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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. Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Aprobare fără vot 

 

 

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevenirii infracțiunilor 

***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Marju Lauristin (A8-0138/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Aprobare fără vot 

 

 

3. Utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (UE PNR) ***I 

Al doilea raport: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015) 

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

55 peste 40 de 

deputați 

AN - 146, 473, 13 

Întregul text -Blocul 

nr. 1 

53 PC comisia AN + 460, 173, 6 

Blocul nr. 2 1-52 comisia AN ↓  

amendamentul 53, 

articolul 2 

53 PC comisia AN + 471, 149, 25 

(amendamentul 53 

articolul 3 punctul 3) 

53 PC comisia AN + 470, 142, 32 

Articolul 2 litera (i) 

(amendamentul 53 

articolul 3 punctul 9) 

53 PC comisia AN + 481, 144, 17 

58 Verts/ALE AN ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Articolul 4 § 1 

(amendamentul 53 

articolul 6 punctul 1) 

59 Verts/ALE AN - 130, 491, 22 

53 PC comisia AN + 490, 130, 26 

(amendamentul 53, 

articolul 6, § 9) 

53 PC comisia div   

1/AN + 572, 67, 7 

2/AN + 484, 147, 13 

(amendamentul 53, 

articolul 8, § 1) 

53 PC comisia div   

1/AN + 558, 47, 42 

2/AN + 476, 147, 20 

Articolul 7, § 1 

(amendamentul 53, 

articolul 9, § 1) 

54 ALDE AN - 163, 457, 29 

53 PC comisia AN + 496, 147, 8 

Articolul 9 

(amendamentul 53, 

articolul 12) 

53 PC comisia AN + 467, 175, 7 

60 Verts/ALE AN ↓  

După articolul 16 61 Verts/ALE AN - 154, 491, 7 

(amendamentul 53, 

articolul 19, § 3) 

53 PC comisia AN + 502, 142, 8 

Considerentul 10 53 PC comisia AN + 475, 157, 22 

56 Verts/ALE AN ↓  

Considerentul 32 

(amendamentul 53, 

considerentul 37) 

53 PC comisia AN + 469, 176, 9 

57 Verts/ALE AN ↓  

vot: propunerea Comisiei AN + 463, 174, 16 

vot: rezoluția legislativă AN + 461, 179, 9 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentul 55 

Verts/ALE: amendamentele 1-52 (vot în bloc), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, propunerea 

Comisiei 

PPE: amendamentele 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: amendamentul 53, articolul 2 amendamentul 53, articolul 3 punctul 3 amendamentul 

53, articolul 19 punctul 3 
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Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

amendamentul 53, articolul 6 punctul 9 

Prima parte „Consecințele evaluărilor pasagerilor menționate la alineatul (2) litera (a) din 

prezentul articol nu periclitează dreptul persoanelor care se bucură de dreptul la 

liberă circulație pe teritoriul Uniunii de a intra pe teritoriul statului membru 

respectiv, conform Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului.” 

A doua parte „În plus, atunci când evaluările se efectuează în cazul unor zboruri intra-UE între 

state membre cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului , consecințele acestor evaluări respectă regulamentul 

menționat.” 

 
amendamentul 53, articolul 8 punctul 1 

Prima parte „Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că transportatorii 

aerieni transferă, prin „metoda push”, datele din PNR enumerate în anexa I, în 

măsura în care aceștia colectează deja astfel de date în cadrul activităților lor 

obișnuite, către baza de date a ▌UIP a statului membru pe teritoriul căruia ▌ va sosi 

sau de pe teritoriul căruia va pleca zborul. Dacă este vorba de un zbor al cărui cod 

este partajat de unul sau mai mulți transportatori aerieni, obligația de a transfera 

datele din PNR ale tuturor pasagerilor aparține transportatorului aerian care operează 

zborul. În cazul în care un zbor extra-UE are una sau mai multe escale pe aeroporturi 

din state membre diferite, transportatorii aerieni transferă datele din PNR referitoare 

la toți pasagerii către UIP din toate statele membre în cauză.” 

A doua parte „Acest lucru este valabil și în cazul în care un zbor intra-UE are una sau mai multe 

escale pe aeroporturi din state membre diferite, dar numai în ceea ce privește statele 

membre care colectează date din PNR referitoare la zboruri intra-UE.” 
 

