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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. Numirea unui membru în juriul de selecție pentru Parchetul European

Propunere de decizie B9-0290/2022 - vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură]

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

Candidatura 
Margreetei Fröberg

SEC + 226, 48, 114

2. Prelungirea Acordului privind promovarea, furnizarea și utilizarea 
sistemelor de navigație prin satelit Galileo și GPS și a aplicațiilor conexe 
***

Recomandare: Cristian-Silviu Bușoi (A9-0153/2022)

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

Proiect de decizie a 
Consiliului

AN + 556, 4, 13
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3. Raportul pe 2021 referitor la Turcia

Raport: Nacho Sánchez Amor (A9-0149/2022)

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

§ 3 4 ID -

După § 3 5 ID -

§ 4 § text original AN + 467, 85, 49

După § 7 6 ID -

§ 12 12 S&D +

§ 17 17 S&D +

După § 19 8 ID -

§ 24 13 S&D +

§ 28 § text original AN + 524, 53, 32

§ 31 14 S&D +

9 Renew +§ 35

§ text original AN ↓

div

1 +

§ 36 § text original

2 +

După § 36 7 ID -

div

1/AN + 529, 45, 42

§ 37 § text original

2/AN + 470, 103, 29

10 Renew +§ 41

§ text original AN ↓

După § 41 1 The Left AN - 127, 375, 115

S&D div

1 +

§ 43 15

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

16 S&D +

18 PPE div

1 +

§ 44

2 +

După § 44 2 The Left AN - 187, 392, 44

§ 46 3 The Left AN - 222, 333, 61

div

1/AN + 600, 14, 6

§ 47 § text original

2/AN + 501, 60, 31

div

1/AN + 543, 40, 34

§ 50 § text original

2/AN + 501, 89, 21

11 S&D +Considerentul C

§ text original AN ↓

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 448, 67, 107

Solicitări de vot prin apel nominal
The Left: considerentul C; §§ 4, 28, 35, 37, 41, 47, 50; amendamentele 1, 2, 3.



P9_PV(2022)06-07(VOT)_RO.docx 6 PE 733.408

Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
amendamentul 15:
Prima parte „constată că, în pofida unor semne de detensionare în estul Mării Mediterane de la 

ultimul raport privind Turcia, s-a observat recent o nouă creștere; rămâne pe 
deplin conștient de faptul că orice dinamică pozitivă poate fi inversată cu ușurință 
în orice moment, cât timp problemele subiacente rămân nesoluționate;”

A doua parte „regretă, în acest context, recentele declarații ale responsabililor turci de 
contestare a suveranității Greciei asupra unora dintre insulele sale, care sunt 
contraproductive și subminează mediul de securitate din zonă; continuă să 
îndemne Turcia și toate părțile interesate implicate să participe la soluționarea 
pașnică și cu bună credință a diferendelor și să se abțină de la orice acțiune 
unilaterală sau la amenințarea cu aceasta; continuă mai ales să solicite tuturor 
părților un angajament colectiv real pentru a negocia delimitarea zonelor 
economice exclusive (ZEE) și a platformei continentale cu bună-credință și în 
conformitate cu normele și principiile internaționale; condamnă, în acest sens, 
hărțuirea de către navele de război turce a navelor de cercetare care efectuează 
prospecțiuni în cadrul ZEE delimitate de Republica Cipru; condamnă, pe lângă 
aceasta, încălcările de către Turcia ale spațiului aerian național al Greciei, inclusiv 
survolarea zonelor și teritoriilor locuite, acțiuni care încalcă atât suveranitatea, cât 
și drepturile suverane ale statelor membre ale UE, contravenind dreptului 
internațional; își exprimă solidaritatea deplină cu Grecia și cu Republica Cipru; 
reafirmă dreptul Republicii Cipru de a încheia acorduri bilaterale privind zona sa 
economică exclusivă și de a explora și exploata resursele sale naturale în deplină 
conformitate cu dreptul internațional relevant; constată cu regret că situația de 
casus belli declarată de Marea Adunare Națională a Turciei la adresa Greciei în 
1995 nu a fost încă retrasă; salută continuarea discuțiilor preliminare dintre Grecia 
și Turcia, care vizează delimitarea platformei continentale și a ZEE în conformitate 
cu dreptul internațional; își reiterează apelul adresat guvernului turc să semneze 
și să ratifice Convenția ONU asupra dreptului mării, care este parte a acquis-ului 
UE; sprijină invitația adresată Turciei de guvernul Republicii Cipru de a negocia cu 
bună-credință delimitarea maritimă dintre zonele de coastă ale celor două țări sau 
de a sesiza Curtea Internațională de Justiție, și invită Turcia să accepte invitația 
Ciprului; salută contribuția Turciei la securitatea aprovizionării cu gaze prin 
legarea gazoductului transanatolian (TANAP) la gazoductul transadriatic (TAP); își 
reiterează sprijinul pentru propunerea Consiliului European de a organiza o 
conferință multilaterală privind estul Mării Mediterane și subliniază că Pactul verde 
și tranziția energetică ar putea oferi șanse importante de găsire a unor soluții 
energetice bazate pe cooperare, sustenabile și cu largă participare în Mediterana 
de Est; invită la transformarea Mediteranei de Est într-un adevărat catalizator al 
dimensiunii externe a Pactului verde;”

S&D:
amendamentul 18
Prima parte „își exprimă, în acest sens, profunda îngrijorare cu privire la noile activități ilegale 

recente din zona delimitată din Varosha de deschidere a unei noi părți a plajei,
A doua parte precum și cu privire la recenta semnare a unui „protocol financiar” între Turcia și 

zonele ocupate din Cipru, prin care Turcia va finanța proiecte de reconstrucție a 
orașului Varosha;”

