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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. Echivalența inspecțiilor în câmp ***I 

Raport: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 543, 75, 45 

 

 

2. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special 

pentru întreprinderile mici * 

Raport: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 618, 40, 24 

 

 

3. Decizia de punere în aplicare privind supunerea noilor substanțe psihoactive 

ciclopropilfentanil și metoxiacetilfentanil unor măsuri de control * 

Raport: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 635, 11, 37 

 

 

4. Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE în vederea furnizării de asistență 

Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei 

Raport: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) (majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 
trei cincimi din totalul voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 652, 26, 4 

 

 

5. Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018: mobilizarea Fondului de solidaritate al 

Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și 

Poloniei 

Raport: Siegfried Mureșan (A8-0273/2018) 



P8_PV(2018)09-11(VOT)_RO.docx 3 PE 628.012 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 654, 26, 3 

 

 

6. Impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord 

Raport: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 565, 51, 65 

 

 

7. Măsuri specifice referitoare la Grecia 

Raport: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 591, 71, 19 

 

 

8. Metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și 

a bolilor în locuri de muncă de calitate 

Raport: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 626, 31, 26 
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9. Relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și 

supravegherea serviciilor financiare 

Raport: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 564, 71, 49 

 

10. Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE 

Raport: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 594, 58, 35 

 

11. Corpul european de solidaritate ***I 

Raport: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

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

comentarii 

Propunere de respingere a propunerii Comisiei 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

178 EFDD AN - 112, 539, 34 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 175 comisia AN + 519, 132, 32 

Declarație comună 176 comisia  +  

Declarația Comisiei 177 comisia  +  

Proiect de act legislativ  

Întregul text 175PC comisia  ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-14 

16-59 

61 

63-72 

74-121 

123-

127 

129-

174 

comisia  ↓  

Articolul 2 § 1 punctul 

4 

60 comisia  ↓  

180 EFDD AN ↓  

175PC comisia  ↓  

Articolul 2 § 1 punctul 

6 

62 comisia  ↓  

175PC comisia  ↓  

181 EFDD AN ↓  

Articolul 3 § 1 73 comisia  ↓  

175PC comisia  ↓  

182 EFDD  ↓  

Articolul 13 § 1 122 comisia  ↓  

183 EFDD AN ↓  

175PC comisia  ↓  

Articolul 14 § 1 128 comisia  ↓  

175PC comisia  ↓  

184 EFDD  ↓  

Considerentul 8 175PC comisia  ↓  

15 comisia  ↓  

179 EFDD  ↓  

vot: propunerea Comisiei AN ↓  
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Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentele 178, 180, 181, 183 
 

 

12. Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv 

general ***I 

Raport: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

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

comentarii 

Propunere de respingere a propunerii Comisiei 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

AN - 123, 538, 30 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 19 comisia AN + 489, 170, 32 

Declarație comună 21 comisia  +  

Declarația Comisiei 20 comisia  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentul 22 

ENF: amendamentul 23 
 

 

13. Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 * 

Raport: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-4 

7-17 

19-34 

36 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot separat 

5 comisia AN + 584, 92, 15 

35S comisia vs -  

Articolul 3 § 1 40 Verts/ALE AN - 207, 476, 10 

18 comisia AN + 485, 192, 18 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Articolul 3 § 2 litera e 41S Verts/ALE  -  

Articolul 3 § 2 litera f 42S Verts/ALE  -  

Articolul 4 § 1 

paragraful 1, partea 

introductivă 

43 Verts/ALE  -  

Articolul 4 § 1 

paragraful 1 litera a 

44S Verts/ALE AN - 121, 536, 34 

Anexa I, paragraful 4 45 Verts/ALE VE - 126, 554, 12 

Anexa I, paragraful 6, 

litera e 

46S Verts/ALE AN - 116, 551, 26 

Anexa I, paragraful 6, 

litera f 

47S Verts/ALE  -  

Anexa I, paragraful 6, 

litera i 

48S Verts/ALE AN - 135, 536, 25 

Anexa I, paragraful 9, 

litera e, paragraful 3 

49S Verts/ALE AN - 125, 537, 30 

Considerentul 1 37 Verts/ALE  -  

după considerentul 1 38 Verts/ALE AN - 300, 369, 22 

Considerentul 2 39 Verts/ALE AN - 209, 465, 20 

după considerentul 4 50 ECR AN - 161, 506, 27 

Considerentul 10 § text original AN + 529, 121, 40 

Considerentul 11 6 comisia VE + 536, 144, 14 

§ text original AN ↓  

vot: propunerea Comisiei AN + 530, 132, 34 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentele 5, 18, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50 și considerentele 10, 11 din 

propunerea Comisiei 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: amendamentul 35 
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14. Măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul 

de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE 

Raport: Pina Picierno (A8-0265/2018) 

