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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 

ESA vot secret 
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1. Propunere de schimbare a numelui Delegației pentru relațiile cu Consiliul 

Legislativ Palestinian cu Delegația pentru relațiile cu Palestina 

Propunere de decizie 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic VE + 344, 282, 35 

 

 

2. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: 

posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) *** 

Recomandare: João Ferreira (A8-0233/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 468, 104, 96 

 

 

 

3. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: 

posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) 

Raport: João Ferreira (A8-0236/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 500, 78, 96 

 

 

 

4. Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile 

de pescuit și contribuția financiară (recomandare) *** 

Recomandare: Peter van Dalen (A8-0201/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 601, 54, 20 
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5. Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile 

de pescuit și contribuția financiară (raport) 

Raport: Peter van Dalen (A8-0200/2015) 

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

comentarii 

§ 4 1 ECR AN + 432, 200, 52 

§ text original div   

1/AN ↓  

2 ↓  

vot: rezoluție (textul integral) AN + 605, 57, 26 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: amendamentul 1, § 4 (prima parte) 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 4 

Prima parte „menționează că anumite specii ... limitele biologice de siguranță;” 

A doua parte „invită Comisia ... privința stocurilor de rechini;” 
 

 

6. Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Madagascar: posibilitățile 

de pescuit și contribuția financiară *** 

Recomandare: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 609, 64, 20 

 

 

 

7. Protocolul de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea 

Organizației Mondiale a Comerțului *** 

Recomandare: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 569, 99, 27 
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8. Protocolul de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea 

Organizației Mondiale a Comerțului (Acordul privind facilitarea comerțului) 

Raport: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015) 

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

comentarii 

§ 1 11 GUE/NGL  -  

1 Verts/ALE  -  

§ 2 2 Verts/ALE  -  

12 GUE/NGL  -  

§ 3 13 GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE  -  

§ 5 14 GUE/NGL  -  

După § 5 15 GUE/NGL  -  

§ 6 4 Verts/ALE VE - 296, 382, 15 

După § 6 5 Verts/ALE  -  

§ 9 6 Verts/ALE  -  

§ 10 16 GUE/NGL  -  

După § 10 17 GUE/NGL  -  

§ 15 7 Verts/ALE  -  

§ 16 8 Verts/ALE  +  

§ 17 9 Verts/ALE  -  

Considerentul E 10 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (textul integral) AN + 548, 109, 40 
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9. Autorizarea Austriei, Belgiei și Poloniei să ratifice Convenția de la Budapesta 

privind contractul pentru transportul de mărfuri pe căile navigabile interioare 

(CMNI) sau să adere la aceasta *** 

Recomandare: Pavel Svoboda (A8-0231/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 670, 22, 5 

 

 

 

10. Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și 

al Greciei * 

Raport: Ska Keller (A8-0245/2015) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-2 

8 

10-12 

17 

20-21 

24-26 

28 

30-33 

35-41 

comisia  +  

Articolul 2 § 1, după 

litera (f) 

27 comisia AN + 532, 148, 13 

Articolul 4 47 GUE/NGL VE + 359, 313, 14 

29 comisia AN ↓  

Articolul 5, după §1 44 ENF div   

1/AN - 136, 522, 39 

2 -  

Articolul 5 § 5 34 comisia  +  

48 GUE/NGL VE + 350, 337, 7 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După articolul 11 42 comisia AN + 516, 166, 10 

