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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
1/20 prag redus (1/20 din deputați)
1/10 prag mediu (1/10 din deputați)
1/5 prag ridicat (1/5 din deputați)
SEC vot secret
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1. Încălcarea drepturilor omului, inclusiv a libertății religioase în Burkina Faso

Propuneri de rezoluție: B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, 
B9-0269/2019, B9-0270/2019

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0261/2019

(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

După § 3 2 GUE/NGL -

După § 12 3 GUE/NGL -

După considerentul A 1 GUE/NGL -

Rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0261/2019 ECR ↓

B9-0264/2019 Verts/ALE ↓

B9-0265/2019 S&D ↓

B9-0266/2019 GUE/NGL ↓

B9-0268/2019 ID ↓

B9-0269/2019 Renew ↓

B9-0270/2019 PPE ↓
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2. Afganistan, în special acuzațiile de abuz sexual ale băieților din Provincia Logar

Propuneri de rezoluție: B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019, 
B9-0257/2019

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0242/2019

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

§ 1 § text original AN + 617, 1, 3

1 GUE/NGL -După § 13

2 GUE/NGL -

După § 14 3 GUE/NGL -

Rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0242/2019 ECR ↓

B9-0243/2019 Verts/ALE ↓

B9-0244/2019 S&D ↓

B9-0245/2019 GUE/NGL ↓

B9-0256/2019 Renew ↓

B9-0257/2019 PPE ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: § 1
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3. Legea privind „agenții străini” din Rusia

Propunere de rezoluție: B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019, 
B9-0267/2019

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0258/2019

(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 13 § text original AN + 499, 78, 41

Rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0258/2019 ECR ↓

B9-0259/2019 Verts/ALE ↓

B9-0260/2019 S&D ↓

B9-0262/2019 GUE/NGL ↓

B9-0263/2019 Renew ↓

B9-0267/2019 PPE ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: § 13

Diverse
Jacek Saryusz-Wolski (Grupul ECR) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B9-
0258/2019.
Stelios Kouloglou (Grupul GUE/NGL) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de 
rezoluție RC-B9-0258/2019.
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4. Comemorarea a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989

Propunere de rezoluție: B9-0241/2019

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere comună de rezoluţie B9-0241/2019

(PPE, S&D, Renew, ECR)

Rezoluție (întregul 
text)

AN + 513, 18, 87

Solicitări de vot prin apel nominal
PPE: vot final

Diverse
Jacek Saryusz-Wolski (Grupul ECR) a semnat, de asemenea, propunerea de rezoluție B9-
0241/2019.

5. Situația uigurilor din China („China Cables”)

Propuneri de rezoluție: B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0246/2019

(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

div

1 +

2 +

§ 1 § text original

3/AN + 584, 7, 31
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

După § 1 1 GUE/NGL -

Rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0246/2019 S&D ↓

B9-0247/2019 ECR ↓

B9-0248/2019 Verts/ALE ↓

B9-0249/2019 Renew ↓

B9-0250/2019 PPE ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: § 1 (a treia parte)

Solicitări de vot pe părți
ID:
§ 1
Prima parte „își exprimă profunda îngrijorare cu privire la regimul din ce în ce mai represiv cu 

care se confruntă uigurii și alte minorități etnice musulmane și solicită autorităților 
să le respecte libertățile fundamentale, conform recomandărilor unor rapoarte 
credibile;”

A doua parte „condamnă categoric trimiterea uigurilor și a etnicilor kazahi în lagăre de 
„reeducare” politică pe baza unui sistem de „poliție predictivă”, inclusiv a 
persoanelor care au călătorit în străinătate sau care au fost considerate prea 
evlavioase; invită autoritățile chineze din Xinjiang să comunice informații cu privire 
la locurile și la starea de sănătate a persoanelor deținute; solicită insistent guvernul 
chinez să pună capăt imediat practicii de detenție arbitrară în lipsa acuzațiilor, a unui 
proces sau a condamnării pentru infracțiuni penale a membrilor minorităților uigură 
și kazahă, să închidă toate lagărele și centrele de detenție și să elibereze imediat și 
necondiționat persoanele reținute;”

A treia parte „subliniază că orice fel de detenție aplicată cu încălcarea legilor internaționale 
fundamentale, că persecuția împotriva anumitor persoane sau grupuri din motive 
etnice, culturale sau religioase și că alte acte inumane care provoacă mari suferințe 
sau vătămări grave, atunci când sunt comise ca parte a unui atac generalizat sau 
sistematic asupra populației civile de orice tip, sunt inacceptabile din perspectiva 
cadrului juridic internațional;”

Diverse
Hannah Neumann (Grupul Verts/ALE) este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluție 
RC-B9-0246/2019.
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6. Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua

Propuneri de rezoluție: B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0251/2019

(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

div

1 +

§ 7 § text original

2/AN + 492, 95, 31

Rezoluție (întregul text) AN + 560, 12, 43

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0251/2019 S&D ↓

B9-0252/2019 Verts/ALE ↓

B9-0253/2019 PPE ↓

B9-0254/2019 Renew ↓

B9-0255/2019 ECR ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL: § 7 (a doua parte)
PPE, Renew: vot final

Solicitări de vot pe părți
GUE/NGL:
§ 7
Prima parte „salută decizia Consiliului de a adopta un cadru pentru măsuri restrictive specifice 

împotriva persoanelor responsabile de încălcări ale drepturilor omului și de abuzuri 
sau de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Nicaragua;”

A doua parte „invită statele membre să convină rapid asupra listei specifice a persoanelor și 
entităților care urmează să fie sancționate, incluzând președintele și vicepreședinta;”

Diverse
Hermann Tertsch (Grupul ECR) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluţie RC-
B9-0251/2019.
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7. Reprimarea violentă a recentelor proteste în Iran

Propuneri de rezoluție: B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, 
B9-0276/2019

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

Propunere comună de rezoluție RC-B9-0271/2019

(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

După § 1 3 GUE/NGL -

§ 5 § text original AN + 566, 4, 20

După § 6 2 GUE/NGL +

După considerentul G 1 GUE/NGL +

Rezoluție (întregul text) +

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B9-0271/2019 Verts/ALE ↓

B9-0272/2019 S&D ↓

B9-0273/2019 ECR ↓

B9-0274/2019 Renew ↓

B9-0275/2019 PPE ↓

B9-0276/2019 GUE/NGL ↓

Solicitări de vot prin apel nominal
ID: § 5

Diverse
Charlie Weimers (Grupul ECR) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluţie B9-0273/2019.
Ivan Štefanec (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B9-0275/2019.


