
P8_PV(2017)10-04(VOT)_RO.docx 1 PE 611.540 

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. Încheierea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC*** 

Recomandare: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 626, 36, 27 

 

 

 

2. Dispoziții ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind 

vizele în Bulgaria și în România * 

Raport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 610, 50, 33 

 

 

3. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea 

vehiculelor în Republica Cehă * 

Raport: Maria Grapini (A8-0288/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 604, 68, 21 

 

 

4. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în 

Portugalia * 

Raport: Jaromír Štětina (A8-0289/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 596, 72, 18 

 

 

5. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia * 

Raport: Claude Moraes (A8-0287/2017) 
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Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 599, 67, 21 

 

 

6. Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri***I 

Raport: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 27 comisia AN + 659, 12, 17 

 

 

 

7. Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care 

operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre***I 

Raport: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 30 comisia AN + 655, 12, 26 

 

 

 

8. Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro 

ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate***I 

Raport: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 24 comisia AN + 661, 11, 17 

 

 

 

9. Obiecție la un act de executare: criterii științifice pentru determinarea 

proprietăților care perturbă sistemul endocrin 
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Propunere de rezoluție: B8-0542/2017 (este necesară majoritatea deputaților care compun 
Parlamentul pentru a adopta propunerea de rezoluție) 

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

comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-0542/2017  

(Comisia ENVI) 

§ 3 1= 

4= 

S&D/Verts/A

LE 

ALDE 

VE + 399, 258, 31 

§ 5 § text original vs/VE - 219, 257, 213 

§ 6 § text original vs -  

Referirea 8 § text original vs -  

Referirea 9 § text original vs -  

Referirea 10 § text original vs -  

Referirea 11 § text original vs -  

Referirea 12 § text original vs -  

Referirea 13 § text original vs -  

Referirea 14 § text original vs -  

Considerentul I 2 ALDE VE + 334, 320, 33 

Considerentul L § text original div   

1 +  

2/VE + 394, 269, 27 

Considerentul P § text original AN + 605, 35, 48 

Considerentul Q § text original vs -  

Considerentul R § text original div   

1/AN + 598, 48, 44 

2/AN - 155, 321, 213 

3/AN - 150, 341, 202 

Considerentul S § text original vs -  

Considerentul T 3 ALDE VE - 168, 316, 204 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul U § text original vs -  

Considerentul V § text original vs -  

Considerentul W § text original vs -  

Considerentul X § text original vs -  

Considerentul Y § text original vs -  

Considerentul Z § text original vs -  

Considerentul AA § text original vs -  

Considerentul AB § text original vs -  

Considerentul AC § text original vs -  

Considerentul AD § text original vs -  

Considerentul AE § text original vs -  

Considerentul AF § text original vs -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 389, 235, 70 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ALDE: considerentele P, R (a doua și a treia parte) 

Verts/ALE: considerentele P, R, vot final 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: §§ 5, 6, referirile 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, considerentele Q, S, U, V, W, X, Y, Z, AA, 

AB, AC, AD, AE, AF 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE: 

considerentul L 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „acest fapt a fost subliniat de Parlamentul 

European în rezoluția sa din 8 iunie 2016, în care se precizează că «Tribunalul a 

hotărât că stabilirea criteriilor științifice se poate face numai în mod obiectiv, pe baza 

datelor științifice referitoare la sistemul endocrin, independent de orice alte aspecte, 

în special de natură economică, și că»; 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul R 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „astfel” și „evocat de președintele Comisiei 

Europene, Jean-Claude Juncker;” 

A doua parte „astfel” 

A treia parte „evocat de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker;” 
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10. Soia modificată genetic FG72 x A5547-127 

Propunere de rezoluție: B8-0540/2017 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-0540/2017  

(Comisia ENVI) 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 454, 198, 36 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE, ENF: vot final 
 

 

11. Soia modificată genetic DAS-44406-6 

Propunere de rezoluție: B8-0541/2017 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-0541/2017  

(Comisia ENVI) 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 458, 193, 36 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE, ENF: vot final 
 

 

12. Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor 

Propunere de rezoluție: B8-0535/2017 

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

comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-0535/2017 

(Comisia DEVE) 

