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AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru cultură și educație, care este comisie 
competentă, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În comunicarea sa adoptată la 2 mai 
2018, intitulată „Un buget modern pentru o 
Uniune care protejează, capacitează și 
apără – cadrul financiar multianual pentru 
perioada 2021-2027”26, Comisia a susținut 
ca în următorul cadru financiar să se pună 
mai mult accentul pe tineri, în special prin 
dublarea dimensiunii programului 
Erasmus+ din perioada 2014-2020, una 
dintre cele mai vizibile reușite ale Uniunii. 
Noul program ar trebui să pună accentul pe 
incluziune și să se adreseze unui număr 
mai mare de tineri ce dispun de mai puține 
oportunități. În acest fel, un număr mai 
mare de tineri vor putea să se mute într-o 
altă țară pentru a studia sau pentru a munci.

(8) În comunicarea sa adoptată la 2 mai 
2018, intitulată „Un buget modern pentru o 
Uniune care protejează, capacitează și 
apără – cadrul financiar multianual pentru 
perioada 2021-2027”26, Comisia a susținut 
ca în următorul cadru financiar să se pună 
mai mult accentul pe tineri, în special prin 
dublarea dimensiunii programului 
Erasmus+ din perioada 2014-2020, una 
dintre cele mai vizibile reușite ale Uniunii. 
În Rezoluția sa din 14 martie 2018 
referitoare la următorul cadru financiar 
multianual, Parlamentul European a 
solicitat triplarea bugetului programului.
Noul program ar trebui să pună accentul pe 
incluziune și să se adreseze unui număr 
mai mare de tineri ce dispun de mai puține 
oportunități. În acest fel, un număr mai 
mare de tineri vor putea să se mute într-o 
altă țară pentru a studia sau pentru a munci.

__________________ __________________

26 COM(2018) 321 final. 26 COM(2018)0321.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În comunicarea sa privind 
consolidarea identității europene prin 
educație și cultură, Comisia a subliniat 

(17) În comunicarea sa privind 
consolidarea identității europene prin 
educație și cultură, Comisia a subliniat 
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rolul esențial al educației, culturii și 
sportului în promovarea cetățeniei active și 
a valorilor comune în rândul generațiilor 
celor mai tinere. Consolidarea identității 
europene și promovarea participării active 
a cetățenilor la procesele democratice sunt 
aspecte esențiale pentru viitorul Europei și 
al societăților noastre democratice. 
Călătoriile în străinătate pentru a studia, a 
învăța, a se forma și a lucra sau pentru a 
participa la activități pentru tineret și 
sportive contribuie la consolidarea acestei 
identități europene în toată diversitatea sa 
și a sentimentului de apartenență la o 
comunitate culturală, precum și la 
promovarea, în rândul cetățenilor de toate 
vârstele, a unei astfel de cetățenii active. 
Cei care au luat parte la activitățile de 
mobilitate ar trebui să se implice în 
comunitățile lor locale, precum și în 
comunitățile locale din țara lor gazdă 
pentru a face schimb de experiențe. Ar 
trebui sprijinite activitățile legate de 
consolidarea tuturor aspectelor legate de 
creativitate în educație, formare și tineret, 
precum și cele legate de promovarea 
competențelor-cheie individuale.

rolul esențial al educației, culturii și 
sportului în promovarea cetățeniei active și 
a valorilor comune în rândul generațiilor 
celor mai tinere. Consolidarea identității 
europene și promovarea participării active 
a cetățenilor la procesele democratice sunt 
aspecte esențiale pentru viitorul Europei și 
al societăților noastre democratice. 
Călătoriile în străinătate pentru a studia, a 
învăța, a se forma și a lucra sau pentru a 
participa la activități pentru tineret și 
sportive contribuie la consolidarea acestei 
identități europene în toată diversitatea sa 
și a sentimentului de apartenență la o 
comunitate culturală, precum și la 
promovarea, în rândul cetățenilor de toate 
vârstele, a unei astfel de cetățenii active. 
Așadar, programul dorește să reflecte 
structura diversă a societății europene din 
punct de vedere al etnicității, genului, 
competențelor, mediului social și originii 
geografice. Cei care au luat parte la 
activitățile de mobilitate ar trebui să se 
implice în comunitățile lor locale, precum 
și în comunitățile locale din țara lor gazdă 
pentru a face schimb de experiențe. Ar 
trebui sprijinite activitățile legate de 
consolidarea tuturor aspectelor legate de 
creativitate în educație, formare și tineret, 
precum și cele legate de promovarea 
competențelor-cheie individuale.

