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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. Belarus 

Propuneri de rezoluție: B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0197/2018 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0197/2018  PPE  ↓  

B8-0199/2018  S&D  ↓  

B8-0200/2018  ECR  ↓  

B8-0201/2018  ALDE  ↓  

B8-0204/2018  Verts/ALE  ↓  

 

Diverse 

Anna Záborská (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-

B8-0197/2018. 
 

 

2. Filipine 

Propuneri de rezoluție: B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, 
B8-0208/2018 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0198/2018  

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

După § 13 1 GUE/NGL AN - 139, 466, 24 

§ 14 2 GUE/NGL div   

1/AN - 170, 443, 17 

2/AN - 77, 492, 67 

§ text original div   

1 +  

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

comentarii 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0198/2018  PPE  ↓  

B8-0202/2018  S&D  ↓  

B8-0203/2018  ECR  ↓  

B8-0205/2018  ALDE  ↓  

B8-0206/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0208/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 1, 2 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 14 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

amendamentul 2 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „consideră că actualele negocieri privind 

acordurile de liber schimb ar trebui înghețate până la îmbunătățirea situației 

drepturilor omului în țară” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 14 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în timp ce progresele realizate în ceea ce 

privește punerea în aplicare a convențiilor SGP + sunt în mare măsură pozitive” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

Diverse 

Anna Záborská (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-

B8-0198/2018. 
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3. Situația din Fâșia Gaza 

Propuneri de rezoluție: B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, 

B8-0212/2018 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0191/2018 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

§ 3 § text original vs +  

Considerentul E § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 524, 30, 92 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0191/2018  PPE  ↓  

B8-0207/2018  S&D  ↓  

B8-0209/2018  ALDE  ↓  

B8-0210/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0211/2018  ECR  ↓  

B8-0212/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: vot final 
 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: § 3, considerentul E 
 

Diverse 

Amendamentul 1 a fost retras. 

Bart Staes (Grupul Verts/ALE) și-a retras semnătura de pe propunerea comună de rezoluție RC-

B8-0191/2018. 
 

  



P8_PV(2018)04-19(VOT)_RO.docx 5 PE 621.176 

 

4. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de 

respectare a cotei standard minime * 

Raport: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 562, 58, 22 

 

 

5. Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării 

terorismului ***I 

Raport: Krišjānis Kariņš și Judith Sargentini (A8-0056/2017) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 2 comisia AN + 574, 13, 60 

 

 

6. Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum 

și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor 

respective ***I 

Raport: Daniel Dalton (A8-0048/2017) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 356 comisia AN + 547, 83, 16 

 

 

7. Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice ***I 

Raport: Martin Häusling (A8-0311/2015) 

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

comentarii 

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

comentarii 

Acord provizoriu 403 comisia AN + 466, 124, 50 

Declarațiile Comisiei 404 comisia  +  

 

 

8. Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * 

Raport: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente - 

vot în bloc 

1-23 

25-27 

29 

31-37 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente - 

vot separat 

24 comisia div   

1 +  

2/VE + 331, 311, 9 

28 comisia div   

1 +  

2/VE - 283, 362, 3 

30 comisia div   

1 +  

2/VE - 309, 322, 17 

vot: propunerea Comisiei AN + 452, 156, 39 

 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

amendamentul 24 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „privind transparența salarială și auditurile 

salariale” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 28 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „de exemplu prin îmbunătățirea accesului la 

informațiile relevante în întreprinderi și prin introducerea unor dispoziții privind 

participarea lucrătorilor la chestiuni legate de întreprindere.” 

A doua parte aceste cuvinte 
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amendamentul 30 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cum ar fi migranții sau minoritățile etnice” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

9. Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2019 - Secțiunea l - 

Parlamentul European 

Raport: Paul Rübig (A8-0146/2018) 

