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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. Acordul de modificare a Protocolului de la Montreal privind substanțele care 

epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali *** 

Recomandare: Kateřina Konečná (A8-0237/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 604, 31, 19 

 

 

 

 

2. Convenția privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a 

reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic *** 

Recomandare: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 630, 10, 25 

 

 

 

 

 

3. Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba 

(recomandare) *** 

Recomandare: Elena Valenciano (A8-0232/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 567, 65, 31 
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4. Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (rezoluție) 

Raport: Elena Valenciano (A8-0233/2017) 

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

comentarii 

§ 7 5 ECR VE + 342, 254, 68 

După § 12 6 ECR VE - 295, 350, 15 

După § 16 7 GUE/NGL AN - 96, 520, 49 

După § 17 8 GUE/NGL AN - 123, 513, 29 

§ 18 3 PPE AN + 307, 303, 53 

După considerentul M 4 ECR  -  

Considerentul X 1 PPE AN + 310, 301, 56 

Considerentul Y 2S PPE AN + 326, 313, 31 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 487, 107, 79 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: amendamentele 1, 2, 3, 7, 8 
 

Diverse 

Josu Juaristi Abaunz (Grupul GUE/NGL) și-a retras semnătura de la amendamentul 7. 
 

5. Memorandumul de înțelegere dintre Agenția europeană pentru gestionarea 

operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, 

securitate și justiție și Eurojust * 

Raport: Claude Moraes (A8-0215/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 597, 64, 6 
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6. Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin 

intermediul dreptului penal ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Ingeborg Gräßle și Juan Fernando López Aguilar (A8-
0230/2017) (este necesară majoritatea deputaților care compun Parlamentul) 

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

comentarii 

propunere de 

respingere a poziției 

Consiliului 

1 EFDD AN - 74, 510, 82 

Declarată aprobată 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentul 1 
 

 

7. Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la 

sancțiunile aferente ***I 

Raport: Kaja Kallas (A8-0239/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Încheierea primei 

lecturi 
Aprobare fără vot 

 

Diverse 

Raportul a fost retrimis la comisie la 25 octombrie 2016 pentru negocieri interinstituționale. 
 

 

8. Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa 

Propunere de rezoluție: B8-0436/2017 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0436/2017  

(Comisia ENVI) 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

 +  

 

 

 

9. Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2018 
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Propuneri de rezoluție: B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, 
B8-0455/2017, B8-0456/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0434/2017 

(PPE, ECR, ALDE) 

§ 1 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 1 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL AN - 308, 336, 30 