 

4. Pakistan, în special atacul de la Lahore 

Propuneri de rezoluție: B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016, B8-0467/2016, 

B8-0468/2016, B8-0466/2016 

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

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0466/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

După § 12 2 Verts/ALE  +  

După § 13 1 Verts/ALE  -  

§ 16 4 GUE/NGL  -  

După considerentul L 3 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0466/2016  EFDD  ↓  

B8-0467/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2016  S&D  ↓  

B8-0471/2016  PPE  ↓  

B8-0474/2016  ECR  ↓  

B8-0475/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2016  ALDE  ↓  

 

 

 

5. Honduras: situația apărătorilor drepturilor omului 

Propuneri de rezoluție: B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016, 
B8-0470/2016, B8-0469/2016 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0469/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel) 

§ 9 § text original div   

1 +  

2/VE + 421, 205, 22 

3 +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul A § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul C § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul J § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0469/2016  ECR  ↓  

B8-0470/2016  EFDD  ↓  

B8-0472/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0473/2016  S&D  ↓  

B8-0477/2016  PPE  ↓  

B8-0480/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2016  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 9 

Prima parte „consideră că activitățile investitorilor europeni trebuie să fie încadrate într-un set 

puternic de măsuri de siguranță sociale și de mediu;” 

A doua parte „sprijină ferm punerea în aplicare eficace și completă a Principiilor directoare ale 

ONU, cu cerințe clare de obligație de diligență, garanții în ceea ce privește 

gestionarea riscurilor și oferirea de soluții reparatorii eficace, atunci când este 

cazul;” 

A treia parte „salută faptul că FMO și Finnfund au condamnat public asasinarea Bertei Cáceres și 

au cerut o anchetă amănunțită, precum și faptul că la 16 martie 2016, în urma 

rapoartelor privind asasinarea lui Nelson García, FMO și-a suspendat toate 

activitățile;” 

 



P8_PV(2016)04-14(VOT)_RO.doc 7 PE 581.429 

considerentul A 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „detențiilor arbitrare” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul C 

Prima parte „întrucât, în ciuda celor de mai sus, Hondurasul a devenit în prezent una dintre cele 

mai periculoase țări din această regiune în ceea ce privește situația apărătorilor 

drepturilor omului; întrucât Hondurasul este, la nivel mondial, una dintre cele mai 

violente țări” 

A doua parte pentru activiștii din domeniul protecției mediului, în perioada 2010-2015 fiind uciși 

cel puțin 109 dintre aceștia;” 

 
considerentul J 

Prima parte „întrucât uciderea Paolei Barraza, la 24 ianuarie 2016, apărătoare a drepturilor 

LGBTI, femeie trans-sexuală și membră a asociației Arcoíris, atrage atenția asupra 

pericolului din ce în ce mai mare cu care se confruntă comunitatea LGBTI din 

Honduras;” 

A doua parte „întrucât asasinarea acesteia este cel mai recent deces din șirul de decese violente ale 

unor membri activi ai organizațiilor de apărare a drepturilor LGBTI din ultimele 11 

luni, între care se numără uciderea lui Angy Ferreira, Violeta Rivas, Gloria Carolina 

Hernández Vásquez (cunoscută și ca Génesis Hernández), Jorge Alberto Castillo, 

Estefanía Zúniga, Henry Matamoros și Josselin Janet Aceituno Suazo; întrucât, din 

1994, se pare că au fost uciși 235 de membri ai comunității LGBTI din Honduras, 

numai 48 de cazuri ajungând în fața instanței; întrucât comisarul național pentru 

drepturile omului a afirmat că 92 % din cazurile de crimă nu au fost anchetate în 

mod corespunzător și sunt astfel în continuare neelucidate;” 
 

Diverse 

Marijana Petir (Grupul PPE) și-a retras semnătura de pe propunerea comună de rezoluție RC-B8-

0469/2016. 
 

