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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 

 



P8_PV(2018)09-13(VOT)_RO.docx 2 PE 628.014 

1. Uganda, arestarea parlamentarilor din opoziție 

Propuneri de rezoluție: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, 
B8-0378/2018 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0364/2018 

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

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0364/2018  ECR  ↓  

B8-0365/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0367/2018  S&D  ↓  

B8-0368/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0372/2018  PPE  ↓  

B8-0378/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Myanmar, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo 

Propuneri de rezoluție: B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, 
B8-0381/2018, B8-0382/2018 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0371/2018 

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

§ 10 § text original vs +  

vot: rezoluție (textul integral)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0371/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2018  ECR  ↓  

B8-0376/2018  S&D  ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

B8-0379/2018  EFDD  ↓  

B8-0380/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2018  PPE  ↓  

B8-0382/2018  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 10 
 

Diverse 

Jordi Solé (Grupul Verts/ALE) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție comune RC-B8-

0371/2018. 
 

 

3. Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha 

Propuneri de rezoluție: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, 
B8-0377/2018 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0366/2018 

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

După § 9 1 GUE/NGL  -  

După § 10 2 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (textul integral)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0366/2018  ECR  ↓  

B8-0369/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0370/2018  S&D  ↓  

B8-0373/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2018  PPE  ↓  

B8-0377/2018  ALDE  ↓  

 

Diverse 
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Jordi Solé (Grupul Verts/ALE) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-

B8-0366/2018. 
 

 

4. Acordul de cooperare dintre Eurojust și Albania * 

Raport: Laura Ferrara (A8-0275/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 541, 21, 17 

 

 

5. Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera 

circulație a acestor date ***I 

Raport: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 118 comisia AN + 527, 51, 27 

Declarațiile Comisiei 119 comisia  +  

 

 

 

6. Portalul digital unic ***I 

Raport: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 

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

comentarii 

Propunere de respingere a propunerii Comisiei 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

174 EFDD AN - 55, 534, 18 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 173 comisia AN + 539, 61, 17 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentul 174 
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7. Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea 

frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de 

această obligație (Kosovo) 

Raport: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: decizia de a iniția 

negocieri 

interinstituționale 

AN + 420, 186, 22 

 

 

 

8. Incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE 

Propuneri de rezoluție: B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, 
B8-0394/2018 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0388/2018 

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

După § 3 4 ENF AN - 77, 539, 14 

5 GUE/NGL AN - 177, 311, 137 

Considerentul C § text original div   

1 +  

2/AN - 289, 329, 14 

După considerentul C 1 ENF AN - 82, 540, 9 

2 ENF AN - 80, 544, 10 

7 Verts/ALE VE + 354, 277, 3 

După considerentul D 3 ENF AN - 77, 543, 16 

6 GUE/NGL AN - 183, 309, 135 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

B8-0388/2018  ECR  ↓  

B8-0390/2018  ALDE  ↓  

B8-0391/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0392/2018  S&D  ↓  

B8-0393/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0394/2018  PPE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentele 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Verts/ALE: considerentul C (a doua parte) 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

considerentul C 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și întrucât” și „ aceste situații sunt într-o 

oarecare măsură atât imprevizibile, cât și inevitabile;” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

9. Amenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine 

Propuneri de rezoluție: B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, 

B8-0389/2018 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0384/2018 

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

vot: rezoluție (întregul text) VE + 320, 277, 34 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0383/2018  PPE  ↓  

B8-0384/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0385/2018  ALDE  ↓  

B8-0386/2018  ECR  ↓  

B8-0387/2018  S&D  ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

B8-0389/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Diverse 

Jordi Solé (Grupul Verts/ALE) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-

B8-0384/2018. 
 

 

10. O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară 

Raport: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018) 

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

comentarii 

§ 18 1 ENF  -  

§ 20 2 ENF AN - 76, 544, 5 

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

3 -  

Considerentul P 3 EFDD  -  

vot: rezoluție (textul integral) AN + 597, 15, 25 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentul 2 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 33 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „unelte de pescuit și” și „deșeurile provenite din 

activitățile de curățare să nu fie acoperite de niciun sistem de recuperare a costurilor, 

iar” 

A doua parte „unelte de pescuit și” 

A treia parte „deșeurile provenite din activitățile de curățare să nu fie acoperite de niciun sistem 

de recuperare a costurilor, iar” 
 

 

11. Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legislația privind substanțele chimice, 

produsele și deșeurile 

Propunere de rezoluție: B8-0363/2018 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

propunere de rezoluție B8-0363/2018  

(Comisia ENVI) 

§ 12 1 Verts/ALE VE + 414, 213, 8 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

 

 

12. Un plan de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva 

rezistenței la antimicrobiene 

Raport: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 

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

comentarii 

§ 63 § text original vs/VE + 367, 250, 16 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 589, 12, 36 

 

Solicitări de vot separat 

peste 76 de 

deputați: 

§ 63 

 

 

13. Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE 

Raport: István Ujhelyi (A8-0241/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 525, 32, 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare 

Raport: Pavel Poc (A8-0268/2018) 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 312, 300, 24 

După § 7 2 GUE/NGL AN + 360, 243, 26 

§ 8 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 16 § text original div   

1 +  

2/VE - 293, 329, 2 

§ 29 § text original div   

1 +  

2/VE - 186, 443, 2 

§ 32 § text original div   

1/VE + 317, 282, 26 

2/AN - 190, 415, 16 

3/VE + 324, 263, 44 

După § 34 1 PPE div   

1 +  

2 +  

După § 36 3 GUE/NGL AN + 317, 294, 20 

4 GUE/NGL AN + 311, 289, 31 

După § 39 5 GUE/NGL AN - 97, 440, 94 

§ 42 § text original div   

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

comentarii 

2/AN - 210, 399, 22 

Considerentul A § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerentul C § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul J § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (textul integral) AN + 529, 34, 63 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 2, 3, 4, 5 