6 GUE/NGL AN - 274, 360, 37 

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL AN - 88, 381, 206 

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL AN - 145, 380, 150 

15 GUE/NGL AN - 277, 378, 13 

16 GUE/NGL  -  

91 EFDD AN - 69, 574, 33 

92 EFDD AN - 38, 607, 27 

93 EFDD AN - 68, 581, 20 

94 EFDD AN - 84, 572, 24 

95 EFDD AN - 37, 574, 66 

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

comentarii 

97 EFDD  -  

98 EFDD AN - 41, 407, 228 

99 EFDD AN - 290, 372, 13 

100 EFDD AN - 178, 347, 151 

101 EFDD AN - 115, 529, 35 

102 EFDD AN - 130, 527, 17 

După § 2 17 GUE/NGL  -  

18 GUE/NGL  -  

19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL AN - 66, 374, 238 

21 GUE/NGL AN - 116, 541, 10 

22 GUE/NGL AN - 103, 352, 222 

23 GUE/NGL AN - 104, 415, 159 

24 GUE/NGL AN - 86, 560, 28 

25 GUE/NGL AN - 100, 559, 17 

26 GUE/NGL AN + 321, 312, 41 

27 GUE/NGL AN - 74, 351, 253 

28 GUE/NGL AN - 75, 558, 43 

29 GUE/NGL AN - 75, 375, 221 

30 GUE/NGL AN - 293, 369, 12 

31 GUE/NGL  -  

32 GUE/NGL AN - 303, 343, 29 

33 GUE/NGL AN - 160, 344, 173 

34 GUE/NGL  -  

35 GUE/NGL  -  

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

comentarii 

37 GUE/NGL  -  

38 GUE/NGL  -  

39 GUE/NGL  -  

62 S&D AN - 264, 363, 54 

§ 3 § text original div   

1/AN + 496, 109, 70 

2 +  

După § 3 40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

43 GUE/NGL  -  

44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

47 GUE/NGL  -  

48 GUE/NGL  -  

49 GUE/NGL AN + 325, 319, 33 

50 S&D AN - 268, 353, 50 

57 S&D AN - 268, 374, 36 

§ 5 § text original div   

1 +  

2/AN + 526, 116, 34 

3/AN + 470, 188, 14 

4/AN + 506, 119, 54 

Après le § 5 61 S&D AN - 252, 409, 15 

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

comentarii 

1 +  

2 +  

§ 7 82 ALDE VE - 302, 348, 28 

§ text original div   

1/AN + 495, 159, 20 

2/AN + 317, 305, 48 

§ 9 § text original AN + 324, 319, 30 

§ 10 § text original vs +  

§ 11 § text original vs +  

După § 11 85 ALDE  +  

§ 14 § text original AN + 579, 78, 18 

După § 15 63 S&D  -  

64 S&D  -  

65 S&D  -  

66 S&D  -  

67 S&D  -  

După § 21 76 S&D  -  

§ 23 § text original AN + 500, 134, 35 

După § 23 71 S&D  -  

72 S&D  -  

73 S&D  -  

După § 28 55 S&D div   

1 +  

2 -  

56 S&D AN - 262, 354, 55 

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

comentarii 

1 +  

2 +  

§ 31 § text original vs +  

§ 34 § text original vs +  

După § 34 54 S&D VE - 321, 333, 16 

§ 35 § text original vs +  

După § 36 89 ALDE  +  

90 ALDE  +  

§ 38 § text original vs +  

§ 45 § text original vs +  

După § 46 58 S&D AN + 326, 141, 205 

După § 49 59 S&D  +  

60 S&D  -  

§ 50 88 ALDE  +  

§ text original vs ↓  

§ 54 § text original vs +  

§ 56 83 ALDE  +  

§ 60 84 ALDE  +  

După § 63 77 S&D AN + 345, 297, 30 

78 S&D VE + 322, 321, 30 

79 S&D VE + 328, 325, 17 

80 S&D VE - 276, 322, 75 

81 S&D VE + 336, 320, 12 

§ 68 § text original vs +  

După § 68 51 S&D  +  

53 S&D AN - 305, 353, 17 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

86 ALDE  +  

87 ALDE VE + 366, 278, 23 

52 S&D  ↓  

§ 69 § text original vs +  

§ 71 § text original vs +  

§ 74 § text original vs +  

După § 74 68 S&D div   

1 +  

2 -  

3 +  

4/VE + 333, 330, 10 

5 +  

69 S&D  -  

§ 75 § text original AN + 336, 151, 184 

§ 79 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 80 § text original AN + 477, 161, 29 

§ 84 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 84 70 S&D  +  

§ 89 § text original div   

1 +  

2 +  

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

comentarii 

După § 89 74 S&D  +  

75 S&D  +  

După considerentul A 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

Considerentul C § text original vs +  

Considerentul D § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul F § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) VE - 70, 434, 170 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0434/2017  PPE  -  

B8-0435/2017  ALDE  -  

B8-0450/2017  ECR  -  

Propunere de rezoluție a unui grup politic B8-0451/2017 (Verts/ALE) 

§ 35 § text original vs -  

vot: rezoluție (întregul text)  -  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0454/2017  S&D  -  

B8-0455/2017  GUE/NGL  -  

B8-0456/2017  EFDD  -  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentele 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102 și §§ 7, 14 