 

6. Nigeria 

Propuneri de rezoluție: B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, 
B8-0486/2016, B8-0478/2016 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0478/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel) 

După § 9 1 GUE/NGL div   

1 +  

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

comentarii 

§ 11 § text original vs +  

După § 15 2 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0478/2016  EFDD  ↓  

B8-0479/2016  ECR  ↓  

B8-0481/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0483/2016  S&D  ↓  

B8-0484/2016  PPE  ↓  

B8-0485/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0486/2016  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 11 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

amendamentul 1 

Prima parte „cere o investigație internațională, efectuată sub auspiciile ONU, pentru a stabili 

răspunderea țărilor terțe în ceea ce privește organizarea și finanțarea grupărilor 

teroriste din regiune, cum este Boko Haram,  

A doua parte și răspunderea multinaționalelor și a guvernelor în ceea ce privește acumularea 

bogățiilor și adâncirea tensiunilor economice, sociale și culturale, inclusiv prin 

fraude fiscale;” 
 

Diverse: 

Anna Záborská (Grupul PPE) și-a retras semnătura de pe propunerea comună de rezoluție RC-B8-

0478/2016. 
 

 

7. Protecția secretelor comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării 

ilegale ***I 

Raport: Constance Le Grip (A8-0199/2015) 

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

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

3 peste 40 de 

deputați 

AN - 129, 509, 14 

Întregul text - blocul 

nr. 1 

2 comisia  +  

Blocul nr. 2 1 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 503, 131, 18 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentul 3 
 

 

8. Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European 

pentru exercițiul financiar 2017 

Raport: Indrek Tarand (A8-0131/2016) 

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

comentarii 

§ 3 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 6 8 PPE VE + 362, 235, 46 

§ 7 16 EFDD AN - 213, 407, 24 

§ 21 9 PPE  -  

§ 22 6 S&D  -  

10 PPE VE - 280, 361, 7 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 23 § text original div   

1/VE + 419, 200, 21 

2 +  

§ 25 11 PPE VE + 315, 288, 39 

§ 26 § text original AN + 546, 44, 58 

§ 27 17 EFDD  -  

§ 28 27 GUE/NGL  -  

După § 28 18 EFDD  -  

§ 29 3 Verts/ALE AN + 332, 292, 21 

§ 31 1 ENF AN - 130, 481, 20 

§ 32 12 PPE VE - 238, 374, 30 

După § 32 28 GUE/NGL AN + 438, 200, 8 

§ 37 § text original AN + 474, 118, 50 

§ 38 § text original AN + 569, 49, 26 

După § 38 29 GUE/NGL  -  

§ 39 19 EFDD  -  

După § 39 30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

§ 40 20 EFDD  -  

După § 40 32 GUE/NGL  -  

§ 41 15 PPE VE - 268, 305, 69 

§ 42 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

După § 42 7 Verts/ALE  -  

§ 46 33 GUE/NGL  R  

13 PPE  R  

2 ENF AN - 70, 542, 18 

21 EFDD  -  

§ 48 22 EFDD AN + 330, 277, 39 

§ text original vs ↓  

§ 49 14= 

23= 

PPE 

EFDD 

 +  

După § 49 4 Verts/ALE AN - 114, 477, 56 

5 Verts/ALE AN - 245, 335, 62 

§ 52 24 EFDD AN - 128, 498, 17 

§ text original div   

1 +  

2 +  

După § 52 25 EFDD  -  

§ 53 § text original vs +  

După § 55 26 EFDD  -  

34 GUE/NGL  -  

După § 56 35 GUE/NGL VE + 350, 219, 71 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 409, 221, 13 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: § 37 

ENF: amendamentele 1, 2, 5, 16, 22, 24, 28 

GUE/NGL: §§ 26, 38 

Verts/ALE: amendamentele 3, 4, 5 et § 37 
 

Solicitări de vot separat 

ENF: §§ 48, 53 
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Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

§ 3 

Prima parte „confirmă faptul că au fost solicitate cheltuieli extraordinare cu 0,2 % mai mari față 

de bugetul 2016 pentru eliminarea treptată a măsurilor derogatorii temporare privind 

utilizarea limbii irlandeze care au fost stabilite prin Regulamentul nr. 1 din 15 aprilie 

1958” 

A doua parte „și cu 2,6 % mai mari față de bugetul 2016 pentru necesitățile suplimentare legate de 

securitate și securitatea cibernetică;” 

 
§ 5 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „în urma analizei prezentate Biroului în 

februarie 2016 și completate de evaluarea efectuată în urma evenimentelor din 22 

martie 2016” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 23 

Prima parte „este de părere că necesitățile deputaților din circumscripțiile lor ar trebui evaluate, 

ținând cont și de diferențele dintre circumscripții, cu scopul de a permite deputaților 

să își desfășoare mai bine activitatea în circumscripțiile proprii;” 