The Left:
§ 36
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și subliniază că este important ca ambele 

părți să își respecte angajamentele asumate în temeiul Declarației comune 
UE‑Turcia din 2016”

A doua parte aceste cuvinte

§ 37
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și sprijină în consecință propunerea Comisiei 

de a începe negocieri cu privire la modernizarea unei uniuni vamale reciproc 
avantajoase, însoțită de un mecanism eficient de soluționare a disputelor;”

A doua parte aceste cuvinte
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§ 47
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să coopereze pe deplin cu operația militară 

a UE în Marea Mediterană (EUNAVFOR MED) IRINI și să permită o cooperare 
eficientă între aceasta din urmă și operațiunea Sea Guardian a NATO”

A doua parte aceste cuvinte

§ 50
Prima parte „consideră că UE ar trebui să urmărească în continuare toate posibilitățile de 

dialog, înțelegere comună și convergență a pozițiilor cu Turcia; invită Turcia să se 
angajeze într-un dialog constructiv și de bună credință – inclusiv cu privire la 
chestiuni de politică externă în care Turcia și UE au poziții opuse – pentru găsirea 
unui teren și a unei viziuni comune, pentru relansarea dialogului și a cooperării 
privind relațiile de bună vecinătate și pentru relansarea procesului de reforme în 
Turcia; constată că diferitele priorități ale instituțiilor UE stabilite în cadrele 
existente care reglementează relațiile UE-Turcia îngreunează foarte mult găsirea 
unei modalități eficiente de a avansa; regretă lipsa unei strategii pe termen lung, 
a unei politici coerente și a unei conduite consecvente față de Turcia în UE; invită 
președinții Comisiei, Consiliului European și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să dea 
dovadă de un mai puternic spirit de conducere, orientat strategică și bazat pe 
valori, cu o responsabilitate adecvată față de Parlament; îndeamnă instituțiile UE 
și statele membre să formuleze o abordare coerentă și suplă a acestei chestiuni, 
deoarece se referă la unul dintre cei mai mari vecini ai noștri și la unul dintre cei 
mai importanți parteneri, inclusiv o cooperare strânsă între toate instituțiile UE;”

A doua parte „invită SEAE să intensifice dialogul și cooperarea transatlantică cu administrația 
Biden în ceea ce privește relațiile sale cu Turcia;”

4. Foaia de parcurs a SEAE privind schimbările climatice și apărarea

Raport: Thomas Waitz (A9-0084/2022)

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

3 deputați +După § 1

4 deputați +

Înaintea 
considerentului A

1 deputați +

După considerentul L 2 deputați +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 356, 159, 114
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5. UE și provocările de securitate din regiunea indo-pacifică

Raport: David McAllister (A9-0085/2022)

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

§ 3 9 raportor +

§ 4 10 raportor +

§ 5 11 raportor +

§ 6 12 raportor +

§ 9 13 raportor +

§ 12 14 raportor +

§ 15 15 raportor +

§ 20 16 raportor +

§ 21 17 raportor +

După § 22 18 raportor +

§ 23 25 raportor +

După § 28 19 raportor +

Referiri 1-7 raportor +

Considerente 8, 20-
24

raportor +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 474, 60, 80

6. Insulele UE și politica de coeziune

Raport: Younous Omarjee (A9-0144/2022)

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

Propunerea de 
rezoluție

AN + 577, 38, 10



P9_PV(2022)06-07(VOT)_RO.docx 9 PE 733.408

7. Articolul 17 din Regulamentul privind politica comună în domeniul 
pescuitului

Raport: Caroline Roose (A9-0152/2022)

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

După § 1 2 S&D VE + 307, 282, 38

div

1 +

§ 5 § text original

2 +

§ 9 4 S&D VE - 296, 301, 28

div

1 +

§ 19 § text original

2 +

§ 22 5 S&D VE + 286, 199, 141

div

1 +

§ 30 § text original

2 +

div

1 +

§ 33 § text original

2 -

§ 35 § text original vs -

După § 35 6 S&D -

După § 36 7 S&D -

După considerentul H 1 S&D -

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 482, 103, 47

Solicitări de vot separat
PPE: § 35
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Solicitări de vot pe părți
Renew:
§ 33
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „folosind criteriile de vârstă pentru a le aloca 

o parte echitabilă din posibilitățile de pescuit de care dispun,”
A doua parte aceste cuvinte

PPE:
§ 5
Prima parte „subliniază că nu există niciun studiu al Comisiei care să analizeze aplicarea 

criteriilor de alocare a cotelor în temeiul articolelor 16 și 17 din PCP;”
A doua parte „constată o lipsă de transparență și faptul că mai multe state membre nu fac 

publice criteriile aplicate la distribuirea posibilităților de pescuit și le încurajează 
să facă aceste criterii publice și ușor accesibile; reamintește că o metodă de 
alocare obiectivă presupune o descriere clară și lipsită de ambiguitate a unor 
criterii de alocare bine definite, inclusiv o descriere clară a ponderării relative a 
criteriilor sau a condițiilor de utilizare a acestora în cazul unor criterii multiple de 
alocare;”

§ 19
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „constată că versiunea în limba engleză 

include cuvântul „shall”;”
A doua parte aceste cuvinte

§ 30
Prima parte „invită statele membre să stimuleze operatorii, prin procesele lor de alocare, să 

stabilească și să îmbunătățească dialogul social cu sindicatele și organizațiile 
lucrătorilor,”

A doua parte „precum și să aplice pe deplin contracte colective de muncă, cu scopul de a 
promova sustenabilitatea socială și condițiile de muncă echitabile în sectorul 
pescuitului;”

Diverse
Grupul S&D a retras amendamentul 3.