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

comentarii 

§ 1 1 EFDD  -  

§ 4 2 EFDD  -  

18 ENF AN - 76, 552, 16 

§ 8 12 PPE VE + 316, 292, 29 

§ 13 3 EFDD  -  

19 ENF AN - 81, 547, 14 

§ 14 20 ENF  -  

După § 21 4 EFDD AN - 231, 330, 78 

§ 24 21 ENF AN - 144, 443, 42 

5 EFDD  -  

§ 26 § text original AN + 491, 101, 35 

După § 28 6 EFDD AN - 134, 438, 57 

22 ENF AN - 95, 495, 44 

§ 30 13 PPE div   

1/VE + 377, 229, 27 

2/VE + 350, 262, 23 

§ 31 24 Verts/ALE AN - 265, 336, 40 

14 PPE VE + 342, 284, 20 

După § 31 25 Verts/ALE AN - 226, 369, 47 

26 Verts/ALE AN - 270, 354, 20 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 32 15S PPE VE - 300, 336, 5 

După § 32 23 ENF AN - 130, 471, 41 

§ 33 27 Verts/ALE AN - 206, 404, 18 

§ 34 16 PPE VE - 273, 317, 48 

§ 36 17 PPE VE - 233, 385, 29 

§ text original AN + 407, 208, 28 

§ 38 § text original AN + 575, 28, 40 

După § 38 7 EFDD AN - 130, 473, 36 

După § 45 8 EFDD AN - 108, 491, 37 

După § 46 28 Verts/ALE  -  

După § 52 9 EFDD  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 455, 123, 72 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentele 24, 25, 26, 27, § 38 

EFDD: amendamentele 4, 6, 7, 8 

GUE/NGL: amendamentul 6, § 36 

ECR, PPE: § 26 

ENF: amendamentele 18, 19, 21, 22, 23 
 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: § 36 

PPE: § 26 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

amendamentul 13 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „fără a cauza administrației Parlamentului 

costuri ori sarcini administrative suplimentare” și „ceea ce contravine schemei de 

reducere a personalului” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

Diverse 

Amendamentele 10 și 11 au fost retrase. 
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10. Decizia de a iniția negocieri interinstituționale: Propunere de regulament al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene referitoare 

la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare 

a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere ***I 

Raport: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: Decizia de a iniția 

negocieri 

interinstituționale 

AN + 320, 312, 17 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE, S&D, 

GUE/NGL: 

vot final 

 

Diverse 

Votul a fost solicitat de grupurile S&D, Verts/ALE și GUE/NGL, în conformitate cu articolul 69c 

din Regulamentul de procedură. 
 

 

11. Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján 

Kuciak și al Martinei Kušnírová 

Propunere de rezoluție: B8-0186/2018 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0186/2018  

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

§ 4 § text original div   

1 +  

2/VE + 417, 178, 48 

§ 8 § text original div   

1/AN + 636, 1, 12 

2/AN + 527, 87, 29 

După § 13 1 EFDD VE + 379, 230, 39 

§ 16 § text original div   

1/AN + 515, 117, 16 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

2/AN + 526, 89, 26 

§ 17 3 Verts/ALE VE + 343, 288, 18 

4 PPE  +  

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 20 § text original AN + 477, 116, 15 

Considerentul G § text original AN + 529, 90, 23 

Considerentul L 2 Verts/ALE VE + 331, 266, 42 

Considerentul N § text original vs +  

Considerentul Q § text original vs +  

Considerentul V § text original div   

1 +  

2/VE + 402, 206, 35 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 573, 27, 47 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: §§ 8 (a doua parte), 16 (a doua parte, 20, considerentul G, vot final 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 20, considerentul G 

S&D: considerentele N, Q 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 8 

Prima parte „atrage atenția asupra faptului că denunțătorii s-au dovedit a fi o resursă esențială 

pentru jurnalismul de investigație și pentru o presă independentă și că garantarea 

confidențialității surselor este esențială pentru libertatea presei; subliniază, prin 

urmare, că denunțătorii contribuie la democrație, la transparența politicilor și a 

economiei, precum și la informarea publicului;  invită autoritățile slovace și toate 

statele membre să se asigure că siguranța personală și mijloacele de subzistență ale 

jurnaliștilor de investigație și ale denunțătorilor sunt protejate;” 

A doua parte solicită Comisiei să propună o directivă UE eficace, cuprinzătoare și orizontală 

privind protecția denunțătorilor, dând curs în integralitate recomandărilor Consiliului 

Europei și rezoluțiilor Parlamentului din 14 februarie 2017 și 24 octombrie 2017;” 
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§ 16 

Prima parte „invită Consiliul să colaboreze cu statele membre participante în vederea înființării 

Parchetului European cât mai curând posibil,” 

A doua parte „pentru o acțiune coordonată împotriva fraudei în UE și a altor infracțiuni care 

afectează interesele financiare ale Uniunii;” 

 

S&D: 

§ 4 

Prima parte „îl invită pe Procurorul General slovac să analizeze din nou plângerea penală depusă 

de către Ján Kuciak după ce a fost amenințat” 

A doua parte „și să examineze relatările referitoare la divulgarea de informații cu caracter personal 

după ce acesta a depus mai multe cereri de acces la informații pe lângă autoritățile 

slovace;” 

 
§ 17 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care menționează faptul că selectarea 

procurorilor de rang înalt este considerată foarte politizată și că au existat o serie de 

acuzații de corupție împotriva unor înalți funcționari ce nu au dus la o anchetă 

adecvată” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul V 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „întrucât, în plus, selectarea procurorilor de 

rang înalt a fost descrisă ca foarte politizată” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

Diverse 

Amendamentele 5-8 au fost anulate. 
 