A doua parte „consideră că spațiile de lucru mobile pentru deputați și acordarea de sprijin în 

circumscripțiile electorale ar trebui să se bazeze pe evaluarea necesităților reale și a 

utilizării și nu ar trebui să genereze costuri suplimentare semnificative sau recurente 

pentru Parlament; insistă asupra faptului că nu ar trebui furnizate echipamente 

întrucât ICG pune la dispoziție suficiente resurse pentru achiziționarea de dispozitive 

de ultimă generație; pune sub semnul întrebării necesitatea dezvoltării unui spațiu de 

lucru mobil cu caracter privat pentru deputați, deoarece un astfel de spațiu nu pare să 

corespundă modului în care deputații și birourile acestora se organizează;” 

 
§ 42 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor „ în special cu privire la activitățile 

intergrupurilor din Parlamentul European;” consideră că sistemul de profiluri 

lingvistice în vigoare din octombrie 2014 pentru amendamentele depuse spre 

examinare în comisii reprezintă un exemplu de creșteri ale eficienței care pot fi 

realizate și consolidate;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ENF: 

§ 52 

Prima parte „recunoaște rolul birourilor de informare ale Parlamentului în ceea ce privește 

sensibilizarea cu privire la activitățile Parlamentului și ale Uniunii în general; 

consideră că ar trebui avute în vedere măsuri de eficiență în ceea ce privește 

birourile de informare ale Parlamentului;” 

A doua parte „consideră că birourile de informare ale Parlamentului European ar trebui să fie 

amplasate, pe cât posibil, în aceleași clădiri ca și reprezentanțele Comisiei și să 

partajeze serviciile administrative cu acestea; solicită evaluarea obiectivelor, 

sarcinilor și performanțelor birourilor de informare ale Parlamentului European, în 

vederea definirii priorităților;” 
 

Diverse: 

Președintele a declarat prima parte a amendamentului 18 neadmisibilă: „consideră că deputații ar 

trebui să reprezinte un exemplu pentru cetățenii care se confruntă cu consecințele dezastruoase ale 

crizei economice în mai multe state membre și, prin urmare, solicită o reducere cu cel puțin 15 % a 

salariilor și indemnizațiilor lor;” 
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9. Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție: B8-0442/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016  

(Comisia AFET) 

§ 2 9 ENF AN - 80, 551, 8 

18 peste 40 de 

deputați 

VE - 227, 389, 20 

19 GUE/NGL AN - 247, 355, 41 

§ 5 20 GUE/NGL AN - 159, 470, 12 

§ text original AN + 435, 176, 35 

§ 7 21 GUE/NGL AN - 115, 513, 13 

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 8 22= 

37= 

GUE/NGL, 

S&D, 

GUE/NGL 

AN + 479, 116, 45 

§ 9 23 GUE/NGL AN - 238, 358, 47 

§ text original div   

1 +  

2/VE + 397, 219, 16 

3 +  

§ 10 38 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 13 § text original  + modificare orală 

§ 14 7 S PPE  +  

42 Verts/ALE  ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 15 36 ALDE, S&D  +  

§ 19 10 ENF AN - 159, 431, 32 

§ 26 24 GUE/NGL AN + 562, 69, 1 

§ 27 25 GUE/NGL AN - 115, 458, 53 

44 Verts/ALE  -  

43 Verts/ALE  -  

După § 28 26 GUE/NGL AN - 113, 447, 70 

§ 29 39 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

După § 31 46 Verts/ALE  -  

§ 32 27 GUE/NGL AN - 149, 432, 49 

35 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  

§ 34 11 ENF  -  

45 Verts/ALE  -  

§ 35 12 ENF  -  

§ 37 13 ENF  -  

3 PPE, ALDE VE + 304, 297, 19 

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 38 14 ENF  -  

28 GUE/NGL AN - 117, 464, 44 

§ text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 39 40 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 41 29 GUE/NGL AN - 56, 495, 68 

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 42 4 PPE VE + 407, 192, 15 

41 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

După § 42 30 GUE/NGL AN - 101, 492, 21 

§ 43 31 GUE/NGL AN - 55, 538, 21 

§ 44 32 GUE/NGL  -  

§ text original vs +  

§ 45 15 ENF AN - 70, 487, 53 

33 GUE/NGL  -  

5 PPE VE - 243, 331, 30 

§ 46 16 ENF  -  

47 Verts/ALE AN - 173, 407, 25 

§ 52 17 ENF AN - 67, 522, 14 

6 PPE VE - 202, 293, 104 

34 GUE/NGL AN - 106, 466, 28 

Referirea 9 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

Referirea 10 1 PPE VE + 341, 243, 16 

Referirea 17 2 PPE  +  

Considerentul B 8 ENF  -  

§ text original vs -  

Considerentul C § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 375, 133, 87 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: § 5, amendamentele 9, 10, 15, 17 

