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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 parlamentare a lui Marine Le Pen 

Raport: Sajjad Karim (A8-0223/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic  +  

 

2. Cazul jurnalistului din Azerbaidjan Afgan Mukhtarli 

Propuneri de rezoluție: B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017, 

B8-0420/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0414/2017 

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

§ 8  text original  + modificare orală 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0414/2017  ECR  ↓  

B8-0415/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0416/2017  S&D  ↓  

B8-0417/2017  ALDE  ↓  

B8-0418/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0420/2017  PPE  ↓  

 

Diverse 

Heidi Hautala a propus următorul amendament oral la punctul 8:  

 

„8. solicită demararea unei anchete imediate, depline, transparente, credibile și imparțiale în cazul 

decesului bloggerului și activistului azer Mehman Galandarov din 28 aprilie 2017 în timp ce 

acesta se afla în custodia autorităților azere;” 
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3. Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu 

moartea 

Propuneri de rezoluție: B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017, 
B8-0429/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0419/2017 

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

§ 3 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § text original vs +  

§ 9 § text original vs +  

După § 8 2 ECR VE + 222, 213, 178 

După considerentul H 1 ECR VE + 224, 210, 182 

Considerentul K § text original vs +  

Considerentul L § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0419/2017  ECR  ↓  

B8-0421/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0422/2017  S&D  ↓  

B8-0423/2017  ALDE  ↓  

B8-0427/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0429/2017  PPE  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: considerentele K, L, §§ 8, 9 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 3 
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Prima parte „regretă faptul că Pakistanul a făcut un pas înapoi în ceea ce privește respectarea 

drepturilor omului și statul de drept și, în special, regretă creșterea numărului 

execuțiilor extrajudiciare și actele de intimidare și utilizarea forței împotriva 

jurnaliștilor, a apărătorilor drepturilor omului, a ONG-urilor și a criticilor 

guvernului; reamintește obligațiile guvernului pakistanez de a asigura respectarea 

drepturilor fundamentale;” 

A doua parte „salută adoptarea de către Pakistan a unui Plan de acțiune privind drepturile omului 

și solicită ca acesta să se concretizeze luând forma unor progrese tangibile;” 

A treia parte „avertizează, în acest sens, profunda preocupare a UE în cazul în care militanții vor 

continuă să fie victime ale unor astfel de practici și progresele vor întârzia să apară;” 
 

 

4. Situația drepturilor omului în Indonezia 

Propuneri de rezoluție: B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017, 
B8-0431/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0424/2017 

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

§ 13 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0424/2017  ECR  ↓  

B8-0425/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0426/2017  S&D  ↓  

B8-0428/2017  ALDE  ↓  

B8-0430/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0431/2017  PPE  ↓  

 

 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 13 

Prima parte „salută suspendarea execuțiilor persoanelor condamnate la moarte pentru trafic de 

droguri până la revizuirea cazurilor lor; îndeamnă guvernul Indoneziei să oprească în 

continuare toate aceste execuții și să judece din nou aceste cazuri în conformitate cu 

standardele internaționale;” 
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A doua parte „solicită aplicarea imediată a unui moratoriu privind utilizarea pedepsei cu moartea 

în vederea abolirii pedepsei cu moartea;” 
 

 

5. Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice 

Raport: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017) 

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

comentarii 

§ 1 2 ENF AN - 88, 521, 8 

După § 1 3 EFDD AN - 90, 460, 66 

După § 4 4 EFDD AN - 90, 450, 80 

După § 17 5 EFDD AN - 112, 479, 28 

§ 22 § text original vs +  

După § 22 6 EFDD AN - 129, 447, 45 

După § 48 7 EFDD AN - 125, 443, 46 

§ 50 1 Verts/ALE  -  

După § 57 8 EFDD AN - 111, 467, 42 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 477, 105, 35 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentele 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ENF: amendamentul 2 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: § 22 
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6. Agenda europeană pentru economia colaborativă 