Justificare

Programele UE care ating toate segmentele societății europene prezintă un mai bun raport 
calitate-preț, în special în ceea ce privește promovarea valorilor UE și asigurarea egalității 
de șanse și, ca atare, participarea la programe ar trebui să facă obiectul unor rapoarte.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Programul ar trebui să contribuie la 
facilitarea transparenței și a recunoașterii 

(28) Programul ar trebui să contribuie la 
facilitarea transparenței și a recunoașterii 
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competențelor și calificărilor, precum și a 
transferului de credite sau de unități de 
rezultate ale învățării, pentru a stimula 
asigurarea calității și pentru a sprijini 
validarea învățării non-formale și 
informale, gestionarea competențelor și 
orientarea. În acest sens, programul ar 
trebui, de asemenea, să ofere sprijin 
punctelor de contact și rețelelor de la nivel 
național și celor de la nivelul Uniunii, care 
facilitează schimburile transeuropene și 
totodată dezvoltarea unor parcursuri de 
învățare flexibile între diferite domenii ale 
educației, formării și tineretului și între 
contexte formale și non-formale.

competențelor și calificărilor, precum și a 
transferului de credite sau de unități de 
rezultate ale învățării, pentru a stimula 
asigurarea calității și pentru a sprijini 
validarea învățării non-formale și 
informale, gestionarea competențelor și 
orientarea. În special, în domeniul 
formării profesionale, armonizarea 
sistemelor naționale ar trebui să 
garanteze, în vederea eliberării 
diplomelor, validarea și recunoașterea 
competențelor și a rezultatelor obținute în 
cadrul mobilității în interiorul UE și 
privind țările terțe asociate programului 
Erasmus. În acest sens, programul ar 
trebui, de asemenea, să ofere sprijin 
punctelor de contact și rețelelor de la nivel 
național și celor de la nivelul Uniunii, care 
facilitează schimburile transeuropene și 
totodată dezvoltarea unor parcursuri de 
învățare flexibile între diferite domenii ale 
educației, formării și tineretului și între 
contexte formale și non-formale.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Este important să se stimuleze 
predarea, învățarea și cercetarea cu privire 
la aspecte legate de integrarea europeană și 
să se promoveze totodată dezbaterile cu 
privire la aceste aspecte, prin intermediul 
acțiunilor Jean Monnet din învățământul 
superior, dar și din alte domenii ale 
educației și formării. Într-o perioadă în care 
valorile comune pe care se întemeiază 
Uniunea și care fac parte din identitatea 
noastră europeană sunt puse la încercare, 
iar cetățenii prezintă niveluri scăzute de 
implicare, este deosebit de important să se 
încurajeze sentimentul de identitate 
europeană și angajamentul față de proiectul 
european. Programul ar trebui să contribuie 
la dezvoltarea excelenței în ceea ce 

(31) Este important să se stimuleze 
predarea, învățarea și cercetarea cu privire 
la aspecte legate de integrarea, istoria și 
cetățenia europeană și să se promoveze 
totodată dezbaterile cu privire la aceste 
aspecte, prin intermediul acțiunilor Jean 
Monnet din învățământul superior, dar și 
din alte domenii ale educației și formării. 
Într-o perioadă în care valorile comune pe 
care se întemeiază Uniunea și care fac 
parte din identitatea noastră europeană sunt 
puse la încercare, iar cetățenii prezintă 
niveluri scăzute de implicare, este deosebit 
de important să se încurajeze sentimentul 
de identitate europeană și de cetățenie 
europeană, precum și să se întărească 
angajamentul față de proiectul european. 
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privește studiile de integrare europeană. Programul ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea excelenței în ceea ce privește 
studiile de integrare, istorie și cetățenie
europeană.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în concordanță cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și de a 
îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Națiunilor Unite, acest program va 
contribui la integrarea acțiunilor în 
domeniul climei în politicile Uniunii, 
precum și la atingerea țintei globale ca 
25 % din cheltuielile de la bugetul UE să 
sprijine obiectivele în domeniul climei. 
Acțiunile relevante vor fi identificate în 
cursul pregătirii și punerii în aplicare a 
programului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și al 
procedurii de reexaminare relevante.

