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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. Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema 

Propuneri de rezoluție: B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017, 
B8-0372/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0361/2017 

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

§ 9 § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0361/2017  ECR  ↓  

B8-0363/2017  Verts/ALE, 

EFDD 

 ↓  

B8-0365/2017  S&D  ↓  

B8-0366/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0368/2017  PPE  ↓  

B8-0372/2017  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 9 
 

 

2. Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina 

Propuneri de rezoluție: B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, 
B8-0376/2017, B8-0377/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0369/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD, 

Barbara Kappel) 

§ 1 2 Verts/ALE  + modificare orală 

După § 3 3 Verts/ALE VE + 278, 250, 93 

§ 11 § text original vs/VE + 328, 274, 25 

Considerentul M  text original   modificare orală 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După considerentul M 1 Verts/ALE VE + 294, 245, 88 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0369/2017  ECR  ↓  

B8-0371/2017  EFDD  ↓  

B8-0373/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2017  S&D  ↓  

B8-0375/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0376/2017  PPE  ↓  

B8-0377/2017  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

S&D: § 11 
 

Diverse 

Charles Tannock a propus următoarele amendamente orale privind amendamentul 2 și 

considerentul M: 

 

„1. invită guvernul etiopian să elibereze imediat pe cauțiune și să renunțe la toate acuzațiile 

împotriva dr Merera Gudina, dr. Fikru Maru și a tuturor celorlalți prizonieri politici și să renunțe la 

procedurile împotriva lui Berhanu Nega și Jawar Mohammed, care au fost puși sub acuzare în 

lipsă și sunt în prezent în exil; subliniază că, pentru ca orice dialog cu opoziția să fie considerat 

credibil, liderii politici din opoziție, cum ar fi dr Merera Gudina, trebuie să fie eliberați; o invită pe 

Înalta Reprezentantă a UE să mobilizeze statele membre pentru a realiza de urgență o anchetă 

internațională coordonată de ONU pentru a investiga în mod credibil, transparent și independent 

uciderea protestatarilor și să facă presiune asupra guvernului etiopian să își dea acordul;” 

 

„M. întrucât și alți activiști, jurnaliști și apărători ai drepturilor omului, inclusiv Getachew 

Shiferaw (redactorul-șef al Negere Ethiopia), Fikadu Mirkana (Organizația Oromia Radio and 

TV), Eskinder Nega (jurnalist de marcă), Bekele Gerba (activist pacifist oromo) și Andargachew 

Tsige (lider al opoziției) au fost arestați sau sunt reținuți;  întrucât activista online Yonathan 

Tesfaye a fost condamnată, în temeiul legislației antiterorism, pentru comentarii făcute pe 

Facebook și riscă o pedeapsă între 10 și 20 de ani de închisoare;” 
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3. Sudanul de Sud 

Propuneri de rezoluție: B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, 

B8-0367/2017, B8-0370/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0358/2017 

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

După § 13 1 GUE/NGL AN - 264, 351, 8 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0358/2017  EFDD  ↓  

B8-0359/2017  ECR  ↓  

B8-0360/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0362/2017  S&D  ↓  

B8-0364/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0367/2017  PPE  ↓  

B8-0370/2017  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentul 1 
 

 

4. Acord între UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia privind un mecanism financiar 

al SEE pentru perioada 2014-2021 *** 

Recomandare: David Borrelli (A8-0072/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 570, 38, 23 
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5. Combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea 

instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE 

Raport: Andrey Novakov (A8-0139/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 497, 69, 62 

 

 

6. Perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune 

Raport: Ruža Tomašić (A8-0180/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 580, 45, 3 

 

 

7. Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței 

interne ***I 

Raport: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 54 comisia AN + 586, 34, 8 
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8. Decizia de a iniția negocieri interinstituționale: Coordonarea anumitor dispoziții 

stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor 

membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în 

vedere evoluțiile de pe piață ***I 

Raport: Sabine Verheyen și Petra Kammerevert (A8-0192/2017) [vot secret, articolul 180a alineatul 

(2) din Regulamentul de procedură] 

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

comentarii 

Vot: decizia de a iniția negocieri SEC + 314, 266, 41 

 

Diverse 

Votul a fost solicitat de Grupurile GUE/NGL, ALDE, EFDD și ECR (articolul 69c alineatul (2) din 

Regulamentul de procedură). 

Votul secret a fost solicitat de Grupurile GUE/NGL, ALDE și ECR (articolul 180a alineatul (2) din 

Regulamentul de procedură). 
 