Verts/ALE: §§ 32 (a doua parte), 42 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 8 

Prima parte „reamintește că principiul precauției este un principiu general al Uniunii, menționat 

la articolul 191 din Tratatul privind funcționarea UE, și că acest principiu urmărește 

să asigure un nivel ridicat de protecție a mediului prin adoptarea preventivă a unor 

decizii” 

A doua parte „în caz de risc; reiterează că, în mod clar, acest principiu nu este pus în aplicare în 

contextul general al analizei riscurilor privind pesticidele;” 

 
considerentul A 

Prima parte „întrucât evaluarea punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 

(denumit în continuare „regulamentul”) a arătat” 

A doua parte „că obiectivele de protecție a sănătății oamenilor și a animalelor și a mediului nu 

sunt atinse în totalitate și” 

A treia parte „că s-ar putea aduce îmbunătățiri în vederea atingerii tuturor obiectivelor 

regulamentului;” 

 
considerentul C 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „lasă loc de îmbunătățiri și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul J 
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Prima parte „întrucât activitatea autorităților naționale competente a fost considerată drept un 

factor major ce influențează evaluarea substanțelor active; întrucât există diferențe 

considerabile între statele membre în privința cunoștințelor de specialitate și a 

personalului disponibil; întrucât regulamentul și cerințele legale pertinente nu sunt 

aplicate în mod uniform în toate statele membre” 

A doua parte „ceea ce are consecințe importante asupra sănătății și mediului;” 

 

GUE/NGL: 

amendamentul 1 

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

A doua parte acest cuvânt 

 

Verts/ALE: 

§ 16 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „salută în această privință faptul că Comisia, în 

evaluarea sa REFIT a legislației generale în domeniul alimentar, a concluzionat că 

EFSA a fost foarte transparentă și a împărtășit date în limita normelor stricte de 

confidențialitate prevăzute de colegiuitori;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 29 

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

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 32 

Prima parte „își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul redus de substanțe noi care au fost 

aprobate” 

A doua parte „în timp ce alte substanțe au fost scoase de pe piață;” 

A treia parte „subliniază importanța unui set de instrumente adecvat de PPP pentru agricultori 

pentru a asigura aprovizionarea cu alimente a UE;” 

 
§ 42 

Prima parte „salută interpretarea de către Comisie a principiului precauției, exprimată în 

evaluarea REFIT a legislației generale în domeniul alimentar, potrivit căreia aceasta 

nu reprezintă o alternativă la o abordare de gestionare a riscurilor, ci, mai degrabă, o 

formă specială de gestionare a riscurilor; reamintește că această viziune este 

sprijinită și de hotărâri judecătorești ale UE;” 

A doua parte „ invită Comisia să evalueze dacă criteriile de limitare prevăzute în regulament sunt 

adecvate în acest scop;” 

 

S&D, Verts/ALE: 

§ 5 

Prima parte „este preocupat de faptul că regulamentul nu a fost pus în aplicare în mod eficace” 

A doua parte „și că, în consecință, obiectivele sale în ceea ce privește producția agricolă și 

inovarea nu sunt realizate în practică;” 

A treia parte „subliniază că, parțial din cauza gradului redus de inovare, numărul substanțelor 

active din pesticide este în scădere;” 
 

 

15. Diferențele de calitate dintre produsele de pe piața unică 

Raport: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 22 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 33 1 peste 76 de 

deputați 

AN + 305, 279, 20 

§ 37 § text original AN - 248, 340, 4 

§ 42 § text original AN + 347, 223, 36 

Considerentul E § text original div   

1 +  

2/AN + 310, 279, 4 

Considerentul O § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul Q § text original vs/VE + 366, 188, 23 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 464, 69, 17 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D, Verts/ALE:   amendamentul 1, §§ 37, 42, considerentul E (a doua parte) 
 

Solicitări de vot separat 

peste 76 de 

deputați: 

§§ 37, 42, considerentul Q 

 

Solicitări de vot pe părți 

peste 76 de deputați: 

§ 22 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „pentru a elimina confuzia dintre mărcile 

proprii ale distribuitorilor și produsele de marcă;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul E 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în orice situație” și „întrucât, potrivit 

constatărilor Comisiei, includerea unei practici în anexa I la DPCN, dacă este cazul, 

duce la creșterea securității juridice și, deci, la o concurență mai loială între 

producătorii de pe piață;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Considerentul O 
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Prima parte „întrucât toți consumatorii din UE au aceleași drepturi și întrucât analizele arată că 

anumiți producători vând produse de calitate diferită, dar sub aceeași marcă și cu un 

aspect înșelător de identic, anumite produse din unele țări conținând o cantitate mai 

mică a ingredientului principal sau ingrediente de o calitate inferioară în locul 

ingredientelor de o calitate mai bună; întrucât această problemă este răspândită într-o 

măsură mai mare în statele membre care au aderat la UE începând cu 2004;” 

A doua parte „întrucât analizele au scos la iveală cazuri în care produse identice sau produse cu un 

aspect înșelător de identic și de o calitate inferioară sau cu un gust, consistență sau 

altă calitate senzorială diferită sunt comercializate la prețuri ce variază considerabil 

de la o țară la alta; întrucât, deși nu încalcă principiile unei economii de piață liberă 

și nu încalcă normele actuale privind etichetarea sau alte acte legislative care vizează 

produsele alimentare, acest lucru oricum constituie o utilizare abuzivă a identității 

unei mărci, ceea ce încalcă principiul conform căruia toți consumatorii trebuie să fie 

tratați în mod egal;” 

 


