar putea fi sporită prin sinergii 

îmbunătățite cu fondurile publice, ceea ce, la rândul său, ar stimula investițiile 

publice și private;” 

A doua parte „subliniază că o astfel de creștere ar trebui însoțită de o diversificare 

corespunzătoare a paletei de produse a BEI, inclusiv de o mai mare utilizare a 

parteneriatelor public-privat, menținând în același timp în echilibru beneficiile 

publice și private, precum și a altor instrumente inovatoare pentru a răspunde mai 

bine nevoilor economiei reale și ale pieței; subliniază că o astfel de măsură ar trebui 

luată recunoscând, în același timp, că produsele noi necesită deseori instrumente 

suplimentare de guvernanță în scopul asigurării adecvării lor și că ar trebui acordată 

o atenție deosebită alocării strategice de fonduri și promovării obiectivelor politice 

ale UE;” 

 

Verts/ALE: 

§ 24 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „salută în special faptul că operațiunile BEI au 

contribuit la crearea și menținerea a 4,1 milioane de locuri de muncă în IMM-urile și 

întreprinderile cu capitalizare medie din Europa (cu 13 % mai mult decât în 2014);” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

68. Punerea în aplicare a Directivei privind deșeurile miniere 

Raport: György Hölvényi (A8-0071/2017) 

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

comentarii 

§ 20 1 PPE  +  

După considerentul F 2 PPE  +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 566, 8, 20 
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69. Situația din Venezuela 

Propuneri de rezoluție: B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, 

B8-0276/2017, B8-0277/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0270/2017  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 450, 35, 100 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0270/2017  ALDE  ↓  

B8-0271/2017  PPE  ↓  

B8-0272/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0274/2017  S&D  ↓  

B8-0275/2017  ECR  ↓  

B8-0276/2017  EFDD  ↓  

B8-0277/2017  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ALDE: vot final 
 

Diverse 

José Inácio Faria este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-B8-

0270/2017. 
 

 

70. Obiecțiuni la un act delegat: Sistemul de preferinţe tarifare generalizate 

Propunere de rezoluție: B8-0273/2017 (Majoritate calificată necesară pentru adoptarea propunerii de 

rezoluție) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0273/2017  

(GUE/NGL) 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN - 119, 436, 22 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL, ENF: vot final 

 