GUE/NGL: amendamentele 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 47, vot final 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: considerentele B, C 

EFDD: § 44 
 

Solicitări de vot pe părți 

 
PPE: 

§ 7 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și îl invită pe ministrul de externe turc să 

participe la reuniunile Consiliului Afaceri Externe atunci când este cazul;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Referirea 9 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „de aderare ” 

A doua parte acest cuvânt 

 
EFDD: 

§ 37 

Prima parte „sprijină reînnoirea angajamentului politic dintre UE și Turcia în ceea ce privește 

provocările geopolitice, în special, criza refugiaților și a migrației;” 

A doua parte „recunoaște marea contribuție umanitară a Turciei, care găzduiește cea mai mare 

populație de refugiați din lume; îndeamnă UE și Turcia să-și unească forțele în 

vederea ameliorării și a asigurării unor condiții de trai decente și a unor capacități de 

bază în taberele de refugiați, precum și pentru a facilita activitatea Agenției 

Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), cu scopul de a se evita 

exodul în masă al migranților; îndeamnă UE să continue să conlucreze cu 

reprezentanții guvernului turc pentru a asigura documentarea corectă a migranților; 

reamintește că Turcia este una dintre principalele țări de tranzit pentru migranții și 

refugiații care se deplasează spre UE, nu numai din Siria, ci și din numeroase alte 

țări; subliniază importanța cooperării cu Turcia în ceea ce privește gestionarea crizei 

refugiaților și prevenirea pierderii de vieți omenești pe mare;” 
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§ 38 

Prima parte „salută activarea, la 29 noiembrie 2015, a Planului comun de acțiune UE-Turcia 

privind refugiații și gestionarea migrației, ca parte a unei agende exhaustive privind 

cooperarea, pe baza răspunderii comune, a angajamentelor reciproce și a îndeplinirii 

reciproce a acestora, și insistă asupra nevoii de a-l pune imediat în aplicare;” 

A doua parte „subliniază că cooperarea UE-Turcia pe probleme de migrație nu ar trebui asociată 

cu calendarul, conținutul și condițiile procesului de negociere; consideră că 

externalizarea crizei refugiaților în Turcia nu constituie o soluție credibilă pe termen 

lung a problemei; face apel la solidaritatea statelor membre ale UE, pentru a crește 

numărul de țări care vor accepta refugiați în vederea relocării, într-un spirit de 

asumare în comun a poverilor și responsabilității;” 

 
§ 41 

Prima parte „salută faptul că Turcia și-a menținut, până de curând, frontierele deschise pentru 

refugiații sirieni; felicită intrarea în vigoare a noilor reglementări din cadrul 

regimului de vize din Turcia, care au înlesnit deja reducerea semnificativă a 

numărului de treceri neregulamentare; subliniază totuși că trebuie aplicată o politică 

mult mai strictă în materie de vize, în conformitate cu politica UE în materie de vize, 

în raport cu țările care constituie o sursă majoră de migrație ilegală, pentru a reduce 

influxul de migranți care nu au nevoie de protecție internațională și care intră prin 

Turcia către Europa;” 

A doua parte „subliniază că Turcia are nevoie de asistență sub toate aspectele în ceea ce privește 

consolidarea securității la frontiere și intensificarea luptei împotriva persoanelor care 

introduc ilegal migranți; solicită Turciei să manifeste o toleranță zero și să ia măsuri 

eficace pentru stoparea activității traficanților de ființe omenești și a fluxului de 

refugiați care se îndreaptă spre insulele grecești, care generează dificultăți grave de 

ordin umanitar, politic, social și în materie de securitate în interiorul UE; încurajează 

o mai mare cooperare între Turcia, Bulgaria și Grecia în domeniul operațiunilor de 

căutare și salvare din Marea Egee și îi solicită Frontex să-și ofere sprijinul gărzii de 

coastă turce și să consolideze schimbul bilateral de informații; recunoaște că 

măsurile îndreptate împotriva introducerii ilicite a migranților nu pot fi eficace decât 

dacă sunt însoțite de crearea unor rute sigure și legale pentru refugiați și solicitanții 

de azil care intră în Uniunea Europeană;” 

