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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 Steeve Briois 

Raport: Evelyn Regner (A8-0011/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: propunere de 

decizie 

 +  

 

 

2. Acord de cooperare științifică și tehnologică între UE și Brazilia *** 

Recomandare: Angelo Ciocca (A8-0004/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 504, 35, 95 

 

 

 

3. Instituirea unei Comisii speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a 

pesticidelor 

Propunere de decizie B8-0077/2018 (majoritatea membrilor care compun Parlamentul și două treimi 

din totalul voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Propunerea de decizie B8-0077/2018  

(Conferința președinților) 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

 +  

 

 

 

4. Geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, 

domiciliul sau sediul clienților ***I 

Raport: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017) 

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

comentarii 

Propunere de respingere a propunerii Comisiei 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

67= 

68= 

EFDD 

ENF 

 -  

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 70 comisia AN + 557, 89, 33 

Declarația Comisiei 69 comisia  +  

 

 

 

5. Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în 

acest domeniu ***I 

Raport: Julie Girling (A8-0003/2017) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 166 comisia AN + 535, 104, 39 

Declarațiile Comisiei 167 comisia  +  

 

 

 

6. Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 

Raport: Jonás Fernández (A8-0383/2017) 

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

comentarii 

§ 2 § text original AN + 474, 161, 47 

§ 7 13 ENF AN - 68, 581, 30 

§ 10 7 EFDD AN - 143, 513, 24 

§ 11 1 GUE/NGL  -  

8 EFDD AN - 102, 559, 20 

§ 14 14 ENF AN - 90, 566, 23 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 18 9 EFDD AN - 145, 514, 25 

15 ENF AN - 93, 520, 65 

§ text original div   

1/AN + 524, 153, 5 

2/AN + 527, 145, 9 

§ 19 2 GUE/NGL  -  

§ 21 10 EFDD AN - 141, 510, 33 

§ 22 16 ENF AN - 90, 576, 10 

§ 26 § text original div   

1/AN + 628, 15, 40 

2/VE + 595, 61, 22 

3 +  

§ 27 3 GUE/NGL AN - 157, 500, 22 

§ text original div   

1 +  

2/AN + 576, 56, 44 

3 +  

După § 27 11 EFDD AN - 208, 465, 12 

După § 29, subtitlu 

nou 

19 S&D  +  

§ 31 § text original AN + 549, 127, 7 

§ 32 § text original div   

1 +  

2/AN + 565, 70, 42 

3 +  

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

comentarii 

1 +  

2/AN + 595, 51, 35 

3 +  

§ 38 § text original div   

1/AN + 549, 125, 10 

2/AN + 543, 121, 16 

§ 40 17 ENF AN - 101, 519, 63 

§ text original AN + 480, 142, 60 

§ 44 12 PPE AN + 432, 162, 89 

4 GUE/NGL  -  

18 S&D  +  

§ 45 5 GUE/NGL  -  

După § 46 6 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 479, 126, 78 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentul 12 

GUE/NGL: amendamentul 3 

ENF: §§ 2, 31, amendamentele 13, 14, 15, 16, 17 

EFDD: amendamentele 7, 8, 9, 10, 11, §§ 18, 26 (prima parte), 27 (a doua parte), 32 (a doua 

parte), 35 (a doua parte), 38, 40 
 

Solicitări de vot separat 

ENF: § 32 
 

Solicitări de vot pe părți 

EFDD: 

§ 18 

Prima parte „consideră că, după cum a subliniat președintele BCE, politica monetară nu este 

suficientă pentru a susține redresarea economică și nici nu poate contribui la 

soluționarea problemelor structurale ale economiei europene, dacă nu este 

completată de politici temeinic concepute, echilibrate și echitabile din punct de 

vedere social de stimulare a creșterii economice și a competitivității pe termen lung 

la nivel de stat membru, în combinație cu o politică fiscală solidă și cu respectarea 

Pactului de stabilitate și de creștere;” 

A doua parte „în plus, este de acord cu BCE că este necesară o aprofundare a arhitecturii 

instituționale a UEM pentru a sprijini reformele menționate mai sus și a face zona 

euro mai rezistentă la șocuri macroeconomice;” 
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§ 26 