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

comentarii 

§ 2 § text original div   

1 +  

2/VE + 357, 319, 14 

§ 9 § text original vs/VE + 350, 279, 62 

§ 13 § text original div   

1 +  

2/AN - 293, 382, 16 

§ 25 § text original div   

1 +  

2/AN + 357, 320, 15 

§ 29 § text original div   

1 +  

2/VE + 348, 321, 25 

§ 31 § text original div   

1 +  

2/AN + 334, 317, 40 

§ 37 § text original div   

1 +  

2/VE - 304, 373, 18 

§ 43 § text original AN + 392, 243, 56 

§ 45 § text original div   

1 +  

2/AN + 366, 295, 33 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 46 § text original div   

1 +  

2/AN + 364, 297, 33 

§ 51 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 52 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 53 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul A § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul Y § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul AC § text original vs/VE + 422, 222, 46 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 528, 48, 115 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

peste 76 de 

deputați: 

§§ 13 (a doua parte), 25 (a doua parte), 31 (a doua parte), 43, 45 (a doua parte), 46 (a 

doua parte) 
 

Solicitări de vot separat 

peste 76 de 

deputați: 

considerentul AC, §§ 9, 43 

 

Solicitări de vot pe părți 

peste 76 de deputați: 

considerentul A 
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Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și este legată de patriarhat” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul Y 

Prima parte „întrucât nu toate parlamentele naționale și regionale, nici toate consiliile locale nu 

au structuri specifice și norme interne pentru a crea canalele adecvate pentru 

depunerea și tratarea plângerilor pentru hărțuire în condiții de siguranță și 

confidențialitate;” 

A doua parte „întrucât instruirea cu privire la hărțuirea sexuală și morală ar trebui să fie 

obligatorie pentru toți angajații și membrii parlamentelor, inclusiv ai Parlamentului 

European;” 

 
§ 2 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „legată de structuri de putere patriarhale” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 13 

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

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 25 

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

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 29 

Prima parte „invită statele membre să introducă măsuri care să prevină și să combată violența și 

hărțuirea la locul de muncă prin intermediul unor politici care să introducă măsuri 

preventive, proceduri eficace, transparente și confidențiale de tratare a plângerilor, 

sancțiuni robuste și disuasive pentru autorii faptelor, informații și cursuri de formare 

cuprinzătoare pentru ca lucrătorii să înțeleagă politicile și procedurile și să acorde 

asistență companiilor să elaboreze planuri de acțiune pentru a aplica toate aceste 

măsuri;” 

A doua parte „subliniază că aceste măsuri nu ar trebui să fie încorporate în structuri existente care 

au deja bariere de gen inerente;” 

 
§ 31 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „obligatorii” și „subliniază că o formare 

eficientă ar trebui să fie interactivă, continuă, adaptată unui anumit loc de muncă și 

susținută de experți externi;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 37 

Prima parte „solicită adoptarea rapidă a revizuirii Directivei privind declarația scrisă (Directiva 

91/533/CEE a Consiliului);” 

A doua parte „își reiterează solicitarea de a se adopta o directivă privind condițiile de muncă 

decente, care ar trebui să includă măsuri de combatere a hărțuirii psihologice și 

sexuale la locul de muncă;” 

 
§ 45 

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

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 46 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „obligatorie” 
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A doua parte acest cuvânt 

 
§ 51 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și relațiile de putere patriarhale” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 52 

Prima parte „subliniază că educația privind egalitatea de gen la toate nivelurile este un 

instrument fundamental pentru evitarea și eliminarea acestor forme de abuzuri, 

pentru schimbarea mentalităților și pentru reducerea toleranței culturale a sexismului 

și a hărțuirii sexuale;” 

A doua parte „subliniază necesitatea de a se introduce în școli programe educaționale și dezbateri 

în pe acest subiect; ia act de faptul că, în cooperare cu ONG-uri relevante și 

organisme de promovare a egalității, aceste programe și dezbateri ar trebui, atunci 

când este necesar și adecvat, să cuprindă informații și discuții cu privire la 

prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale, pentru a sensibiliza cu privire la 

drepturile victimelor și a reaminti cetățenilor legăturile dintre hărțuirea sexuală și 

transformarea femeilor în obiecte;” 