ENF: §§ 3 (prima parte), 5 (a doua parte, a treia parte, a patra parte), 7, 9, 23, 75, 80 

GUE/NGL: amendamentele 5, 6, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 49 

S&D: amendamentele 50, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 77 
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Solicitări de vot separat 

ALDE: §§ 1, 38, 45 

ECR: § 54 

ENF: §§ 11, 31, 34, 35, 68, 69, 71, 74, considerentele C, F 

S&D: §§ 9, 10, 50, § 35 (B8-0451/2017) 
 

Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

§ 1 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „manifestată prin intensificarea extremismului”, 

„UE și a”, „și a combate exploatarea acestei anxietăți menite să impulsioneze teamă 

și nesiguranță; subliniază faptul că, pe termen foarte scurt, campaniile politice 

demagogice și nerealiste creează speranțe false, dar au consecințe nefaste care duc la 

mai multă dezbinare, instabilitate și la mai multe conflicte în întreaga Europă” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 3 

Prima parte „consideră că o economie socială de piață foarte competitivă este o piatră de temelie 

a societății europene, pe care au fost construite politici europene care aduc beneficii 

directe cetățenilor în viața lor de zi cu zi;” 

A doua parte „sprijină inițiativele menite să îmbunătățească echilibrul dintre viața profesională și 

cea privată” 

 
§ 6 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să accelereze activitatea referitoare la 

finalizarea uniunii piețelor de capital, cu scopul de” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 30 

Prima parte întregul text, cu excepția primelor două liniuțe 

A doua parte aceste liniuțe 

 
§ 79 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv ale persoanelor LGBTI” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 84 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „printr-o combinație între asistența financiară 

majorată” și „accesul la piață și mobilitatea îmbunătățită” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul D 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu un nivel scăzut al inflației și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

S&D: 

§ 89 

Prima parte „invită Comisia să se asigure că: toate propunerile legislative fac obiectul unei 

evaluări de impact riguroase și al unei analize cost-beneficiu; - testul IMM-urilor 

este integrat în toate direcțiile generale și, pentru a asigura aplicarea mai structurată 

a acestui test, are loc o cooperare sistematică cu Comitetul de control normativ” 

A doua parte „este prezentată Parlamentului o evaluare a independenței Comitetului de control 

normativ în îndeplinirea rolului său de a supraveghea și de a consilia în mod obiectiv 

cu privire la evaluările de impact” 
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A treia parte „studiul anual al sarcinilor (ABS) este dezvoltat ca instrument esențial pentru 

identificarea și monitorizarea, în mod clar și transparent, a rezultatelor eforturilor 

Uniunii de a evita și de a reduce reglementarea și sarcinile administrative excesive 

atât din partea Uniunii înseși, cât și din partea statelor membre, la transpunerea și 

interpretarea legislației (suprareglementare);  sunt prezentate Parlamentului 

propuneri de stabilire a unor obiective de reducere a sarcinii în sectoare-cheie, 

vizând obținerea unei reduceri cu 25% până în anul 2020 și cu 50% până în 2030 a 

costurilor economice legate de sarcinile normative impuse întreprinderilor” 

 

PPE: 

amendamentul 55 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „prin utilizarea adecvată a achizițiilor publice 

și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 68 

Prima parte „subliniază că sunt necesare măsuri suplimentare pentru alinierea politicilor 

comerciale ale UE cu obiectivele de dezvoltare durabilă și cu Acordul de la Paris 

privind schimbările climatice și pentru promovarea comerțului mondial echitabil și 

reglementat în interesul tuturor locuitorilor planetei; solicită, în special:” 

A doua parte „o propunere legislativă privind obligația de diligență a lanțurilor valorice mondiale, 

pentru a contracara practicile comerciale neloiale, a asigura transparența și 

trasabilitatea și a susține drepturile omului, drepturile lucrătorilor și drepturile din 

domeniul mediului” 

