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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. Situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane 

Propuneri de rezoluție: B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, 
B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0543/2017 

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

După § 3 3 GUE/NGL  -  

După considerentul H 1 GUE/NGL  -  

după considerentul Q 2 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0543/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0544/2017  ALDE  ↓  

B8-0546/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0547/2017  PPE  ↓  

B8-0551/2017  S&D  ↓  

B8-0553/2017  ECR  ↓  

B8-0554/2017  EFDD  ↓  

B8-0562/2017  ENF  ↓  
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2. Cazul liderilor tătarilor din Crimeea Ahtem Ciigoz, Ilmi Umerov și Mikola 

Semena, jurnalist 

Propuneri de rezoluție: B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0545/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0545/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0548/2017  ALDE  ↓  

B8-0552/2017  S&D  ↓  

B8-0557/2017  PPE  ↓  

B8-0559/2017  ECR  ↓  

 

Diverse 

Elisabetta Gardini și-a retras semnătura de pe propunerea de rezoluție B8-0557/2017. 
 

 

3. Situația din Maldive 

Propuneri de rezoluție: B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, 

B8-0560/2017, B8-0561/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0549/2017 

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

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 8 1 GUE/NGL  -  

§ 14 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 15 
§ 

text original  + modificare orală 

Considerentul C 
§ 

text original  + modificare orală 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0549/2017  ALDE  ↓  

B8-0550/2017  ECR  ↓  

B8-0555/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0556/2017  EFDD  ↓  

B8-0558/2017  PPE  ↓  

B8-0560/2017  S&D  ↓  

B8-0561/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 5 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „solicită abolirea universală a pedepsei capitale; 

A doua parte aceste cuvinte 

 

GUE/NGL 

§ 14 

Prima parte „invită UE să utilizeze pe deplin toate instrumentele de care dispune pentru a 

promova respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice în Maldive,” 

A doua parte „inclusiv analizând posibilitatea de a introduce sancțiuni temporare individuale 

specifice împotriva celor care subminează drepturile omului;” 
 

Diverse: 

Charles Tannock a prezentat un amendament oral la § 15, în vederea eliminării acestuia, precum și 

următorul amendament oral la considerentul C: 

„C. întrucât libertățile politice și civile au fost erodate, lideri ai opoziției au fost arestați în mod 

arbitrar, mass-media a fost atacată, iar conservatorismul religios în creștere este învinuit de 

declinul libertății religioase și al toleranței, în timp ce președintele Abdulla Yameen, fostul lider al 

Partidului Progresist din Maldive, și guvernul său încearcă să își consolideze controlul asupra 

puterii;”. 
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4. Cooperare consolidată: Parchetul European 

Recomandare: Barbara Matera (A8-0290/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 456, 115, 60 

 

 

 

5. Sistemele penitenciare și condițiile din închisori 

Raport: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

de înlocuire 

1 ENF AN - 81, 524, 32 

§ 7 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 12 § text original vs/VE + 287, 259, 89 

vot: rezoluţia Comisiei LIBE AN + 474, 109, 34 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentul 1 
 

Solicitări de vot separat 

deputați: § 12 
 

Solicitări de vot pe părți 

deputați: 

§ 7 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „dat fiind faptul că populația carcerală tinde să 

crească în același ritm cu creșterea capacităților închisorilor;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 