Raport: Nicola Danti (A8-0195/2017) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

de înlocuire 

7 ENF AN - 61, 553, 1 

După § 37 1 Comisia 

EMPL 

 +  

După § 38 2 Comisia 

EMPL 

VE - 306, 308, 2 

3 Comisia 

EMPL 

VE + 320, 295, 3 

4 Comisia 

EMPL 

 -  

§ 56 5 Comisia ITRE  -  

După § 56 6 Comisia ITRE  -  

vot: Comisia IMCO, 

rezoluţie (textul în ansamblu) 

AN + 510, 60, 48 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentul 7 
 

 

7. Platformele online și piața unică digitală 

Raport: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

de înlocuire 

1 ECR  -  

§ 27 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 29 § text original div   

1 +  



P8_PV(2017)06-15(VOT)_RO.docx 7 PE 606.769 

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

comentarii 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 30 § text original vs +  

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § text original vs +  

§ 36 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 37 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 38 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 39 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 58 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 59 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 60 § text original vs +  

§ 61 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § text original vs +  

§ 68 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 75 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul H § text original vs +  

vot: comisiile ITRE, IMCO, 

rezoluţie (textul în ansamblu) 

AN + 393, 146, 74 

 

Solicitări de vot separat 

deputați considerentul H, §§ 30, 35, 36, 60, 67 
 

Solicitări de vot pe părți 

deputați: 

§ 27 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită, de asemenea, statele membre să 

dezvolte noi mecanisme de protecție, dacă este cazul, pentru a garata asigurarea 

socială adecvată a lucrătorilor din cadrul platformelor online” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 29 
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Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ia act de faptul că regimul actual al răspunderii 

limitate a intermediarilor din UE reprezintă una dintre problemele aduse în discuție 

de anumite părți interesate în cadrul actualei dezbateri privind platformele online”, 

„consideră, prin urmare, că regimul răspunderii ar trebui să fie mai bine clarificat, 

deoarece acesta este un pilon esențial al economiei digitale a UE” și „reamintind că 

platformele care nu joacă un rol neutru, așa cum se menționează în Directiva privind 

comerțul electronic, nu pot solicita exonerarea de răspundere;” 

A doua parte „ia act de faptul că regimul actual al răspunderii limitate a intermediarilor din UE 

reprezintă una dintre problemele aduse în discuție de anumite părți interesate în 

cadrul actualei dezbateri privind platformele online” 

A treia parte „consideră, prin urmare, că regimul răspunderii ar trebui să fie mai bine clarificat, 

deoarece acesta este un pilon esențial al economiei digitale a UE” 

A patra parte „reamintind că platformele care nu joacă un rol neutru, așa cum se menționează în 

Directiva privind comerțul electronic, nu pot solicita exonerarea de răspundere;” 

 
§ 33 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „salută lucrările în curs cu privire la Directiva 

SMAV și intenția Comisiei de a propune măsuri pentru platformele de partajare a 

materialelor video cu scopul de a proteja minorii și pentru retragerea conținutului 

legat de discursurile de incitare la ură;” și „ia act de absența referirilor la conținutul 

legat de incitarea la terorism;” 

A doua parte „salută lucrările în curs cu privire la Directiva SMAV și intenția Comisiei de a 

propune măsuri pentru platformele de partajare a materialelor video cu scopul de a 

proteja minorii și pentru retragerea conținutului legat de discursurile de incitare la 

ură” 

A treia parte „ia act de absența referirilor la conținutul legat de incitarea la terorism” 

 
§ 36 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să verifice posibilitatea unei intervenții 

legislative” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 37 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „măsuri de reglementare, completate de” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 38 

Prima parte „salută Codul de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură 

pe internet, adoptat în 2016 și sprijinit de Comisie,” 