(32) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în concordanță cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și de a 
îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Națiunilor Unite, acest program va 
contribui la integrarea acțiunilor în 
domeniul climei în politicile Uniunii, 
precum și la atingerea țintei globale ca cel 
puțin 25 % din cheltuielile de la bugetul 
UE să sprijine măsuri în domeniul climei, 
în cursul perioadei acoperite de CFM 
2021-2127, și un obiectiv anual de 30 %, 
imediat ce este posibil și cel târziu în 
2027. Acțiunile relevante vor fi identificate 
în cursul pregătirii și punerii în aplicare a 
programului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și al 
procedurii de reexaminare relevante.

Justificare

Modificarea reflectă obiectivul stabilit de Parlament pentru cheltuielile legate de climă.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Prezentul regulament stabilește un 
pachet financiar pentru program care va 
constitui principala valoare de referință, în 

(33) Prezentul regulament stabilește un 
pachet financiar pentru program care va 
constitui principala valoare de referință, în 
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înțelesul [referință de actualizat după caz] 
punctului 17 din Acordul interinstituțional 
dintre Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind disciplina bugetară, 
cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară34, pentru Parlamentul 
European și Consiliu pe durata procedurii 
bugetare anuale.

înțelesul [referință de actualizat după caz] 
punctului 17 din Acordul interinstituțional 
dintre Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind disciplina bugetară, 
cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară34, pentru Parlamentul 
European și Consiliu pe durata procedurii 
bugetare anuale. Trebuie asigurată, 
începând din 2021, o creștere 
semnificativă a bugetului anual al 
programului în raport cu cadrul financiar 
multianual 2014-2020, urmată de o 
creștere lineară și graduală a alocărilor 
anuale. Acest lucru ar garanta accesul 
unui număr cât mai mare de participanți 
încă de la începutul perioadei acoperite de 
cadrul financiar multianual 2021-2027.

__________________ __________________

34 JO L […], […], p. […]. 34 JO L […], […], p. […].

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „mobilitate de studiu” înseamnă 
acțiunea de a se deplasa fizic în altă țară 
decât țara de reședință, pentru studii, 
pentru formare sau pentru alt tip de 
învățare non-formală sau informală. 
Aceasta poate fi însoțită de măsuri cum ar 
fi suportul lingvistic, formarea lingvistică 
și/sau completată de învățarea online și de 
cooperarea virtuală. În anumite cazuri, 
aceasta poate lua forma învățării prin 
utilizarea de instrumente ce țin de 
tehnologia informației și comunicațiilor;

(2) „mobilitate de studiu” înseamnă 
acțiunea de a se deplasa fizic în altă țară 
decât țara de reședință, pentru studii, 
pentru formare sau pentru alt tip de 
învățare non-formală sau informală, 
inclusiv o formare în alternanță. Aceasta 
poate fi însoțită de măsuri cum ar fi 
suportul lingvistic, formarea lingvistică 
și/sau completată de învățarea online și de 
cooperarea virtuală. În anumite cazuri, 
aceasta poate lua forma învățării prin 
utilizarea de instrumente ce țin de 
tehnologia informației și comunicațiilor;

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) „cursant care urmează o educație și 
formare profesională” înseamnă orice 
persoană înscrisă într-un program de 
educație sau de formare profesională 
inițială sau continuă, la orice nivel, de la 
învățământul secundar până la 
învățământul postliceal, dar și orice 
persoană care a absolvit recent astfel de 
programe;

(9) „cursant care urmează o educație și 
formare profesională” înseamnă orice 
persoană înscrisă într-un program de 
educație sau de formare profesională 
inițială, continuă sau în alternanță, la 
orice nivel, de la învățământul secundar 
până la învățământul postliceal, dar și orice 
persoană care a absolvit recent astfel de 
programe;