A treia parte „o încheiere rapidă și cu succes a negocierilor privind modernizarea instrumentului 

de apărare comercială al UE împotriva practicilor comerciale și subvențiilor utilizate 

de țările terțe, care denaturează concurența; o acțiune a Comisiei vizând reducerea 

supracapacității mondiale de producție a oțelului în contextul unui sistem comercial 

multilateral bazat pe norme, inclusiv prin intermediul legislației antidumping și 

antisubvenții aplicabile; măsuri suplimentare în vederea instituirii unui sistem 

jurisdicțional multilateral în materie de investiții care să înlocuiască arbitrajul privat 

în soluționarea litigiilor dintre investitori și stat” 

A patra parte „propuneri ale Comisiei de reformare a modului în care sunt puse în aplicare 

capitolele din acordurile comerciale referitoare la „comerț și dezvoltare durabilă; ar 

trebui să fie posibilă aplicarea, în ultimă instanță, a unor sancțiuni pentru 

nerespectarea dispozițiilor privind dezvoltarea durabilă, după epuizarea tuturor 

celorlalte mecanisme de cooperare și mediere” 

A cincea parte „propuneri specifice ale Comisiei, pe baza documentului de reflecție privind 

valorificarea oportunităților globalizării, în vederea creării de noi oportunități viabile 

pentru cetățenii europeni care au fost afectați de concurența economică la nivel 

mondial; aceste propuneri ar trebui să facă parte din strategia de investiții a UE 

pentru dezvoltarea durabilă și ar trebui să implice actualizarea și consolidarea unor 

instrumente ca Fondul european de ajustare la globalizare; presiune continuă 

exercitată de Comisie asupra Consiliului pentru a publica mandatele de negociere ale 

negocierilor comerciale, fiind de părere că acestea ar trebui făcute publice, ca regulă 

generală, inclusiv cele adoptate anterior; îndeamnă Comisia să își intensifice 

eforturile pentru a asigura transparența față de publicul larg, pe lângă deputați, care 

trebuie să fie pe deplin informați în toate etapele ciclului de viață al acordurilor, 

precum și să sublinieze necesitatea organizării unor dialoguri periodice cu societatea 

civilă în vederea restabilirii încrederii în politica comercială a UE” 

  

  

 

EFDD, ECR: 

§ 7 
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Prima parte „subliniază că o politică europeană de succes în domeniul migrației presupune un 

mecanism stabilit de comun acord de distribuire a solicitanților de azil echitabil și 

eficient;” 

A doua parte „subliniază importanța realizării unor progrese în soluționarea crizei migrației într-

un mod care să dea dovadă de o mai mare sensibilitate față de preocupările masive 

din statele membre privind migrația necontrolată; salută recentele progrese realizate 

în consolidarea gestionării și controlului efectiv al frontierelor externe ale Uniunii, 

condiție prealabilă pentru ca statele membre să ajungă din nou la un nivel acceptabil 

de încredere reciprocă;” 

 

ECR, ENF: 

§ 5 

Prima parte „subliniază că este nevoie de o abordare cuprinzătoare pentru a înțelege care sunt 

beneficiile monedei unice și a aborda punctele în continuare slabe ale acesteia, 

asigurând, totodată, sustenabilitatea, reziliența și finalizarea UEM și îndeplinind 

obiectivele legate de creșterea economică și ocuparea integrală a forței de muncă;” 

cu excepția cuvintelor: „a înțelege care sunt beneficiile monedei unice și a aborda 

punctele în continuare slabe ale acesteia, asigurând, totodată, sustenabilitatea, 

reziliența și finalizarea UEM și” 

A doua parte „a înțelege care sunt beneficiile monedei unice și a aborda punctele în continuare 

slabe ale acesteia, asigurând, totodată, sustenabilitatea, reziliența și finalizarea UEM 

și” cu excepția cuvintelor: „și finalizarea” 

A treia parte „și finalizarea” 

A patra parte „consideră că noile evoluții ale UEM trebuie să se bazeze pe legislația în vigoare și 

aplicarea acesteia și să cuprindă măsuri menite să facă structura sa instituțională mai 

legitimă și mai responsabilă din punct de vedere democratic” 
 

Diverse 

Fabio Massimo Castaldo (Grupul EFDD) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție 

B8-0456/2017. 
 

