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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 lui Georgios Kyrtsos 

Raport: Laura Ferrara (A8-0291/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: propunere de 

decizie 

 +  

 

 

2. Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru 

trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt 

exonerați de această obligație ***I 

Raport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 611, 20, 11 

 

 

3. Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Maroc de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea 

Marocului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona 

mediteraneeană (PRIMA) *** 

Recomandare: Aldo Patriciello (A8-0281/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 566, 64, 17 

 

 

 

4. Acordul privind transportul aerian dintre UE și Canada *** 

Recomandare: Francisco Assis (A8-0254/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: aprobare AN + 583, 42, 23 

 

 

 

5. Includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului 

Lugano în teritoriul vamal al Uniunii * 
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Raport: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 569, 12, 71 

 

 

6. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare — EGF/2018/001 

NL/Activități de servicii financiare 

Raport: Ivana Maletić (A8-0294/2018) (majoritatea membrilor care compun Parlamentul și trei 
cincimi din totalul voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 573, 68, 10 

 

 

7. Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale ***I 

Raport: Sabine Verheyen și Petra Kammerevert (A8-0192/2017) 

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

comentarii 

Propunere de respingere a propunerii Comisiei 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

84 EFDD AN - 138, 478, 37 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 83 comisia AN + 452, 132, 65 

Proiect de act legislativ 

Întregul text 83PC comisia  ↓  

Amendamente ale 

comisiei competente - 

vot în bloc 

1-42 

44-66 

70-82 

comisia  ↓  

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 1, litera b 

Directiva 2010/13/UE, 

articolul 1 § 1 litera aa 

85S EFDD AN ↓  

83PC comisia  ↓  

43 comisia  ↓  

Articolul 1 paragraful 83PC comisia div   
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

8 

Directiva 2010/13/UE, 

articolul 6 

1 ↓  

2/AN ↓  

Articolul 1 paragraful 

9 

Directiva 2010/13/UE, 

după articolul 6 

83PC comisia div   

1 ↓  

2 ↓  

Articolul 1 paragraful 

10 

Directiva 2010/13/UE, 

articolul 6a 

83PC comisia div   

1 ↓  

2 ↓  

Articolul 1 paragraful 

11 

Directiva 2010/13/UE, 

articolul 7 

83PC comisia div   

1 ↓  

2 ↓  

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 11, înainte 

de litera a 

Directiva 2010/13/UE, 

articolul 9 §1 după 

litera d 

87 EFDD  ↓  

Articolul 1 paragraful 

1, după punctul 12 

Directiva 2010/13/UE, 

articolul 10, după §2 

88 EFDD  ↓  

Articolul 1 paragraful 

1, după punctul 12 

Directiva 2010/13/UE, 

articolul 10 §4 

83PC comisia div   

1 ↓  

2 ↓  

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 15 

Directiva 2010/13/UE, 

articolul 13 

86S EFDD AN ↓  

83PC comisia div   

1/AN ↓  

2 ↓  

67 comisia  ↓  

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

comentarii 

69 comisia  ↓  

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 19 

Directiva 2010/13/UE, 

după capitolul IX, 

articolul 28b 

83PC comisia div   

1 ↓  

2 ↓  

Considerentul 18 83PC comisia AN ↓  

Considerentul 19 83PC comisia vs ↓  

Considerentul 20 83PC comisia vs ↓  

Considerentul 21 83PC comisia vs ↓  

Considerentul 22 83PC comisia vs ↓  

Considerentul 28 83PC comisia vs ↓  

Considerentul 29 83PC comisia vs ↓  

Considerentul 30 83PC comisia vs ↓  

Considerentul 34 83PC comisia vs ↓  

Considerentul 35 83PC comisia AN ↓  

Considerentul 36 83PC comisia div   

1/AN ↓  

2 ↓  

vot: propunerea Comisiei AN ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentul 83PC: considerentele 18, 35, 36 (prima parte); amendamentul 83PC: 

articolul 1 punctul 9 [articolul 6] (a doua parte); amendamentul 83PC: articolul 1 

punctul 18 [articolul 13] (prima parte) 

EFDD: Amendamentele 84, 85, 86 
 

Solicitări de vot separat 

ENF: amendamentul 83PC: considerentele 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 34 
 

Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

Am 83PC considerentul 36 
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Prima parte „Pentru asigurarea unor niveluri adecvate ale investițiilor în opere europene, statele 

membre ar trebui să poată impune obligații financiare furnizorilor de servicii mass-

media stabiliți pe teritoriul lor. Obligațiile respective pot lua forma unor contribuții 

directe la producția operelor europene și la achiziționarea de drepturi asupra 

acestora. Statele membre ar putea, de asemenea, să impună taxe care să se plătească 

unui fond, în funcție de veniturile obținute din serviciile mass-media audiovizuale 

care sunt furnizate pe teritoriul lor și sunt orientate către teritoriul lor. Prezenta 

directivă clarifică faptul că, având în vedere legătura directă dintre obligațiile 

financiare și politicile culturale diferite ale statelor membre, un stat membru este 

autorizat, de asemenea, să impună astfel de obligații financiare furnizorilor de 

servicii mass-media stabiliți într-un alt stat membru care oferă servicii orientate către 

teritoriul său.” 

A doua parte „În acest caz, obligațiile financiare ar trebui să vizeze doar veniturile generate prin 

intermediul publicului din statul membru vizat. Furnizorii de servicii mass-media 

cărora li se impune să contribuie la schemele de finanțare a cinematografiei dintr-un 

stat membru vizat ar trebui să beneficieze în mod nediscriminatoriu, chiar și fără a fi 

stabiliți în statul membru respectiv, de ajutoarele disponibile pentru furnizorii de 

servicii mass-media în cadrul schemelor respective de finanțare a cinematografiei. 

 
am 83PC articolul 1 paragraful 9 [articolul 6] 

Prima parte Întregul text, cu excepția articolului 6 alineatul (1) litera (b) 

A doua parte Articolul 6 alineatul (1) litera b 

 
am 83PC articolul 1 paragraful 10 [articolul 6a] 

Prima parte Articolul 6a, §§ 1, 2 

A doua parte Articolul 6a, §§ 3, 4 

 
am 83PC articolul 1 paragraful 11 [articolul 7] 

Prima parte Întregul text, cu excepția articolului 7 §§ 2, 3, 4 

A doua parte Articolul 7 §§ 2, 3, 4 

 
am 83PC articolul 1 paragraful 13 [articolul 9] 

Prima parte Întregul text, cu excepția articolului 9 §1 litera (g) §4 

A doua parte Articolul 9 § 1 litera g § 4 

 
am 83PC articolul 1 paragraful 14 litera (b) [articolul 10 § 4] 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Statele membre pot opta pentru interzicerea 

prezentării unei sigle de sponsorizare în timpul programelor pentru copii” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
am 83PC articolul 1 paragraful 18 [articolul 13] 

Prima parte Articolul 13, §§ 1, 2 

A doua parte Articolul 13, §§ 3-7 

 
am 83PC articolul 1 paragraful 23 [Capitolul IXa] 

Prima parte Întregul text, cu excepția articolului 28a, §§ 1 și 2 și a articolului 28b § 3 litera (h) și 

§ după litera (j) 

A doua parte Articolul 28a §§ 1 și 2; articolul 28b §3 litera (h); § după litera (j) 
 

 

8. Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018: Anularea rezervei legate de sprijinul 

acordat Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), 

consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar 
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pentru alte acțiuni urgente și modificarea schemei de personal a Agenției Executive 

pentru Inovare și Rețele (INEA) în contextul inițiativei WiFi4EU 

Raport: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018) 

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

comentarii 

§ 1 1S GUE/NGL AN - 46, 558, 47 

§ text original div   

1/AN + 578, 41, 31 

2 +  

După § 2 2 GUE/NGL AN - 301, 328, 27 

§ 4 3rev GUE/NGL AN - 281, 337, 39 

vot: rezoluție (textul integral) AN + 544, 28, 74 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 1, 2, 3 

ENF: §1 (prima parte) 
 

Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

§ 1 

Prima parte „ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018, astfel cum a fost prezentat de 

Comisie, consacrat anulării rezervei provenind din IPA II destinate Turciei – atât a 

creditelor de angajament, cât și a creditelor de plată ” 

A doua parte „- consolidării IEV prin credite de angajament și a ajutorului umanitar prin credite 

de plată și consolidării schemei de personal a INEA în contextul inițiativei 

WiFi4EU;” 

 