 
PPE, ENF: 

§ 9 

Prima parte „consideră că, în conformitate cu angajamentul UE față de respectarea statului de 

drept și a valorilor fundamentale, în Turcia sunt necesare de urgență reforme în 

domeniul sistemului judiciar și al drepturilor fundamentale, respectiv în ceea ce 

privește justiția, libertatea și securitatea;” 

A doua parte „solicită Consiliului, fără a aduce atingere pozițiilor statelor membre și de îndată ce 

criteriile oficiale pentru deschidere sunt îndeplinite, să propună deschiderea 

capitolelor 23 (Sistemul judiciar și drepturile fundamentale) și 24 (Justiție, libertate 

și securitate) și să se asigure că procesul de reformă în Turcia este bazat pe valorile 

și standardele UE;” 

A treia parte „solicită Turciei să colaboreze pe deplin cu Consiliul Europei și cu Comisia de la 

Veneția în domeniul reformei judiciare;” 
 

Diverse 

Bodil Valero a propus un amendament oral la § 13: 

„13. solicită restabilirea independenței presei din Koza İpek Holding și a grupului de presă Feza și 

îndepărtarea tuturor reprezentanților guvernului din comitetele directoare, reangajarea zecilor de 

angajați concediați care și-au exprimat nemulțumirea față de preluarea de către guvern, precum și 

retragerea acuzațiilor de terorism;” 
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10. Raportul pe 2015 privind Albania 

Propunere de rezoluție: B8-0440/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0440/2016  

(Comisia AFET) 

§ 1 8 ENF  -  

§ 4 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 10 1 PPE  +  

După § 14 2 Verts/ALE  -  

§ 20 § text original div   

1 +  

2/VE + 307, 174, 25 

După § 21 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  -  

După § 22 5 Verts/ALE  -  

§ 26 6 Verts/ALE  -  

După § 26 7 Verts/ALE VE + 313, 192, 5 

vot: rezoluție (întregul text)  +  
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Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

§ 20 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „își exprimă îngrijorarea cu privire la 

autocenzura răspândită pe scară largă în rândul jurnaliștilor, care uneori sunt 

împiedicați în mod fizic să relateze anumite evenimente, sunt atacați sau amenințați 

din cauza activității lor profesionale, și cu privire la cazuri de ingerințe directe în 

autonomia editorială; regretă, în acest context, că, la alegerile locale din 2015, 

Rețeaua regională de investigare din Balcani a fost amenințată cu darea în judecată 

pentru calomnie în urma anchetelor sale privind trecutul infracțional al unui candidat 

la funcția de primar; solicită să se ia măsuri pentru a se consolida standardele 

profesionale și etice ale jurnaliștilor; solicită o mai bună punere în aplicare a legii 

privind mass-media audiovizuală; subliniază că este necesar să se mărească 

transparența publicității guvernamentale în mass-media și să se întreprindă eforturi 

suplimentare pentru a garanta pe deplin independența Autorității pentru mass-media 

audiovizuală (AMA) și a radiodifuziunii publice; este îngrijorat de schimbarea 

procedurilor de alegere a directorului general al radiodifuziunii și televiziunii 

publice din Albania;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
PPE: 

§ 4 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „și a comunității de afaceri” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

11. Raportul pe 2015 privind Bosnia și Herțegovina 

Propunere de rezoluție: B8-0441/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0441/2016  

(Comisia AFET) 

§ 1 § text original AN + 423, 56, 27 

§ 2 § text original AN + 406, 67, 30 

§ 3 3 Verts/ALE  -  

§ 4 9 ENF  -  

2 ALDE  +  

4 Verts/ALE  -  

§ 7 10 ENF  -  

§ text original div   

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

comentarii 

2/AN + 427, 71, 10 

§ 8 11 ENF  -  

§ 11 12 ENF  -  

§ 15 14 PPE  +  

§ 22 13 ENF  -  

§ 26 § text original div   

1 +  

2/AN + 271, 201, 27 

§ 31 5 Verts/ALE  -  

După § 36 1 S&D  +  

§ 42 6 Verts/ALE  -  

După § 42 7 Verts/ALE VE + 258, 216, 10 

După § 45 8 Verts/ALE  -  

Referirea 10 § text original vs +  

Referirea 11 § text original vs +  

Referirea 12 § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: §§ 1, 2 

S&D: § 26 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot separat 

ENF: liniuțele 10, 11, 12 
 

Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

§ 26 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „tuturor celor trei popoare constitutive și” și 