După Anexa II 43 comisia AN + 521, 145, 13 

După considerentul 4 3 comisia AN + 471, 204, 17 

Considerentul 5 4 comisia AN + 488, 167, 37 

Considerentul 7 5 comisia div   

1 +  

2/VE + 357, 303, 37 

După considerentul 7 6 comisia AN + 574, 91, 26 

Considerentul 8 7 comisia  +  

45 GUE/NGL  ↓  

După considerentul 13 9 comisia AN + 554, 136, 9 

Considerentul 19 46 GUE/NGL VE - 283, 388, 14 

13 comisia AN + 502, 147, 46 

După considerentul 20 14 comisia AN + 511, 177, 9 

Considerentul 21 15 comisia AN + 548, 118, 22 

După considerentul 21 16 comisia AN + 554, 118, 22 

Considerentul 26 18 comisia AN + 533, 145, 16 

După considerentul 26 19 comisia AN + 528, 141, 26 

Considerentul 30 22 comisia AN + 528, 145, 17 

După considerentul 30 23 comisia AN + 531, 140, 22 

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 498, 158, 37 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: amendamentele 3, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 27, 29, 42, 43 

EFDD: amendamentul 29, 44 (prima parte) 
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Solicitări de vot pe părți 

EFDD: 

amendamentul 44 

Prima parte „Având în vedere numărul ridicat de persoane sosite în Uniune ... teritoriul Uniunii 

Europene,” 

A doua parte „iar Comisia oferă statelor membre ... pentru operațiunile de repatriere.” 

 
PPE: 

amendamentul 5 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „une situation révélant ainsi ... d'entrée sur le 

territoire de l'Union.” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
 

 

11. Dimensiunea urbană a politicilor UE 

Raport: Kerstin Westphal (A8-0218/2015) 

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

comentarii 

§ 20 § text original AN + 467, 205, 13 

§ 26 § text original div   

1/AN + 566, 77, 52 

2/AN + 460, 225, 10 

vot: rezoluție (textul integral) AN + 545, 115, 38 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: §§ 20, 26 
 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: § 20 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 26 

Prima parte „îndeamnă Comisia și statele membre ... toate inițiativele relevante noi;” 

A doua parte „solicită Președintelui Comisiei ... un raport privind agenda urbană;” 
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12. Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea 

coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE 

Raport: Tamás Deutsch (A8-0173/2015) 

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

comentarii 

§ 4 § text original div   

1/AN + 600, 70, 25 

2/AN + 518, 145, 25 

§ 22 § text original vs +  

§ 24 § text original AN + 556, 90, 49 

§ 27 § text original div   

1/AN + 632, 30, 30 

2/AN + 521, 78, 90 

§ 28 § text original div   

1/AN + 612, 62, 23 

2/AN + 584, 85, 27 

§ 29 § text original div   

1/AN + 542, 152, 1 

2/AN - 304, 340, 41 

§ 30 § text original div   

1/AN + 630, 39, 27 

2/AN + 561, 112, 8 

3/AN + 492, 178, 25 

§ 45 § text original AN + 517, 127, 50 

§ 64 § text original div   

1/AN + 636, 35, 24 

2/AN + 559, 82, 48 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 66 § text original div   

1/AN + 663, 12, 21 

2/AN + 555, 85, 41 

vot: rezoluție (textul integral) AN + 552, 76, 68 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: §§ 4, 24, 27, 28, 29, 30, 45, 64 și 66 
 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: §§ 22, 24, 29 și 45 
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Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 4 

Prima parte „salută reforma recentă ... consecvența între programe,” 

A doua parte „sprijinul pentru strategia 2020 și recomandările specifice fiecărei țări;” 

 
§ 30 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „ar trebui luată ca ultimă soluție, ... creșterii și 

locurilor de muncă” și „consideră că obiectivul privind condiționalitatea... mai 

sustenabile și” 

A doua parte „ar trebui luată ca ultimă soluție, ... creșterii și locurilor de muncă” 

A treia parte „consideră că obiectivul privind condiționalitatea... mai sustenabile și” 

 
§ 64 

Prima parte „subliniază importanța crucială ... politicilor de coeziune în general” 

A doua parte „precum și folosirea sporită a instrumentelor financiare în combinație cu fondurile 

ESI;” 

 
§ 66 

Prima parte „invită statele membre ... promptă a fondurilor ESI” 

A doua parte „precum și cu privire la contribuția politicii de coeziune la atingerea obiectivelor 

macroeconomice.” 