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să promoveze mobilitatea de studiu, 
precum și cooperarea, incluziunea, 
excelența, creativitatea și inovarea la 
nivelul organizațiilor și al politicilor în 
domeniul educației și formării;

(a) să promoveze mobilitatea de studiu, 
precum și cooperarea, incluziunea, 
excelența, creativitatea și inovarea la 
nivelul organizațiilor și al politicilor în 
domeniul educației, formării și formării în 
domeniul cetățeniei și istoriei europene;

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a programului în perioada 2021-
2027 este de 30 000 000 000 EUR în 
prețuri curente.

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a programului în perioada 2021-
2027 este de 41 097 000 000 EUR la 
prețurile din 2018 (46 758 000 000 în 
prețuri curente).

Justificare

Este propusă modificarea pachetului financiar în conformitate cu rezoluțiile Parlamentului 
European din 14 martie și 30 mai privind următorul cadru financiar multianual, pe baza unei 
defalcări tehnice pe program, care ar putea face obiectul unor ajustări viitoare, respectând, 
în același timp, poziția generală a Parlamentului European exprimată în aceste rezoluții și 
nivelul global de 1,3 % din VNB-ul UE-27.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 24 940 000 000 EUR pentru 
acțiunile din domeniul educației și 
formării, din care:

(a) 83,14 % din suma menționată la 
alineatul (1) pentru acțiunile din domeniul 
educației și formării, din care:

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) cel puțin 8 640 000 000 EUR ar 
trebui să se aloce pentru acțiunile din 
domeniul învățământului superior 
menționate la articolul 4 litera (a) și la 
articolul 5 litera (a);

(1) cel puțin 28,8 % din suma 
menționată la alineatul (1) ar trebui să se 
aloce pentru acțiunile din domeniul 
învățământului superior menționate la 
articolul 4 litera (a) și la articolul 5 litera 
(a);

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) cel puțin 5 230 000 000 EUR
pentru acțiunile din domeniul educației și 
formării profesionale menționate la 
articolul 4 litera (b) și la articolul 5 litera 
(a);

(2) cel puțin 17,43 % din suma 
menționată la alineatul (1) ar trebui să se 
aloce pentru acțiunile din domeniul 
educației și formării profesionale 
menționate la articolul 4 litera (b) și la 
articolul 5 litera (a);

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) cel puțin 3 790 000 000 EUR
pentru acțiunile din domeniul educației 
școlare menționate la articolul 4 litera (c) și 
la articolul 5 litera (a);

(3) cel puțin 12,63 % din suma 
menționată la alineatul (1) ar trebui să se 
aloce pentru acțiunile din domeniul 
educației școlare menționate la articolul 4 
litera (c) și la articolul 5 litera (a);

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) cel puțin 1 190 000 000 EUR
pentru acțiunile din domeniul educației 
adulților menționate la articolul 4 litera (d) 
și la articolul 5 litera (a);

(4) cel puțin 3,97 % din suma 
menționată la alineatul (1) ar trebui să se 
aloce pentru acțiunile din domeniul 
educației adulților menționate la articolul 4 
litera (d) și la articolul 5 litera (a);

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) 450 000 000 EUR pentru acțiunile 
Jean Monnet menționate la articolul 7;

(5) 1,5 % din suma menționată la 
alineatul (1) pentru acțiunile Jean Monnet 
menționate la articolul 7;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 3 100 000 000 EUR pentru 
acțiunile din domeniul tineretului 
menționate la articolele 8-10;

(b) 10,33 % din suma menționată la 
alineatul (1) pentru acțiunile din domeniul 
tineretului menționate la articolele 8-10;
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 550 000 000 EUR pentru acțiunile 
din domeniul sportului menționate la 
articolele 11-13 și

(c) 1,83 % din suma menționată la 
alineatul (1) pentru acțiunile din domeniul 
sportului menționate la articolele 11-13 și

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cel puțin 960 000 000 EUR ca o 
contribuție la costurile de funcționare ale 
agențiilor naționale.