 

10. Bugetul pe 2018 - mandatul pentru trilog 

Raport: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017) 

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

comentarii 

§ 1 13 GUE/NGL  -  

După § 1 1 EFDD AN - 83, 475, 109 

15 GUE/NGL AN - 88, 554, 16 

16 GUE/NGL  -  

§ 2 17 GUE/NGL  -  

§ 3 18 GUE/NGL  -  

După § 3 19 GUE/NGL AN - 85, 553, 35 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 4 20 GUE/NGL  -  

§ 6 23 GUE/NGL  -  

2 EFDD  -  

După § 6 22 GUE/NGL  -  

§ 7 24S GUE/NGL  -  

§ 8 8 ALDE  -  

3 EFDD  -  

25 GUE/NGL  -  

§ 9 9 ENF AN - 110, 542, 19 

27 GUE/NGL  -  

După § 10 28 GUE/NGL  -  

După § 15 33 GUE/NGL AN + 534, 130, 7 

După § 16 4 EFDD  -  

După § 18 29 GUE/NGL AN - 96, 524, 44 

După § 23 30 GUE/NGL AN - 189, 369, 73 

§ 26 5 EFDD  -  

După § 33 31 GUE/NGL  -  

După § 35 6 EFDD VE + 310, 292, 56 

§ 48 10 ENF AN - 121, 499, 34 

7 EFDD AN - 175, 299, 181 

§ 51 11 ENF  -  

După § 55 12 ENF AN - 142, 502, 20 

32 GUE/NGL  -  

După referirea 7 34 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 445, 144, 80 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 
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ENF: amendamentele 9, 10, 12 

EFDD: amendamentele 1, 7 

GUE/NGL: amendamentele 15, 19, 29, 30, 33 
 

Diverse 

Amendamentele 14, 21 și 26 au fost retrase. 

Liadh Ní Riada (Grupul GUE/NGL) și-a retras semnătura de la amendamentul 19. 
 

 

11. Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale 

Raport: Elmar Brok și Silvia Costa (A8-0220/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 462, 137, 58 
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12. Recomandare adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării 

Generale a Organizației Națiunilor Unite 

Raport: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017) 

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

comentarii 

§ 1, litera a 4 ECR  +  

5 PPE  +  

7 GUE/NGL  -  

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 1, după litera a 1 ALDE AN + 613, 21, 30 

modificat oral 

2 ALDE AN + 602, 30, 33 

§ 1, litera g § text original div   

1/VE + 357, 294, 13 

2/VE - 180, 316, 162 

3 ↓  

§ 1, litera w 8S GUE/NGL VE - 100, 554, 6 

§ 1, după litera ad, 

după subtitlu 

9 GUE/NGL AN - 286, 348, 17 

§ 1, după litera ah, 

după subtitlu 

10 GUE/NGL  -  

§ 1, după litera an, 

după subtitlu 

11 GUE/NGL VE + 334, 296, 16 

12 GUE/NGL VE + 334, 281, 26 

§ 1, litera ar 3 ALDE AN + 539, 29, 81 

§ 1, litera bd § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 1, litera bf § text original div   

1/AN + 584, 51, 23 

2/AN + 471, 139, 42 

3 +  

Considerentul D 6S GUE/NGL VE + 355, 230, 70 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 457, 124, 66 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ALDE: amendamentele 1, 2, 3 

GUE/NGL: amendamentul 9 

EFDD: § 1, litera bf (prima parte, a doua parte) 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 1, litera g 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 1, litera a 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv a Georgiei, Moldovei și Ucrainei” și 

„inclusiv a conflictului din regiunea Nagorno-Karabah” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