 
Verts/ALE: 

§ 27 

Prima parte „souligne l'importance ... des opérations cofinancées;” 

A doua parte „propose à cet égard ... concernés des Fonds ESI;” 

 
§ 28 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „maintient dans le même temps ... différentes 

régions de l'Union;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
S&D: 

§ 29 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului „completă” 

A doua parte acest cuvânt 
 

 

13. Evaluarea Anului european 2012 al îmbătrânirii active și al solidarității între 

generații 

Raport: Eduard Kukan (A8-0241/2015) 

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

comentarii 

§ 8 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 17 § text original div   

1 +  

2/VE + 523, 145, 22 

3 +  

§ 18 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 28 § text original vs +  

§ 30 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 39 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 364, 296, 30 

vot: rezoluție (textul integral) AN + 514, 106, 69 

 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 28 
 

Solicitări de vot pe părți 

 
ECR: 

§ 8 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și transformate într-un angajament politic 

puternic, urmat de acțiuni concrete” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 18 

Prima parte „consideră regretabil ... forței de muncă;” 

A doua parte „ia act de faptul că propunerea ... cât de curând posibil;” 
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§ 30 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și să analizeze măsura în care îngrijirea 

medicală ... privind timpul maxim de așteptare; ;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
EFDD: 

§ 17 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „statele membre ar putea să ofere stimulente 

angajatorilor pentru recrutarea de lucrători în vârstă” și „precum și a facilitării unei 

vieți active profesionale mai lungi pentru persoanele care doresc să lucreze mai 

mult;” 

A doua parte „statele membre ar putea să ofere stimulente angajatorilor pentru recrutarea de 

lucrători în vârstă” 

A treia parte „precum și a facilitării unei vieți active profesionale mai lungi pentru persoanele 

care doresc să lucreze mai mult;” 

 
PPE, ECR: 

§ 39 

Prima parte „regretă faptul că unele parcursuri ... tot mai instabile” 

A doua parte „și mai nesigure din cauza ... și a șomajului;” , cu excepția cuvintelor „muncii 

temporare, a creșterii contractelor pe perioade determinate,” 

A treia parte „muncii temporare, a creșterii contractelor pe perioade determinate,” 
 

 

14. Punerea în aplicare a Cărții albe din 2011 privind transporturile 

Raport: Wim van de Camp (A8-0246/2015) 

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

comentarii 

§ 3 § text original vs +  

§ 4 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 8 § text original AN + 521, 124, 49 

§ 9 § text original AN + 606, 63, 15 

§ 10 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 11 § text original AN + 522, 152, 22 

§ 13 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 16 § text original AN + 611, 66, 19 

§ 18 § text original div   

1 +  

2/AN + 535, 103, 53 

§ 19 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 20 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 26 § text original AN + 584, 97, 14 

§ 29 § text original AN + 562, 111, 15 

§ 34 liniuța 9 § text original AN + 556, 129, 3 

§ 34 liniuța 12 § text original div   

1 +  

2/AN + 517, 125, 48 

§ 39 § text original vs +  

§ 41 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 43 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

§ 54 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 60 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 63 liniuța 3 § text original vs +  

§ 63 liniuța 5 § text original div   

1 +  

2/AN + 517, 171, 7 

§ 63 liniuța 8 § text original AN + 537, 146, 12 

§ 63 liniuța 9 § text original div   

1 +  

2/AN + 599, 80, 16 

§ 63 liniuța 10 § text original AN + 580, 76, 34 

§ 63 liniuța 12 § text original AN - 233, 323, 137 

§ 64 liniuța 5 § text original vs +  

§ 64 liniuța 7 § text original vs +  

§ 64 liniuța 11 § text original vs +  

§ 64 liniuța 12 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 64 liniuța 15 § text original vs +  