 

9. Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea 

Raport: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017) 

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

comentarii 

După § 1 8 GUE/NGL AN - 131, 467, 24 

9 GUE/NGL AN - 129, 484, 9 

§ 2 10 GUE/NGL AN - 91, 489, 44 

§ 4 11S GUE/NGL  -  

§ 5 12 GUE/NGL AN - 90, 523, 10 

§ 7, după litera (d) 13 GUE/NGL AN - 128, 482, 15 

§ 8 14 GUE/NGL AN - 133, 487, 6 

§ 9 15 GUE/NGL  -  

§ 10 16 GUE/NGL AN - 153, 465, 4 

1 Verts/ALE AN - 153, 463, 6 

§ 11 2S Verts/ALE  -  

17 GUE/NGL AN - 80, 475, 69 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După referirea 9 3 GUE/NGL  -  

Referirea 10 4 GUE/NGL  -  

Considerentul D 5 GUE/NGL  -  

Considerentul E, 

liniuța 1 

6 GUE/NGL  -  

Considerentul E, 

liniuța 11 

7 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 468, 118, 39 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentul 1 

GUE/NGL: amendamentele 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 
 

 

10. Punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul 

Mijlociu 

Propuneri de rezoluție: B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, 
B8-0354/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0345/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE și alții) 

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 7 § text original AN + 479, 88, 56 

Considerentul E § text original AN + 521, 54, 46 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0345/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0346/2017  S&D  ↓  

B8-0347/2017  ECR  ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

B8-0348/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0352/2017  ALDE  ↓  

B8-0354/2017  PPE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: § 7, considerentul E 
 

Solicitări de vot pe părți 

EFDD: 

§ 5 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „împotriva israelienilor” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

Diverse 

Margrete Auken și Reinhard Bütikofer (Grupul Verts/ALE) au semnat, de asemenea, propunerea 

comună de rezoluție RC-B8-0345/2017. 
 

 

11. Strategia UE privind Siria 

Propuneri de rezoluție: B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, 

B8-0341/2017, B8-0342/2017 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0331/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

După § 6 3 EFDD  -  

După § 7 4 EFDD  -  

§ 15 § text original div   

1 +  

2/AN + 508, 98, 18 

După considerentul E 1 EFDD  -  

După considerentul F 2 EFDD  -  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0331/2017  S&D  ↓  



P8_PV-PROV(2017)05-18(VOT)_RO.docx 9 PE 604.993 

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

comentarii 

B8-0333/2017  ECR  ↓  

B8-0335/2017  EFDD  ↓  

B8-0337/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0338/2017  ALDE  ↓  

B8-0341/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0342/2017  PPE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: § 15 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 15 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv prin relocare și programe umanitare 

de admisie” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

12. Transportul rutier în Uniunea Europeană 

Propunere de rezoluție: B8-0290/2017 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0290/2017 

(Comisia TRAN) 

După § 3 7 Verts/ALE AN + 318, 287, 15 

§ 4 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 8 § text original div   

1 +  

2/AN - 248, 354, 19 

§ 11 § text original div   
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

1/AN + 485, 103, 30 

2/AN - 198, 398, 22 

§ 16 § text original div   

1 +  

2/VE + 306, 300, 8 

§ 17 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 19 11 Verts/ALE AN + 335, 270, 9 

§ 20 § text original vs +  

După § 23 2 S&D AN + 336, 268, 9 

§ 26 3 S&D VE - 280, 308, 24 

§ text original AN + 421, 183, 8 

§ 27 § text original vs +  

După § 27 8 Verts/ALE AN - 161, 442, 8 

§ 32 9 Verts/ALE  -  

§ text original  +  

După § 33 10 Verts/ALE  +  

După § 38 4 S&D  -  

§ 44 5 S&D  +  

§ 47 § text original div   

1 +  

2/AN + 330, 270, 12 

3/AN + 342, 260, 8 

§ 48 6 S&D  +  

După referirea 17 1 S&D VE + 309, 287, 10 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul E § text original div   

1 +  

2/VE + 503, 102, 1 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: § 8 (a doua parte), 26 

S&D: amendamentul 2 

Verts/ALE: amendamentele 7, 8, 11, §§ 11, 26 

EFDD: § 47 (a doua și a treia parte) 
 

Solicitări de vot separat 

EFDD: § 26 

GUE/NGL: §§ 26, 32 

ECR: §§ 20, 27 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL 

§ 4 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și la creștere” și „și că starea economiei este 

strâns legată de competitivitatea în sectorul rutier al UE” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul E 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „unei creșteri economice suplimentare și 

crearea de locuri de muncă, precum și în promovarea competitivității și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

ECR: 

§ 17 

Prima parte „este de opinie că cerințele legislative ar trebui să fie proporționale cu natura 

activității și cu dimensiunea întreprinderii;” 

A doua parte „își exprimă, cu toate acestea, preocuparea întrebându-se dacă mai există motive 

pentru exceptarea vehiculelor utilitare ușoare de la aplicarea mai multor norme 

europene, având în vedere utilizarea din ce în ce mai frecventă a acestor vehicule în 

transportul internațional de mărfuri și solicită Comisiei să prezinte un raport de 

analiză privind efectele pe plan economic, și asupra mediului și siguranței a acestei 

utilizări sporite;” 

 

peste 38 de deputați 

§ 16 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 

PPE, ECR, ENF: 