(d) cel puțin 3,2 % din suma 
menționată la alineatul (1) ca o 
contribuție la costurile de funcționare ale 
agențiilor naționale.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Contribuțiile financiare destinate 
programului primite din partea țărilor 
terțe și/sau a altor instrumente ale 
Uniunii vor fi raportate anual Consiliului 
și Parlamentului, în calitatea lor de 
autorități bugetare ale Uniunii.

Justificare

Contribuții din partea țărilor terțe și a altor instrumente în afara bugetului UE. Autoritatea 
bugetară și comisiile coordonatoare ar trebui să cunoască amploarea acestor contribuții, 
pentru a evalua în mod mai eficace amploarea programelor și impactul acestora.

Amendamentul 21
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Evaluarea programului va include 
o analiză a participării la program în 
funcție de gen, originea etnică, 
competențe, situația socială și geografia 
Uniunii, astfel încât să se stabilească mai 
bine raportul costuri-beneficii, amploarea 
și pertinența programului și să se ia mai 
bine în considerare diversitatea societății 
europene.

Justificare

Programele UE care ating toate segmentele societății europene prezintă un mai bun raport 
calitate-preț, în special în ceea ce privește promovarea valorilor UE și asigurarea egalității 
de șanse și, ca atare, participarea la programe ar trebui să facă obiectul unor rapoarte.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia este responsabilă de 
controalele de supervizare cu privire la 
acțiunile și activitățile programului 
gestionate de agențiile naționale. Ea 
stabilește cerințele minime pentru 
controalele efectuate de agenția națională și 
de organismul de audit independent.

2. Comisia este responsabilă de 
controalele de supervizare cu privire la 
acțiunile și activitățile programului 
gestionate de agențiile naționale. Ea 
stabilește cerințele minime pentru 
controalele efectuate de agenția națională și 
de organismul de audit independent, ținând 
seama de sistemele de control intern ale 
finanțelor publice naționale.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Programul este pus în aplicare 
astfel încât să se asigure coerența sa 
globală și complementaritatea cu alte 

1. Programul este pus în aplicare 
astfel încât să se asigure coerența sa 
globală și complementaritatea cu alte 
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politici, programe și fonduri relevante ale 
Uniunii, în special cu cele referitoare la 
educație și formare, cultură și mass-media, 
tineret și solidaritate, ocuparea forței de 
muncă și incluziune socială, cercetare și 
inovare, industrie și întreprinderi, politica 
digitală, agricultură și dezvoltare rurală, 
mediu și schimbări climatice, coeziune, 
politica regională, migrație, securitate și 
cooperare internațională și dezvoltare.

politici, programe și fonduri relevante ale 
Uniunii, în special cu cele referitoare la 
educație și formare, cultură și mass-media, 
tineret și solidaritate, ocuparea forței de 
muncă și incluziune socială, cercetare și 
inovare, industrie și întreprinderi, politica 
digitală, agricultură și dezvoltare rurală, 
mediu și schimbări climatice, coeziune, 
politica regională, migrație, securitate și 
cooperare internațională și dezvoltare. În 
aceste circumstanțe, procedurile de 
examinare a dosarelor vor fi uniformizate 
pentru a răspunde unei cerințe de 
simplificare. Complexitatea procedurilor 
administrative trebuie redusă în mod 
semnificativ.



PE626.923v02-00 14/15 AD\1169161RO.docx

RO

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu „Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport

Referințe COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Comisie competentă
       Data anunțului în plen

CULT
14.6.2018

Aviz emis de către
       Data anunțului în plen

BUDG
14.6.2018

Raportor pentru aviz:
       Data numirii

Jean Arthuis
28.6.2018

Examinare în comisie 26.9.2018

Data adoptării 21.11.2018

Rezultatul votului final +:
–:
0:

29
2
0

Membri titulari prezenți la votul final Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, 
André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, 
Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, 
Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri 
Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek 
Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, 
Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey 
Novakov, Tomáš Zdechovský



AD\1169161RO.docx 15/15 PE626.923v02-00

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

29 +

ALDE Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI Eleftherios Synadinos

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, 
Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, 
Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, 
Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2 -

ENF André Elissen, Stanisław Żółtek

0 0

Legenda simbolurilor utilizate: 
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


	1169161RO.docx