 
§ 53 

Prima parte „invită statele membre să încurajeze campaniile de sensibilizare în învățământul 

secundar și să includă problema hărțuirii cibernetice în programele educaționale ale 

școlilor și universităților;” 

A doua parte „solicită, mai ales, să se continue campania de succes «Șterge Hărțuirea Sexuală» și 

inițiativele pentru un internet mai sigur, cu scopul de a combate agresiunile și 

hărțuirea sexuală pentru a-i ajuta pe tineri, viitorii cetățeni ai UE, să înțeleagă că este 

necesar să se tindă către egalitatea de gen și să fie respectate femeile;” 
 

 

15. Egalitatea limbilor în epoca digitală 

Raport: Jill Evans (A8-0228/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 592, 45, 44 
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16. Gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de 

dezvoltare: pădurile 

Raport: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

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

comentarii 

§ 11 § text original div   

1 +  

2/VE + 367, 317, 9 

§ 18 § text original vs/VE + 380, 237, 73 

§ 42 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § text original vs +  

§ 54 § text original div   

1/AN + 379, 306, 10 

2/AN + 584, 103, 5 

§ 56 § text original div   

1 +  

2/AN + 376, 314, 7 

3 +  

§ 58 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 64 § text original div   

1 +  

2/VE + 389, 301, 3 

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

comentarii 

1 +  

2 +  

§ 76 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 77 § text original div   

1 +  

2/VE + 382, 302, 7 

§ 80 § text original div   

1 +  

2/VE - 312, 334, 46 

§ 88 § text original div   

1 +  

2/VE + 377, 306, 13 

§ 91 § text original div   

1/AN + 647, 33, 9 

2/AN + 368, 298, 22 

3/AN + 366, 307, 19 

§ 92 § text original div   

1/AN + 650, 36, 9 

2/AN + 361, 295, 32 

§ 95 § text original div   

1 +  

2/VE + 372, 309, 11 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 354, 53, 266 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 
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ECR: §§ 54, 56 (a doua parte), 91, 92 
 

Solicitări de vot separat 

peste 76 de 

deputați: 

§§ 18, 44 

 

Solicitări de vot pe părți 

peste 76 de deputați: 

§ 11 

Prima parte „constată că industria aviatică depinde în mare măsură de mecanismele de 

compensare a emisiilor de dioxid de carbon, inclusiv de păduri; subliniază totuși că 

măsurile de compensare bazate pe păduri sunt criticate în mod vehement, deoarece 

acestea sunt dificil de măsurat și imposibil de garantat;” 

A doua parte „consideră că Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) ar trebui să excludă 

mecanismele de compensare a emisiilor de dioxid de carbon bazate pe păduri din 

Schema de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația 

internațională (CORSIA);” 

 
§ 42 

Prima parte „invită Comisia să confere un caracter obligatoriu VGGT ale FAO în cadrul Planului 

european de investiții externe;” 

A doua parte „subliniază că respectarea VGGT implică existența unor sisteme eficace și 

independente de monitorizare și de punere în aplicare, inclusiv a unor mecanisme 

adecvate de soluționare a litigiilor și de gestionare a reclamațiilor; solicită în mod 

insistent ca standardele privind proprietatea funciară să fie incluse în procesul de 

concepere a proiectelor, de monitorizare și de raportare anuală” 

A treia parte „și ca aplicarea standardelor menționate să devină obligatorie pentru toate acțiunile 

externe ale UE finanțate prin intermediul asistenței oficiale pentru dezvoltare 

(AOD);” 

 
§ 54 

Prima parte „solicită UE să stabilească cerințe obligatorii pentru sectorul financiar, care să 

prevadă respectarea unor dispoziții robuste în materie de diligență necesară la 

evaluarea riscurilor de natură financiară și nefinanciară care vizează mediul, 

guvernanța și aspectele sociale;” 

A doua parte „solicită, de asemenea, ca informațiile referitoare la procesul de diligență necesară să 

fie făcute publice, cel puțin prin intermediul unei proceduri de raportare anuală 

efectuată de către investitori;” 

 
§ 56 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „obligatorii” și „să impună cerințe obligatorii 

privind diligența necesară pentru actorii din amonte și din aval care intervin în 

cadrul lanțurilor de aprovizionare cu produse care pun în pericol pădurile;” 

A doua parte „obligatorii” 

A treia parte „să impună cerințe obligatorii privind diligența necesară pentru actorii din amonte și 

din aval care intervin în cadrul lanțurilor de aprovizionare cu produse care pun în 

pericol pădurile;” 