§ 8 
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Prima parte „îndeamnă statele membre să coopereze mai îndeaproape cu Euro Contrôle Route și 

cu Organizația Europeană a Poliției Rutiere (TISPOL) pentru a îmbunătăți aplicarea 

legislației în materie de transport rutier în Europa și pentru a crea un mecanism solid 

care să asigure punerea în aplicare uniformă și adecvată a acquis-ului existent, prin 

sprijinirea statelor membre în îndeplinirea sarcinilor de certificare, standardizare, 

expertiză tehnică, colectare de date, formare și inspecție și prin gestionarea 

platformelor destinate schimbului de informații între experții și autoritățile 

naționale;” 

A doua parte „solicită să se ia în considerare crearea unei agenții europene pentru transportul 

rutier, cu scopul de a asigura punerea în aplicare corectă a legislației UE și de a 

promova standardizarea în toate statele membre;” 

 

S&D 

Peste 38 de deputați 

§ 11 

Prima parte „invită Comisia să examineze posibilitățile de reducere a sarcinilor birocratice și 

financiare pe care le implică diferitele legislații naționale în scopul facilitării 

libertății de a furniza servicii de transport în întreaga UE;” 

A doua parte „este de opinie că, în ceea ce privește condițiile sociale, de exemplu, lucrătorii 

mobili ar trebui să aibă posibilitatea de a notifica perioade mai lungi, chiar și atunci 

când lucrează pentru mai mulți contractanți, indiferent de numărul solicitărilor;” 

  

 

EFDD, S&D 

Peste 38 de deputați: 

§ 47 

Prima parte „ia act de faptul că nivelul deplasărilor fără încărcătură continuă să fie ridicat în 

activitățile de transport rutier, fapt care are un impact negativ asupra mediului; 

reamintește că, în 2012, aproape un sfert (23,2 %) din totalul numărului de 

kilometri-vehicul efectuați de vehiculele grele de marfă din UE au corespuns 

deplasărilor fără încărcătură” 

A doua parte „iar acest nivel ridicat este cauzat de restricțiile actuale privind operațiunile de 

cabotaj care limitează transportatorii să crească mai mult greutatea încărcăturii și, 

implicit, reduc eficacitatea ecologică;” 

A treia parte „subliniază, prin urmare, impactul pozitiv al deschiderii pieței asupra eficienței 

ecologice a transportului rutier;” 
 

 

13. Tabăra de refugiați de la Dadaab 

Propuneri de rezoluție: B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0300/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 8 § text original vs +  

§ 15 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

Considerentul W § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 489, 31, 67 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0300/2017  S&D  ↓  

B8-0332/2017  ECR  ↓  

B8-0334/2017  PPE  ↓  

B8-0336/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0339/2017  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL § 8 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 15 

Prima parte „subliniază că trebuie să fie gestionate mai bine frontierele dintre Somalia și țările 

învecinate, considerate câmp de acțiune pentru rețelele implicate în traficul de 

persoane și introducerea ilegală de persoane, traficul de arme, droguri și alte mărfuri 

ilegale, finanțând astfel activitățile infracționale și teroriste;” 

A doua parte „se așteaptă ca misiunea UE de instruire din Somalia să colaboreze îndeaproape cu 

AMISOM și cu autoritățile somaleze pentru a face schimb de bune practici privind 

îmbunătățirea gestionării frontierelor cu scopul de a prinde traficanții și 

contrabandiștii;” 

 
considerentul W 

Prima parte „întrucât UE a alocat 286 de milioane EUR prin intermediul Fondului european de 

dezvoltare (FED) pentru perioada 2014-2020, punând accentul pe implementarea 

„Pactului”, pe consolidarea statului și a păcii, securitatea alimentară, reziliență și, în 

special, pe educație;” 

A doua parte „întrucât Fondul fiduciar de urgență al UE (EUTF) pentru Africa a fost creat în 

cadrul summitului de la Valetta la 12 noiembrie 2015 și a fost conceput pentru a 

aborda cauzele profunde ale destabilizării, strămutării forțate și migrației 

neregulamentare prin promovarea rezilienței, a oportunităților economice, a egalității 

de șanse, a securității și a dezvoltării; întrucât UE răspunde nevoilor fundamentale și 

vitale ale refugiaților din taberele de refugiați din Kenya;” 
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14. A face ca relocarea să funcționeze 

Propuneri de rezoluție: B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017 

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

comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-0340/2017  

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

vot: rezoluție (întregul text) AN + 398, 134, 41 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0343/2017  ECR  ↓  

B8-0344/2017  ENF  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: vot final (B8-0340/2017) 
 

 

15. Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în 

legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind 

homosexuali) din Cecenia, Rusia 

Propuneri de rezoluție: B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017, 
B8-0356/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0349/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

și alții) 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0349/2017  S&D  ↓  

B8-0350/2017  ECR  ↓  

B8-0351/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0353/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0355/2017  ALDE  ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

B8-0356/2017  PPE  ↓  

 