§ 64 liniuța 16 § text original vs +  

§ 65 prima liniuță § text original vs +  

§ 65 liniuța 5 § text original vs +  

§ 65 liniuța 6 § text original AN + 488, 198, 11 

§ 65 liniuța 12 § text original div   

1 +  

2/AN + 502, 158, 26 

§ 66 liniuța 8 § text original vs/VE + 410, 273, 6 

§ 66 liniuța 9 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul G § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (textul integral) AN + 547, 125, 21 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: §§ 8, 9, 11, 16, 18 (a doua parte), 26, 29, 34 liniuța 9, 34 liniuța 12 (a doua parte), 63 

liniuța 5 (a doua parte), 64 liniuța 6, 64 liniuța 8, 64 liniuța 9 (a doua parte), 65 

liniuța 6, 65 liniuța 12 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot separat 

EFDD: §§ 64 liniuța 5, 65 liniuța 5 

ECR: §§ 3, 64 liniuța 7, 64 liniuța 15, 64 liniuța 16, 66 liniuța 8 

GUE/NGL: §§ 39, 63 liniuța 3, 63 liniuța 5, 63 liniuța 10, 64 liniuța 11, 65 liniuța 1, 65 liniuța 6 
 

Solicitări de vot pe părți 

EFDD: 

§ 10 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „în conformitate cu criteriile stabilite în cadrul 

orientărilor privind TEN-T și al MIE” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 13 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „în conformitate cu obiectivele politicii ... 

atenție și de aplicare;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 18 

Prima parte „evidențiază importanța ... electrice de mici dimensiuni;” 

A doua parte „subliniază potențialul telecabinelor ... sistemelor de transport public urban;” 

 
§ 34 liniuța 12 

Prima parte întregul text, cu excepția primului sub-punct „o formare obligatorie pentru șoferi în 

ceea ce privește noile funcții ale vehiculelor (sistemele de asistență la condus),” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 63 liniuța 5 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și ale statelor membre” și „și să îndemne statele 

membre să acționeze în consecință în ceea ce privește dispozițiile naționale similare” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 63 liniuța 9 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „care să includă: un nou cadru de reglementare 

privind dronele civile” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 65 liniuța 12 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „prin modernizarea vagoanelor de marfă” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR: 

considerentul G 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și să se reducă dependența acestuia de petrol și 

de resursele de energie fosile” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 4 

Prima parte „subliniază că nivelul obiectivului ... stabilit în Cartea albă;” 

A doua parte „invită, în acest context ... decarbonizarea sectorului transporturilor;” 

 
§ 19 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „pentru a reduce dependența transportului de 

combustibilii fosili” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 20 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „consideră că ar trebui stabilit un nou obiectiv ... 

urbane până în 2030;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 41 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „invită Comisia, prin urmare ... diferitelor 

moduri de transport” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 43 

Prima parte „îndeamnă Comisia ... legislației sociale a UE și,” 

A doua parte „după caz, de măsuri ... lucrătorilor din domeniul transporturilor;” 

 
§ 54 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „care vizează decarbonizarea sectorului 

transporturilor” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 60 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „la nivel mondial decarbonizarea sectorului 

transporturilor și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 64 liniuța 12 

Prima parte „adoptarea unui cod social pentru lucrătorii mobili din sectorul transportului rutier,” 

A doua parte „care să abordeze și problema ... concurență loială,” 

 
§ 66 liniuța 9 

Prima parte „stabilirea unui obiectiv obligatoriu ... pentru anul 2030;” 

A doua parte „intensificarea negocierilor ... acordul internațional;” 
 

 

15. Carierele femeilor în mediul academic și științific 

Raport: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015) 

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

comentarii 

§ 22 § text original AN + 486, 155, 49 

§ 25 § text original AN + 538, 142, 10 

§ 35 § text original div   

1 +  

2/AN + 527, 149, 14 

§ 42 § text original AN + 531, 149, 13 

§ 48 § text original div   

1 +  

2/AN + 520, 160, 14 

Considerentul R § text original AN + 556, 84, 53 

vot: rezoluție (textul integral) AN + 550, 97, 41 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: §§ 22, 25, 35 a doua parte, 42, 48 (a doua parte), considerentul R 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 35 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „precum și să analizeze posibilitatea ... și mediul 

academic, în special” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 48 

Prima parte „reiterează că trebuie ... femeilor în procesul decizional” 