 

12. Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății 

civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în 

cadrul Uniunii Europene 

Propunere de rezoluție: B8-0189/2018 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0189/2018 

(Comisia LIBE) 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 489, 137, 14 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: vot final 
 

 

13. Încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci 

arestați și plasați în detenție în Turcia 

Propunere de rezoluție: B8-0194/2018 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0194/2018  

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

Înainte de § 1 2 ENF  -  

§ 1 3 ENF  -  

După § 3 4 ENF  -  

5 ENF AN - 90, 524, 12 

Înaintea 

considerentului A 

1 ENF  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 607, 7, 18 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: vot final 

ENF: amendamentul 5 
 

Diverse 

Propunerea de rezoluție B8-0196/2018 a fost retrasă. 
 

 

14. Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale 

Raport: Paulo Rangel (A8-0127/2018) 

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

comentarii 

§ 1 § text original AN + 479, 112, 25 

§ 6 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 13 4 ALDE  -  

§ 14 § text original div   

1 +  

2/AN + 393, 129, 101 

§ 16 5 ALDE VE - 199, 414, 5 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 17 6S ALDE  -  

§ 18 7 ALDE div   

1 -  

2 +  

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 22 8 ENF AN - 128, 479, 12 

Considerentul A § text original div   

1 +  

2 -  

Considerentul E § text original vs +  

Considerentul I § text original div   

1 +  

2/AN + 456, 115, 47 

Considerentul J § text original vs/VE + 347, 244, 23 

Considerentul K § text original vs +  

Considerentul N 1 ALDE VE - 210, 373, 28 

Considerentul O 2S ALDE  -  

§ text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul P 3 ALDE  +  

§ text original div   

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

comentarii 

2 ↓  

Considerentul R § text original AN + 309, 273, 34 

Considerentul U § text original vs/VE + 301, 253, 64 

Considerentul Y § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 518, 50, 46 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: §§ 1, 14 (a doua parte), considerentele I (a doua parte), R 

ENF: amendamentul 8 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: considerentele E, J, Y 

ECR: § 1, considerentele K, R, U 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

considerentul A 

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

A doua parte acest cuvânt 

 

S&D: 

amendamentul 7 

Prima parte întregul text, cu excepția eliminării cuvintelor „în principal” 

A doua parte eliminarea cuvintelor „în principal” 

 

ECR: 

§ 6 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „de delimitarea clară” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 14 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „subliniază că utilizarea limitată a procedurii 

«cartonașului galben» ar putea indica faptul că principiul subsidiarității este, în 

general, respectat în UE; consideră, prin urmare, că deficiențele de ordin procedural 

ale SAT nu ar trebui considerate probe concludente privind nerespectarea 

principiului subsidiarității;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul I 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în calitate de reprezentanți naturali ai demos-

ului european;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Considerentul O 

Prima parte „întrucât SAT poate fi completat de sistemul care permite în prezent parlamentelor 

naționale să transmită propuneri constructive pentru a fi analizate de Comisie,” 

A doua parte „și ținând cont în mod corespunzător de dreptul său de inițiativă” 
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Considerentul P 

Prima parte „întrucât mai multe parlamente naționale și-au exprimat interesul cu privire la un 

instrument de îmbunătățire a dialogului politic, fapt care le-ar oferi posibilitatea de a 

formula propuneri constructive pentru a fi analizate de Comisie” 

A doua parte „și ținând cont în mod corespunzător de dreptul de inițiativă al Comisiei, după ce și-

au asigurat mai întâi sprijinul Parlamentului;” 

 

PPE, ECR: 

§ 18 

Prima parte „propune, în concordanță cu dialogul politic lansat de Comisie în 2016, utilizarea pe 

deplin a sistemului prin care parlamentele naționale pot transmite propuneri 

constructive Comisiei cu scopul de a influența în mod pozitiv dezbaterea europeană 

