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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. Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017 

Raport: Jens Geier (A8-0372/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 515, 91, 34 

 

 

2. Proiect de buget rectificativ nr. 6/2017 - Reducerea creditelor de plată și de 

angajament în conformitate cu previziunile actualizate de cheltuieli și cu 

actualizarea veniturilor (resurse proprii și amenzi) 

Raport: Jens Geier (A8-0379/2017) 

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

comentarii 

§ 1 1 ENF AN - 89, 549, 4 

§ 3 2S ENF  -  

§ 5 3 ENF AN - 139, 503, 2 

§ text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 581, 48, 14 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentele 1, 3 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 5 

Prima parte „își exprimă încă o dată regretul cu privire la faptul că sumele eliberate ca urmare a 

subutilizării creditelor alocate programelor Uniunii și a aplicării amenzilor prevăzute 

de politica de concurență a Uniunii sunt folosite pentru a reduce contribuțiile bazate 

pe VNB ale statelor membre, în loc să fie utilizate pentru finanțarea priorităților 

Uniunii” 
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A doua parte „subliniază că, în urma actualizărilor cuprinse în proiectul de buget rectificativ 

nr. 6/2017, se restituie la bugetele statelor membre o contribuție bazată pe VNB în 

valoare de 9 829,6 milioane EUR, care se adaugă la suma de 6 405 milioane EUR, al 

cărei transfer către bugetele naționale a fost deja aprobat prin bugetul rectificativ 

nr. 2/2017; atrage atenția că dezacordul dintre cele două componente ale autorității 

bugetare în ceea ce privește cheltuielile efectuate în cadrul bugetului pe 2018 al 

Uniunii, survenit după finalizarea lecturii Parlamentului European și la începutul 

perioadei de conciliere, vizează o sumă de numai 3 619,8 milioane EUR în credite 

de angajament și 2 182,4 milioane EUR în credite de plată”, cu excepția cuvintelor: 

„de” și „numai” 

A treia parte cuvintele „de” și „numai” 
 

 

 

 

 

 

3. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor 

plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2018 

Raport: Inese Vaidere (A8-0371/2017) (majoritatea membrilor care compun Parlamentul și trei 

cincimi din totalul voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 608, 15, 20 

 

 

 

 

 

4. Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare 

imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de 

refugiați și amenințările la adresa securității 

Raport: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017) (majoritatea membrilor care compun Parlamentul și trei 

cincimi din totalul voturilor exprimate) 

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

comentarii 

§ 5 § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 535, 79, 31 

 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 5 
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5. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare cererea EGF/2017/003 

GR/Attica retail 

Raport: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017) (majoritatea membrilor care compun Parlamentul și trei 
cincimi din totalul voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 565, 71, 11 

 

 

6. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare cererea EGF/2017/005 

FI/Comerț cu amănuntul 

Raport: Răzvan Popa (A8-0366/2017) (majoritatea membrilor care compun Parlamentul și trei 
cincimi din totalul voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 555, 77, 12 

 

 

7. Procedura bugetară 2018 

Raport: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0359/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

proiect comun AN + 295, 154, 197 

 

 

 

8. Cerere de ridicare a imunității lui Ana Gomes 

Raport: Laura Ferrara (A8-0363/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic  +  

 

 

9. Modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială și a 

resurselor pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea 

forței de muncă și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană ***I 

Raport: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017) 
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Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 561, 46, 38 

 

 

 

 

 

 

10. Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Egipt: participarea Egiptului la 

Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) 

*** 

Recomandare: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 596, 33, 18 

 

 

 

 

 

 

11. Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Algeria: participarea Algeriei la 

Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) 

*** 

Recomandare: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 596, 30, 19 

 

 

 

 

 

 

12. Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Iordania: participarea Iordaniei 

la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană 

(PRIMA) *** 

Recomandare: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 596, 29, 22 
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13. Aderarea Republicii Chile, a Republicii Islanda și a Republicii Bahamas la 

Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de 

copii * 

Raport: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 615, 2, 30 

 

 

14. Aderarea Republicii Panama, a Republicii Uruguay, a Republicii Columbia și a 

Republicii El Salvador la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile 

ale răpirii internaționale de copii * 

Raport: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 611, 2, 28 

 

 

15. Aderarea Republicii San Marino la Convenția de la Haga din 1980 asupra 

aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * 

Raport: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 615, 2, 27 

 

 

16. Aderarea Georgiei și a Africii de Sud la Convenția de la Haga din 1980 asupra 

aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii * 

Raport: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 613, 3, 28 

 

 

17. Aranjamentele tranzitorii pentru diminuarea impactului introducerii IFRS 9 ***I 
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Raport: Peter Simon (A8-0255/2017) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 2 comisia AN + 495, 141, 10 

 

 

 

18. Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace ***I 

Raport: Arnaud Danjean (A8-0261/2017) 

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

comentarii 

Propunere de respingere a propunerii Comisiei 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

3 = 

6 = 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 5 comisia AN + 473, 163, 7 

Declaraţie comună a 

Parlamentului, 

Consiliului și Comisiei 

4 comisia VE + 484, 142, 8 

 

 

 

19. Rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de 

insolvență ***I 

Raport: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 2 comisia AN + 523, 113, 8 
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20. Anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și 

vânzările de bunuri la distanță * 

Raport: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-8                        

10-12                 

14-21 

comisia  +  

Articolul 1 – primul 

paragraf – punctul 2 

Directiva 2006/112/CE 

Articolul 58 – 

alineatul 2 – litera c 

22 Verts/ALE  -  

9 comisia vs/VE + 422, 208, 7 

Articolul 2 – primul 

paragraf – punctul 6 

Directiva 2006/112/CE 

Articolul 59c – 

alineatul 1 – litera c 

23 Verts/ALE  -  

13 comisia vs/VE + 415, 208, 9 

vot: propunerea Comisiei AN + 540, 30, 68 

 

Solicitări de vot separat 

S&D: amendamentele 9, 13 
 

 

 

 

 

 

21. Cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea 

adăugată * 

Raport: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-10 comisia  +  

Articolul 1 § 1, după 

punctul 5 

11 Verts/ALE  -  

vot: propunerea Comisiei AN + 576, 30, 32 
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22. Situația din Yemen 

Propuneri de rezoluție: B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, 
B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0649/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 15 § text original div   

1/AN + 588, 42, 9 

2/AN + 368, 221, 43 

Considerentul M § text original div   

1/AN + 590, 26, 23 

2/AN + 511, 77, 33 

 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 539, 13, 81 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0649/2017  ECR  ↓  

B8-0650/2017  ALDE  ↓  

B8-0651/2017  EFDD  ↓  

B8-0652/2017  S&D  ↓  

B8-0653/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0654/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0655/2017  PPE  ↓  

B8-0656/2017  ENF  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: considerentele M, § 15, vot final 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 15 
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Prima parte „invită Consiliul să promoveze în mod real respectarea dreptului internațional 

umanitar, conform orientărilor UE aplicabile; subliniază mai ales că se impune 

stricta aplicare de către toate statele membre ale UE a normelor prevăzute în Poziția 

comună 2008/944/PESC a Consiliului” 

A doua parte „reamintește, în această privință, rezoluția sa referitoare la situația umanitară din 

Yemen, în care VP/ÎR este invitat să lanseze o inițiativă care să vizeze impunerea de 

către UE a unui embargo asupra armelor împotriva Arabiei Saudite, având în vedere 

acuzațiile grave de încălcare de către Arabia Saudită a dreptului internațional 

umanitar în Yemen și faptul că autorizarea în continuare a vânzărilor de arme către 

Arabia Saudită ar încălca, prin urmare, Poziția comună 2008/944/PESC a 

Consiliului” 

 
considerentul M 

Prima parte „întrucât forțele Houthi/Saleh, sprijinite de Iran, fac obiectul unui embargo 

internațional asupra armelor” 

A doua parte „întrucât, potrivit celui de al 18-lea Raport anual al UE cu privire la exporturile de 

arme, statele membre ale UE au continuat să autorizeze transferurile de arme către 

Arabia Saudită de la escaladarea conflictului, ceea ce reprezintă o încălcare a 

Poziției comune 2008/944/PESC privind controlul exporturilor de arme; întrucât, în 

Rezoluția Parlamentului European din 25 februarie 2016 referitoare la situația 

umanitară din Yemen, VP/ÎR a fost invitată să lanseze o inițiativă care să vizeze 

aplicarea de către UE a unui embargo asupra armelor împotriva Arabiei Saudite, în 

conformitate cu Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 

2008” 

 
 

 

23. Implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități 

Raport: Helga Stevens (A8-0339/2017) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

de înlocuire 

5 ENF AN - 31, 562, 33 

§ 3 § text original div   

1 +  

2/VE + 345, 247, 7 

§ 5 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

§ 7 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 20 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 31 § text original vs +  

§ 41 1 ECR  +  

§ 75 § text original vs +  

§ 83 § text original vs +  

§ 128 2 GUE/NGL VE + 317, 275, 21 

După § 128 3 GUE/NGL VE + 298, 296, 15 

§ 132 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 134 § text original vs +  

După § 140 4 GUE/NGL  -  

vot: rezoluţia Comisiei EMPL AN + 529, 28, 45 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentul 5 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 31, 134 

ALDE: §§ 75, 83 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 3 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „obligatorii” 

A doua parte acest cuvânt 

 



P8_PV(2017)11-30(VOT)_RO.docx 12 PE 614.779 

§ 132 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „de exemplu în cazul persoanelor LGBTQI cu 

dizabilități care sunt expuse discriminării multiple” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

ALDE: 

§ 5 

Prima parte „speră ca colegislatorii UE să adopte fără întârziere la Actul european privind 

accesibilitatea” 

A doua parte „recomandă, pentru a transpune complet în practică CDPD, ca textul final să prevadă 

o accesibilitate mai mare a produselor și serviciilor pentru persoanele cu dizabilități 

și persoanele cu limitări funcționale; subliniază că sunt necesare norme europene 

privind accesibilitatea spațiilor publice și a mediului construit, precum și privind 

accesul la toate modurile de transport;” 

 
§7 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și că includ un buget separat pentru 

accesibilitate” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 20 

Prima parte „este preocupat de obstacolele în calea participării cu care se confruntă în întreaga 

Europă persoanele aflate sub tutelă și cele care trăiesc în instituții și invită Comisia 

să se asigure că persoanele private de capacitatea lor juridică pot exercita toate 

drepturile consacrate în tratatele și legislația Uniunii Europene; invită statele 

membre să promoveze participarea prin accelerarea procesului de 

dezinstituționalizare” 

A doua parte „și înlocuirea procesului decizional cu procesul decizional susținut” 

 