§ 2 § text original AN + 678, 7, 2 

§ 4 § text original div   

1 +  

2 +  



P8_PV(2017)10-04(VOT)_RO.docx 7 PE 611.540 

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

comentarii 

§ 20 § text original AN + 435, 133, 120 

Considerentul D § text original AN + 450, 110, 125 

Considerentul P § text original AN + 361, 316, 13 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: considerentul D 

S&D: § 20 

ENF: § 2, considerentul P 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 20, considerentul D 

Verts/ALE: Considerentul P 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 4 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv serviciile legate de sănătatea sexuală 

și reproductivă și drepturile aferente” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

13. Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, 

Germania (COP23) 

Propunere de rezoluție: B8-0534/2017 

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

comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-0534/2017 

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

§ 3 § text original vs/VE + 381, 310, 5 

§ 8 § text original vs +  

§ 9 § text original vs +  

§ 10 § text original vs +  

§ 11 § text original AN + 360, 291, 43 

§ 12 § text original div   

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

comentarii 

2/AN + 557, 100, 34 

§ 14 1 ECR VE - 272, 394, 17 

§ 18 § text original div   

1 +  

2/VE + 372, 310, 6 

După § 22 4 Verts/ALE AN + 388, 276, 21 

§ 25 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 374, 312, 6 

§ 26 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 29 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 31 § text original AN + 618, 66, 9 

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 35 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 36 § text original div   

1 +  

2/AN + 485, 150, 56 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 43 § text original vs +  

§ 56 § text original vs +  

După § 58 2 PPE div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 60 3 PPE div   

1/VE - 261, 413, 5 

2 -  

§ text original div   

1/VE + 415, 253, 6 

2 +  

§ 73 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 77 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 78 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 81 § text original vs +  

Referirea 16 § text original vs +  

Considerentul E § text original div   

1 +  

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

comentarii 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: § 31 

Verts/ALE: amendamentul 4, § 11 

ECR: §§ 12 (a doua parte), 36 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 3, 26 

ECR: §§ 12 (a doua parte), 36 (a doua parte). 56 

GUE/NGL: § 43 

ENF: §§ 8, 9, 10, 60, 81, referirea 16 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 18 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „privind emisii zero până la mijlocul secolului” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

ECR: 

§ 12 

Prima parte „insistă că, în special după anunțul președintelui Trump, este important să se prevadă 

dispoziții adecvate împotriva relocării emisiilor de carbon și că trebuie să se asigure 

faptul că întreprinderile cele mai performante, care emit o cantitate importantă de 

emisii de carbon și care au o intensitate ridicată a schimburilor comerciale vor primi 

gratuit certificatele de care au nevoie; solicită Comisiei să examineze eficacitatea și 

legalitatea măsurilor suplimentare vizând protejarea sectoarelor industriale expuse 

riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon” 

A doua parte „de exemplu, ajustarea taxei vamale pe emisiile de carbon și a taxei pe consum, în 

special în ceea ce privește produsele care provin din țări care nu își îndeplinesc 

angajamentele asumate în temeiul Acordului de la Paris;” 

 
§ 26 

Prima parte „reamintește că intensificarea măsurilor de atenuare în perioada pre-2020 reprezintă 

o condiție indispensabilă pentru îndeplinirea obiectivelor pe termen lung ale 

Acordului de la Paris și” 

A doua parte „solicită UE să se asigure că acțiunile pe termen scurt rămân pe agenda COP23;” 

 
§ 33 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „schimbările în sistemele fiscale naționale și 

internaționale, printre care transferul sarcinii fiscale de la sectorul muncii către cel 

de capital” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 35 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să dezvolte un mecanism financiar dedicat și 

automat al UE, care să ofere sprijin suplimentar și adecvat pentru cota echitabilă a 

UE” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 60 
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Prima parte „recunoaște numeroasele dificultăți de formulare a unei definiții universal acceptate 

a «refugiaților climatici» dar solicită recunoașterea în mod serios a caracterului și 

amplorii migrației și strămutării provocate de schimbările climatice ca urmare a 

dezastrelor cauzate de încălzirea globală;” 