„celorlalți” 

A doua parte aceste cuvinte 
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EFDD: 

§ 7 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „solicită să se renunțe complet la ideea acestui 

referendum, întrucât reprezintă o provocare pentru coeziunea, suveranitatea și 

integritatea țării și riscă să submineze eforturile de îmbunătățire a situației 

socioeconomice a tuturor cetățenilor din Bosnia și Herțegovina și de realizare a unor 

progrese suplimentare în sensul integrării în UE;” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

12. Îndeplinirea obiectivului de combatere a sărăciei în contextul creșterii 

cheltuielilor curente ale gospodăriilor 

Raport: Tamás Meszerics (A8-0040/2016) 

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

comentarii 

§ 2 § text original AN + 370, 57, 44 

§ 3 § text original div   

1/AN + 367, 71, 31 

2/AN - 219, 243, 8 

§ 4 § text original AN + 406, 45, 18 

§ 5 § text original vs +  

§ 6 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 7 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE - 194, 254, 2 

§ 8 § text original AN + 351, 79, 29 

§ 9 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 13 § text original vs +  

§ 15 § text original vs +  

§ 16 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 18 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 19 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 22 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 23 § text original vs +  

§ 24 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 26 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 32 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 33 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

§ 34 § text original div   

1/AN + 292, 130, 20 

2/AN + 240, 195, 5 

§ 35 § text original vs -  

§ 36 § text original div   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 37 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 40 § text original vs +  

§ 41 § text original vs +  

§ 42 § text original vs +  

§ 43 § text original vs +  

§ 45 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § text original div   

1/AN + 342, 80, 13 

2/AN + 309, 113, 7 

§ 54 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 57 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 60 § text original vs +  

§ 64 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 69 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 71 § text original AN + 335, 75, 21 

Considerentul A § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul B § text original vs +  

Considerentul H § text original AN + 406, 7, 16 

Considerentul M § text original div   

1 +  

2 -  

Considerentul N § text original div   

1 +  

2 -  

Considerentul P § text original div   

1 +  

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

comentarii 

Considerentul Q § text original div   

1 +  

2/VE - 185, 216, 11 

3 +  

4 +  

Considerentul R § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul T § text original vs -  

Considerentul U § text original vs +  

Considerentul V § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul W § text original vs +  

Considerentul AB § text original vs -  

Considerentul AB § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul AF § text original vs +  

Considerentul AH § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul AI § text original div   

1 +  

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

comentarii 

Considerentul AJ § text original vs +  

Considerentul AL § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul AM § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul AX § text original div   

1 +  

2/VE + 232, 174, 2 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 310, 73, 26 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ALDE: § 49 

ENF: considerentul H, §§ 4, 8, 71 

Verts/ALE: §§ 2, 3, 34 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: considerentele T, AB, AF, §§ 3, 34, 35, 42 

ECR: considerentele U, AF, §§ 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 34, 35, 36, 40, 41 

ALDE: considerentele B, AB, AI, AJ, T, W, §§ 8, 23, 35, 43, 60 

GUE/NGL: §§ 9, 32, 41 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

considerentul N 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „ și a atins în prezent un nivel critic în toate 

statele membre; 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul AX 

Prima parte „întrucât caracterul intersectorial al aspectelor legate de gen ale sărăciei necesită o 

strategie globală de combatere a discriminării multiple” 

A doua parte „și abordarea unor probleme precum locuințele, costurile energetice, serviciile 

publice, siguranța locului de muncă, locurile de muncă precare și politicile de 

impozitare;” 
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§ 37 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „subliniază că există deja o generație pierdută;” 

și „prin urmare” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 69 

Prima parte „constată că discrepanțele de gen în privința remunerării și a pensiilor sunt factori 

majori care contribuie la sărăcia femeilor; constată impactul pe termen lung asupra 

sărăciei femeilor pe care îl au excluziunea femeilor din sectoare ale economiei 

dominate în mod tradițional de bărbați, precum tehnologia, știința, conducerea de 

nivel superior și procesul decizional, precum și supra-reprezentarea femeilor în 

sectoare cu salarii comparativ mai mici, precum serviciile de îngrijire, serviciile 

publice, locurile de muncă cu fracțiune de normă și locurile de muncă precare cu 

salarii mici;” 