EFDD: 

§ 1, litera bd 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Organizației Națiunilor Unite și să se implice 

în continuare pentru a consolida statutul de observator al UE în anumite 

suborganizații ale ONU” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 1, litera bf 

Prima parte „să sprijine în mod activ o reformă cuprinzătoare a Consiliului de Securitate al 

ONU, pe baza unui consens generalizat, cu scopul de a ilustra mai bine noua 

realitate mondială și de a răspunde mai eficient provocărilor de securitate actuale și 

viitoare” 

A doua parte „să sprijine obiectivul pe termen lung al UE de a obține un loc în cadrul unui 

Consiliu de Securitate reformat al ONU” 

A treia parte „să îndemne membrii Consiliului de Securitate al ONU să nu își exercite dreptul de 

veto în cazurile referitoare la comiterea de crime împotriva umanității; să promoveze 

revitalizarea activității Adunării Generale a ONU și coordonarea îmbunătățită și 

coerența acțiunilor tuturor instituțiilor ONU, care ar trebui să consolideze eficiența, 

eficacitatea, legitimitatea, transparența, răspunderea, capacitatea și 

reprezentativitatea sistemului, cu scopul de a oferi un răspuns mai prompt 

provocărilor globale” 

 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 1, litera g 
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Prima parte „să acționeze în conformitate cu hotărârea Curții Europene de Justiție privind Sahara 

de Vest și” 

A doua parte „să sprijine eforturile ONU de a asigura o soluționare echitabilă și durabilă a 

conflictului din Sahara Occidentală, pe baza dreptului la autodeterminare a 

poporului Sahrawi și în conformitate cu rezoluțiile relevante ale ONU; să solicite ca 

Misiunea Națiunilor Unite pentru referendum în Sahara de Vest (MINURSO) să fie 

prevăzută cu un mandat pentru drepturile omului, în conformitate cu toate celelalte 

misiuni de menținere a păcii ale ONU, și ca tot personalul MINURSO să își poată 

relua funcțiile” cu excepția cuvintelor „toate” și „și ca tot personalul MINURSO să 

își poată relua funcțiile” 

A treia parte „toate” și „și ca tot personalul MINURSO să își poată relua funcțiile” 
 

Diverse  

Takis Hadjigeorgiou a prezentat următorul amendament oral la amendamentul 1: 

„(b) să mențină sprijinul deplin pentru eforturile depuse de ONU pentru a înlesni o soluționare globală 

în vederea opririi divizării Ciprului și subliniază că soluționarea problemei Ciprului va avea un impact 

pozitiv asupra întregii regiuni, fiind benefică atât ciprioților greci, cât și ciprioților turci; îndeamnă 

Consiliul să utilizeze toate resursele de care dispune pentru a sprijini pe deplin încheierea cu succes a 

procesului de reunificare și să sprijine rolul ONU;” 

 

 

13. Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică 

pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa 

Propuneri de rezoluție: B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, 
B8-0448/2017, B8-0449/2017 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0440/2017 

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

§ 9 § text original vs +  

§ 12 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 15 § text original vs +  

§ 16 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 1 PPE  +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

Considerentul G § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0439/2017  ENF  ↓  

B8-0440/2017  PPE  ↓  

B8-0445/2017  S&D  ↓  

B8-0446/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0447/2017  ALDE  ↓  

B8-0448/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0449/2017  ECR  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: §§ 9, 15 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 16 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „deschise și” și „și condiții de concurență 

echitabile” 

A doua parte „deschise și” 

A treia parte „și condiții de concurență echitabile” 

 
§ 24 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „– mai ales comerțul, mediul, cercetarea, 

sănătatea, investițiile, concurența, energia și clima –” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul G 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „întrucât o piață internă funcțională și deschisă 

și” și „liber” 

A doua parte aceste cuvinte 
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EFDD: 

§ 12 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS),” 

A doua parte aceste cuvinte 

 