A doua parte „constată cu îngrijorare că, între 2008 și 2013, aproximativ 166 de milioane de 

persoane au fost obligate să-și părăsească locuințele din cauza unor dezastre 

naturale, a creșterii nivelului mării, a fenomenelor meteorologice extreme, a 

deșertificării, a penuriei de apă și a răspândirii bolilor tropicale cu transmitere prin 

vectori; reamintește în mod deosebit faptul că evoluțiile în materie de climă din 

anumite părți ale Africii și ale Orientului Mijlociu ar putea contribui la instabilitate 

politică, la dificultăți economice și la escaladarea crizei refugiaților din bazinul 

Mării Mediterane;” 

 

ALDE: 

§ 29 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sub forma unui pilon separat de măsuri de 

combatere a schimbărilor climatice” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

ENF: 

§ 73 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „economisirea energiei”, „și de economisire” și 

„energetice” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 77 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „energetice” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 78 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „economisirea energiei” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul E 

Prima parte „întrucât schimbările climatice pot accentua concurența pentru resurse precum 

alimentele, apa și pășunile, pot exacerba dificultățile economice și instabilitatea 

politică și ar putea deveni cel mai însemnat factor de strămutare a populațiilor, atât 

în interiorul frontierelor naționale, cât și la nivel transfrontalier” 

A doua parte „în viitorul nu foarte îndepărtat; întrucât, prin urmare, chestiunea migrațiilor 

climatice ar trebui să capete un loc de frunte pe agenda internațională;” 

 

Verts/ALE: 

amendamentul 2 

Prima parte „reamintește că, în conformitate cu articolul 2 din Acordul de la Paris din 4 

noiembrie 2016, acesta urmărește, printre altele, creșterea capacității de adaptare la 

efectele negative ale schimbărilor climatice, încurajează reziliența la schimbările 

climatice și dezvoltarea cu un nivel redus de emisii de gaze cu efect de seră” 

A doua parte „într-un mod care nu pune în pericol producția alimentară” 

A treia parte „și invită Comisia și statele membre să asigure fluxuri de finanțare în coerență cu 

acest obiectiv;” 

 
amendamentul 3 
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Prima parte eliminarea termenilor: „recunoaște numeroasele dificultăți de formulare a unei 

definiții universal acceptate a „ refugiaților climatici“ dar solicită recunoașterea în 

mod serios a caracterului și amplorii migrației și strămutării provocate de 

schimbările climatice ca urmare a dezastrelor cauzate de încălzirea globală;” 

A doua parte adăugarea termenilor: „subliniază faptul că persoanele care își pierd spațiul vital ca 

urmare a schimbărilor climatice ar trebui să fie sprijinite, ori de câte ori este posibil, 

în țara lor de origine sau în apropierea acesteia;” 

 

PPE, ECR: 

§ 25 

Prima parte „așteaptă cu interes clarificarea, la COP 23, a modului de funcționare a dialogului de 

facilitare din 2018, care va fi o oportunitate-cheie pentru a face bilanțul progreselor 

realizate în vederea atingerii obiectivului de atenuare a schimbărilor climatice, 

prevăzut în acord, și pentru a furniza, până în 2020, informații privind pregătirea și 

revizuirea contribuțiilor naționale ale părților pentru 2030, pentru a atinge 

obiectivele acordului; consideră că UE ar trebui să joace un rol proactiv în cadrul 

acestui prim dialog de facilitare, pentru a realiza un bilanț al ambițiilor colective și al 

progreselor în punerea în aplicare a angajamentelor;” 

A doua parte „invită Comisia și statele membre să prezinte, cu mult timp înainte de dialogul de 

facilitare, angajamente suplimentare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră, care să depășească angajamentele actuale în temeiul Acordului de la Paris și să 

contribuie în mod adecvat la eliminarea decalajelor în ceea ce privește atenuarea, în 

conformitate cu capacitățile UE” cu excepția termenilor „să prezinte, cu mult timp 

înainte de dialogul de facilitare, angajamente suplimentare privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, care să depășească angajamentele actuale în 

temeiul Acordului de la Paris și” 

A treia parte „să prezinte, cu mult timp înainte de dialogul de facilitare, angajamente suplimentare 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, care să depășească 

angajamentele actuale în temeiul Acordului de la Paris și” 

 

ECR, ALDE: 

§ 36 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „prin introducerea unei taxe pe tranzacțiile 

financiare” 

A doua parte aceste cuvinte 

 