și competența de inițiativă a Comisiei; sugerează, în această privință, că Comisia ar 

putea să beneficieze de libertatea fie de a ține cont de astfel de propuneri, fie de a 

emite un răspuns oficial, subliniind motivele pentru care nu face acest lucru;” 

A doua parte „subliniază că o astfel de procedură nu poate consta într-un drept de inițiativă sau de 

a retrage sau modifica legislația, deoarece acest lucru ar submina «metoda Uniunii» 

și distribuția competențelor între nivelul național și cel european și, astfel, ar încălca 

tratatele;” 

A treia parte „recomandă între timp ca, în cazul unei revizuiri viitoare a tratatelor, dreptul de 

inițiativă legislativă să fie atribuit în principal Parlamentului European, în calitate de 

reprezentant direct al cetățenilor UE;” 
 

 

15. Raportul anual privind politica în domeniul concurenței 

Raport: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018) 

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

comentarii 

§ 6 § text original AN - 296, 303, 7 

§ 19 § text original div   

1 +  

2/AN + 575, 7, 16 

3 +  

§ 28 § text original vs +  

§ 36 § text original vs +  

§ 38 § text original vs +  

§ 50 § text original vs/VE - 288, 293, 8 

§ 56 § text original vs/VE + 319, 236, 32 

§ 66 § text original vs +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 69 § text original vs +  

După § 69 1 Verts/ALE AN + 284, 273, 30 

§ 70 § text original vs/VE - 230, 328, 28 

§ 72 § text original vs +  

§ 80 § text original vs -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 445, 104, 38 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentul 1, § 6 

GUE/NGL: § 19 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 28, 56, 66, 69, 72 

S&D: §§ 36, 38, 50, 70, 80 

Verts/ALE: § 6 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL 

§ 19 

Prima parte „consideră că Comisia ar trebui să verifice dacă, pentru a fi în măsură să își 

îndeplinească sarcinile în condiții de independență deplină, ANC sunt dotate cu 

resurse financiare, umane și tehnice corespunzătoare și că alegerea sau numirea 

directorilor și conducerii superioare este transparentă și nu este influențată politic; 

subliniază că autonomia ANC, inclusiv din punct de vedere bugetar, este esențială 

pentru a se asigura punerea în aplicare eficace a legislației UE în domeniul 

concurenței; solicită statelor membre să se asigure că ANC fac publice rapoartele 

anuale care conțin statistici și o sinteză motivată a activităților lor și solicită 

Comisiei să transmită un raport anual Parlamentului în ceea ce privește aceste 

aspecte esențiale;” 

A doua parte „consideră că ANC trebuie să dețină proceduri pentru a se asigura că personalul și 

directorii lor, pentru o perioadă de timp rezonabilă după ce și-au părăsit postul, se 

abțin de la ocuparea de poziții care pot da naștere unui conflict de interese în 

legătură cu un caz specific în care erau implicați la ANC;” 

A treia parte „subliniază importanța REC, care oferă o platformă pentru schimburi periodice între 

Comisie și autoritățile naționale de concurență pentru a asigura aplicarea eficientă și 

coerentă a normelor în materie de concurență; invită Comisia să ia în considerare 

opinia autorităților naționale de concurență;” 
 

 

16. Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa 

Propuneri de rezoluție: B8-0188/2018, B8-0195/2018 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0188/2018 

(Comisia ENVI) 

§ 11 § text original AN + 306, 263, 9 

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propunerea de rezoluție B8-0195/2018 

(ENF) 

vot: rezoluție (întregul text)  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: § 11 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 11 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 33 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să faciliteze un calendar de vaccinare mai bine 

armonizat și aliniat în întreaga UE” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

17. Punerea în aplicare a Directivei 2011/99/UE privind ordinul european de protecție  

Raport: Soraya Post et  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018) 

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

comentarii 

După § 36 2 S&D  -  

Considerentul C 1 S&D VE - 237, 305, 17 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 475, 51, 28 

 

 

 

18. Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare 
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Propunere de rezoluție: B8-0190/2018 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0190/2018 

(Comisia CULT) 

După § 9 3 GUE/NGL AN + 276, 226, 44 

Considerentul A 1 GUE/NGL AN + 311, 186, 49 

După considerentul A 2 GUE/NGL AN - 87, 445, 16 

Considerentul D § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 1, 2, 3 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

considerentul D 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „stimulând capacitatea de inserție profesională 

și competitivitatea” 

A doua parte aceste cuvinte 

 