 
§ 58 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să promoveze un cadru de reglementare cu 

caracter obligatoriu similar la nivel internațional și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 64 
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Prima parte „recunoaște, în ceea ce privește uleiul de palmier, contribuția pozitivă a sistemelor 

de certificare existente, dar constată cu regret că Masa rotundă privind producția 

durabilă a uleiului de palmier (Round Table on Sustainable Palm Oil –RSPO), 

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO) și 

toate celelalte sisteme majore de certificare recunoscute nu interzic efectiv 

membrilor lor să transforme pădurile tropicale sau turbăriile în plantații de palmieri; 

consideră, prin urmare, că aceste sisteme de certificare majore nu reușesc să limiteze 

efectiv emisiile de gaze cu efect de seră în procesul de creare și funcționare a 

plantațiilor și, prin urmare, nu au fost în măsură să împiedice incendiile masive în 

păduri și turbării; invită Comisia să asigure auditarea și monitorizarea independentă 

a acestor sisteme de certificare pentru a garanta că uleiul de palmier introdus pe piața 

UE îndeplinește toate normele necesare și este sustenabil;” 

A doua parte „remarcă faptul că problema sustenabilității în sectorul uleiului de palmier nu poate 

fi abordată doar prin măsuri și politici voluntare, ci întreprinderile producătoare de 

ulei de palmier ar trebui să se supună și ele unor norme obligatorii și unui sistem de 

certificare obligatoriu;” 

 
§ 66 

Prima parte „îndeamnă Comisia și toate statele membre care încă nu au făcut acest lucru să 

depună eforturi pentru obținerea unui angajament pentru întreaga UE de a 

achiziționa, cel târziu până în 2020, ulei de palmier exclusiv din surse durabile, 

certificate, printre altele prin semnarea și punerea în aplicare a Declarației de la 

Amsterdam, intitulată «Către eliminarea defrișărilor din lanțul de distribuție a 

produselor agricole în țările europene»” 

A doua parte „, precum și să depună eforturi pentru a obține un angajament din partea sectorului, 

printre altele prin semnarea și aplicarea Declarației de la Amsterdam în sprijinul unui 

lanț de aprovizionare cu ulei de palmier pe deplin durabil până în 2020;” 

 
§ 76 

Prima parte „solicită UE să sprijine inițiativele țărilor în curs de dezvoltare bogate în păduri, care 

vizează contrabalansarea extinderii neîngrădite a practicilor agricole și a activităților 

miniere care au avut un impact negativ asupra gestionării pădurilor, asupra 

mijloacelor de trai și asupra integrității culturale a populațiilor indigene, precum și 

consecințe dăunătoare asupra stabilității sociale” 

A doua parte „și a suveranității alimentare a fermierilor;” 

 
§ 77 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „nu se utilizează fonduri publice asociate cu 

finanțarea acțiunilor în domeniul climei și al dezvoltării pentru a sprijini 

expansiunea agriculturii, a defrișării la scară industrială, a mineritului, extracția 

resurselor sau proiectele de infrastructură care se dezvoltă în zonele ocupate de 

păduri intacte, subliniind totodată faptul că ar trebui” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 80 

Prima parte „subliniază că lupta împotriva comerțului ilegal internațional necesită acțiuni 

concertate și incluzive pentru a opri distrugerile, despăduririle și exploatarea 

forestieră ilegală și a combate frauda, masacrele și cererea de produse forestiere și de 

specii sălbatice;” 

A doua parte „solicită înființarea unui organism internațional format din agenți de poliție care să 

asigure securitatea zonelor protejate;” 

 
§ 88 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „obligatorii” 
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A doua parte acest cuvânt 

 
§ 91 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu caracter executoriu” și „un mecanism bazat 

pe sancțiuni și” 

A doua parte „cu caracter executoriu” 

A treia parte „un mecanism bazat pe sancțiuni și” 

 
§ 92 

Prima parte „invită Comisia să includă dispoziții ambițioase specifice sectorului forestier în toate 

acordurile comerciale și de investiții ale UE;” 

A doua parte „subliniază că aceste dispoziții trebuie să aibă un caracter obligatoriu, să poată fi 

puse în aplicare prin mecanisme eficace de asigurare a monitorizării și impunerii de 

sancțiuni, care să permită indivizilor și comunităților din UE sau din afara acesteia 

să exercite căi de atac;” 

 
§ 95 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „, inclusiv posibilitatea de instituire a unui 

mecanism de tratare a plângerilor pentru a garanta că plângerile depuse de părțile 

interesate sunt luate în considerare în mod corespunzător;” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 