A doua parte „și echilibrul de gen ... mediul științific și academic;” 
 

 

16. Capacitarea fetelor prin educație în UE 

Raport: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

de înlocuire 

1 ENF  -  

§ 1 § text original div   

1 +  

2/VE - 291, 390, 6 

§ 5 § text original div   

1 +  

2/VE + 360, 326, 3 

§ 10 § text original vs +  

§ 13 § text original div   

1/AN + 558, 103, 26 

2 +  

§ 21 § text original vs +  

§ 25 § text original vs +  

§ 27 § text original div   

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

comentarii 

2 -  

§ 28 § text original AN + 452, 201, 38 

§ 29 § text original div   

1/AN + 464, 185, 36 

2/AN + 383, 271, 26 

3/AN + 343, 301, 36 

§ 30 § text original AN + 360, 290, 31 

§ 31 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 40 § text original vs +  

§ 41 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 43 § text original div   

1 +  

2/VE - 284, 372, 21 

3 +  

§ 49 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 50 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 53 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul G § text original div   

1 +  

2/VE + 341, 338, 4 

Considerentul R § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul T § text original vs +  

vot: rezoluție a comisiei FEMM (textul integral) AN + 408, 236, 40 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: §§ 28, 29, 30 

S&D: § 13 (prima parte) 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 10, 21, 28, 30, 40 

ECR: §§ 13, 25, 31, 40, 43, considerentele G, R, T 
 

Solicitări de vot pe părți 

EFDD: 

§ 41 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „perspectivei de gen și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 50 

Prima parte „semnalează necesitatea monitorizării ... și la progresele înregistrate în acest 

domeniu;” 

A doua parte „evidențiază necesitatea imperioasă ... a instituțiilor de învățământ;” 

 
PPE: 

§ 1 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „Comisiei și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 5 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „responsabili de politicile educaționale din 

cadrul Comisiei și din” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 31 

Prima parte „invită Comisia să ... legate de persoanele LGBTI;” 

A doua parte „solicită insistent Comisiei ... cu caracter homofob și transfob;” 

 
§ 49 

Prima parte „solicită instituțiilor europene ... în diferitele state membre” 

A doua parte „precum și în direcția ... diferite profesii,” 

A treia parte „astfel încât femeile migrante, ... formării și calificărilor de care dispun;” 

 
§ 53 

Prima parte „recunoaște că evaluarea ... egalității de gen este esențială” 

A doua parte „precum și, dacă este necesar, ... cu acest principiu;” 

 
considerentul G 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „care provin în mare măsură din politicile de 

austeritate promovate de UE” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul R 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „iar educația privind problematica genului ar 

trebui să fie un element esențial al programelor școlare;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
S&D: 

§ 13 

Prima parte „solicită insistent Comisiei ... externe ale UE;” 

A doua parte „subliniază legăturile strânse ... evoluția capacităților cursanților;” 

 
§ 27 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „diferită de cea orientată spre asimilare sau 

multiculturalism” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
PPE, EFDD: 

§ 29 

Prima parte „recunoaște că o educație ... în materie de sănătate;” 

A doua parte „încurajează statele membre ... și asupra egalității de gen;” cu excepția cuvintelor 

„du primaire et„ 

A treia parte „primar și” 

 
§ 43 

Prima parte „subliniază necesitatea ... între femei și bărbați” 

A doua parte „și strategii care să permită ... asupra metodelor pedagogice” 

A treia parte „astfel încât să elimine toate ... indiferent de gen;” 
 

 

17. SEE - Elveția: obstacole în calea funcționării depline a pieței interne 

Raport: Andreas Schwab (A8-0244/2015) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 
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Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: rezoluție (textul integral) AN + 482, 116, 48 

 