A doua parte „și solicită Comisiei să dezvolte mijloace adecvate și rezonabile care să permită 

platformelor online să identifice și să elimine conținutul și bunurile ilegale;” 

 
§ 39 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în ceea ce privește proprietatea;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 58 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să evalueze necesitatea unor criterii și praguri 

care să stabilească condițiile în care platformele online pot face obiectul unei 

supravegheri suplimentare a pieței și să” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 59 
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Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „subliniază că drepturile autorilor și ale 

creatorilor trebuie protejate și în era digitală și reamintește importanța industriei 

creative pentru ocuparea forței de muncă și economia UE”, „cum ar fi furnizorii de 

servicii de internet”, „active” și „pentru a asigura trasabilitatea” 

A doua parte „subliniază că drepturile autorilor și ale creatorilor trebuie protejate și în era digitală 

și reamintește importanța industriei creative pentru ocuparea forței de muncă și 

economia UE” 

A treia parte „cum ar fi furnizorii de servicii de internet” 

A patra parte „active” 

A cincea parte „pentru a asigura trasabilitatea” 

 
§ 61 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „nu numai pentru întreprinderi, dar și pentru 

sănătatea și siguranța consumatorilor, care trebuie să fie conștienți de realitatea 

comerțului ilicit cu produse contrafăcute” și „o revizuire a” 

A doua parte „nu numai pentru întreprinderi, dar și pentru sănătatea și siguranța consumatorilor, 

care trebuie să fie conștienți de realitatea comerțului ilicit cu produse contrafăcute;” 

A treia parte „o revizuire a” 

 
§ 68 

Prima parte „salută acțiunile întreprinse de Comisie pentru a pune în aplicare mai bine legislația 

în materie de concurență și subliniază necesitatea de a lua decizii în timp util în 

cazurile de concurență, având în vedere ritmul rapid de evoluție a sectorului digital” 

A doua parte „ia act totuși de faptul că, în anumite privințe, legislația UE în domeniul concurenței 

trebuie adaptată la lumea digitală pentru a fi adecvată scopului;” 

 
§ 75 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „deveni lideri [...] cu actori din restul lumii în 

această nouă economie competitivă la nivel mondial;” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

8. Situația umanitară din Yemen 

Propuneri de rezoluție: B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, 

B8-0412/2017, B8-0413/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0407/2017 

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

§ 11 1 GUE/NGL AN - 191, 258, 154 

După § 11 5 Verts/ALE AN - 194, 231, 171 

6 Verts/ALE AN - 163, 258, 181 

După considerentul A 2 Verts/ALE AN - 162, 238, 202 

După considerentul I 3 Verts/ALE AN - 160, 253, 192 



P8_PV(2017)06-15(VOT)_RO.docx 11 PE 606.769 

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

comentarii 

4 Verts/ALE AN - 171, 239, 189 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0407/2017  ECR  ↓  

B8-0408/2017  EFDD  ↓  

B8-0409/2017  ALDE  ↓  

B8-0410/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0411/2017  S&D  ↓  

B8-0412/2017  PPE  ↓  

B8-0413/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentele 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: amendamentul 1 
 

Diverse: 

Branislav Škripek (Grupul ECR) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-

B8-0407/2017. 
 

 

9. Statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene 

Propuneri de rezoluție: B8-0405/2017, B8-0406/2017 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0405/2017 

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

§ 2 3 GUE/NGL  -  

6 EFDD AN - 38, 470, 68 

După § 2 7 EFDD AN - 120, 432, 16 

După considerentul B 1 GUE/NGL  +  

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

comentarii 

4 EFDD AN - 104, 450, 23 

5 EFDD AN - 136, 424, 13 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 409, 134, 25 

Propunere de rezoluție B8-0406/2017 (EFDD) 

vot: rezoluție (întregul text) AN ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentele 4, 5, 6, 7, vot final B8-0405/2017 

 vot final B8-0406/2017 

 