Prima parte „constată că o perioadă îndelungată de randament aproape de zero al ratei dobânzii 

ar putea afecta stabilitatea și profitabilitatea sistemului bancar;” 

A doua parte „este de acord totuși cu evaluarea BCE după care până la urmă profitabilitatea unei 

bănci depinde de modelul său de afaceri, precum și de structura și bilanțul său, 

indiferent de cât de scăzute sunt ratele dobânzii;” 

A treia parte „mai constată că sectorul bancar european se caracterizează prin diversitate, nu în 

ultimul rând ca urmare a particularităților naționale, care la rândul lor contribuie la 

stabilitatea sistemului financiar;” 

 
§ 27 

Prima parte „recunoaște că, chiar dacă politica actuală de rate scăzute ale dobânzii are un efect 

pozitiv temporar asupra nivelului de credite neperformante (CNP),” 

A doua parte „riscurile ridicate aferente CNP-urilor trebuie combătute în mod eficient într-un mod 

structural;” 

A treia parte „ia act de eforturile depuse de BCE și MUS în supravegherea și sprijinirea băncilor 

din zona euro în încercarea lor de a-și reduce expunerea la CNP-uri și, în special, de 

orientările furnizate de BCE băncilor în abordarea problemei creditelor 

neperformante în martie 2017 și acțiunile sale în ceea ce privește băncile 

individuale, precum și de planul de acțiune aprobat de Consiliul ECOFIN la 11 iulie 

2017, fără a aduce atingere prerogativelor Parlamentului European în ceea ce 

privește legislația de nivel 1; subliniază că punerea în aplicare sistematică a Planului 

de acțiune al Consiliului necesită un efort comun din partea băncilor, autorităților de 

supraveghere, de reglementare și naționale; pledează pentru efectuarea de teste de 

stres caracterizate printr-o acoperire largă, pertinență metodologică și robustețe; 

recomandă o monitorizare atentă a evoluțiilor de pe piețele imobiliare; consideră că 

orice măsuri suplimentare trebuie să se asigure respectarea deplină a prerogativelor 

Parlamentului European;” 

 
§ 32 

Prima parte „remarcă avizul pozitiv al BCE față de înființarea unui sistem european de garantare 

a depozitelor (EDIS), ca al treilea pilon al uniunii bancare;” 

A doua parte „subliniază rolul esențial al asigurării depozitelor pentru întărirea încrederii și 

crearea unui nivel egal de siguranță a depozitelor în cadrul uniunii bancare; 

subliniază că EDIS ar putea contribui și mai mult la consolidarea și protejarea 

stabilității financiare;” 

A treia parte „recunoaște faptul că partajarea riscurilor și reducerea riscurilor trebuie să meargă 

mână în mână;” 

 
§ 35 

Prima parte „este de acord cu BCE cu privire la importanța monedei fizice ca mijloc legal de 

plată, având în vedere că euro este singurul mijloc legal de plată în zona euro, și 

reamintește tuturor statelor membre din zona euro că acceptarea bancnotelor și 

monedelor euro ar trebui să fie norma în cadrul tranzacțiilor cu amănuntul, 

neatingând dreptul acestor state membre” 

A doua parte „de a introduce limite superioare pentru plățile în numerar în vederea” 

A treia parte „combaterii spălării banilor, evaziunii fiscale și finanțării terorismului și a crimei 

organizate; sugerează ca Eurosistemul să emită bancnote comemorative în cinstea lui 

Carol cel Mare care să fie, de asemenea, un mijloc legal de plată;” 

 
§ 38 

Prima parte „îi cere BCE să îi ofere în continuare sprijinul necesar Greciei și oricărui alt stat 

membru cu ocazia revizuirii finalizării programului de asistență financiară;” 
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A doua parte „consideră că un astfel de sprijin ar putea însemna, fără a aduce atingere statutului 

său independent, includerea obligațiunilor suverane elene în cadrul PSPP, pe baza 

criteriilor de eligibilitate aplicate în toate statele membre, și extinderea programului 

CBPP3 la persoane juridice elene de drept public și privat, producătoare, în 

conformitate cu aceleași criterii de eligibilitate;” 
 

 

7. Accelerarea inovării în domeniul energiei curate 

Raport: Jerzy Buzek (A8-0005/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 559, 63, 43 

 