A doua parte „își exprimă îngrijorarea referitoare la faptul că feminizarea sărăciei este parțial 

cauzată de existența de mult timp a unor norme care impun inegalitatea de gen, ceea 

ce conduce la prioritatea acordată în cadrul politicii industriale și a acordurilor 

salariale sectoarelor dominate de bărbați, cum ar fi sectorul financiar;” 

 
ECR: 

Considerentul AH 

Prima parte „întrucât cea mai mare parte a cheltuielilor gospodăriilor europene o reprezintă 

cheltuielile cu locuința;” 

A doua parte „întrucât creșterea prețurilor legate de locuință (teren, proprietate, chirie, consum de 

energie) este o sursă de instabilitate și de neliniște și ar trebui considerată o 

preocupare majoră;” 

 
§ 19 

Prima parte „reiterează importanța autonomizării femeilor și fetelor prin educație, inclusiv prin 

educație formală și informală, precum și rolul educației în combaterea stereotipurilor 

de gen, în combaterea stigmatizării din cauza sărăciei și în majorarea veniturilor prin 

incluziunea femeilor în sectoare în care au fost subreprezentate, precum știința, 

tehnologia, ingineria și antreprenoriatul” 

A doua parte „și invită Comisia să integreze obiective în materie de formare profesională a 

femeilor în cadrul recomandărilor specifice fiecărei țări;” 

 
§ 26 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „Comisia;” și „atunci când este cazul” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 54 

Prima parte „reamintește că chiriașii au un acces limitat la fonduri destinate eficienței energetice, 

întrucât ei nu sunt proprietarii locuinței; reamintește că chiriașii sunt mai puțin 

stimulați să investească întrucât se mută mai ușor și mai des decât proprietarii 

locuinței; salută proiectul-pilot al Comisiei intitulat „Sărăcia energetică – evaluarea 

impactului crizei și revizuirea măsurilor actuale și a eventualelor măsuri noi din 

statele membre”, care urmărește abordarea acestei probleme;” 

A doua parte „invită Comisia să elaboreze, pe baza rezultatelor acestui proiect-pilot, dispoziții 

referitoare la deschiderea fondurilor UE pentru măsurile de eficiență energetică luate 

de chiriași;” 
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§ 57 

Prima parte „salută faptul că legislația privind politica energetică europeană recunoaște o serie de 

obiective sociale în cadrul politicilor în materie de eficiență energetică, în special 

Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică și Directiva 2010/31/UE privind 

performanța energetică a clădirilor; consideră regretabil faptul că dispozițiile 

relevante ale Directivei 2012/27/UE, care prevăd orientarea către gospodăriile 

afectate de sărăcia energetică și către locuințele sociale [articolul 7 alineatul (7)] nu 

sunt utilizate la potențialul lor maxim de către statele membre; invită Comisia ca, în 

revizuirea și evaluarea de impact a pachetului privind eficiența energetică, să 

evalueze implementarea și utilizarea articolului 7 alineatul (7) și a articolului 5 

alineatul (7);” 

A doua parte „invită, de asemenea, Comisia să ia în considerare, pe baza acestei evaluări, 

consolidarea articolul 7, în special a alineatului (7), astfel încât să încurajeze statele 

membre să includă o serie de obiective sociale în sistemele lor de obligații legate de 

eficientizarea energetică;” 

 
§ 64 

Prima parte „constată că creșterea eficienței energetice, renovarea și energia din surse 

regenerabile sunt elemente-cheie pentru rezolvarea problemei sărăciei energetice;” 

A doua parte „își exprimă îngrijorarea că politicile de renovare a locuințelor adesea nu reușesc să 

vizeze persoanele cele mai vulnerabile; insistă că politicile de renovare a locuințelor 

trebuie să vizeze în primul rând gospodăriile sărace, excluse din punct de vedere 

economic și vulnerabile, acordându-se o atenție deosebită celor care se confruntă cu 

inegalități de gen și discriminare multiplă;” 

 
ALDE: 

§ 3 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „peste pragul sărăciei, de 60% din venitul 

median național în toate statele membre” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 9 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „cum ar fi femeile tinere, familiile 

monoparentale, persoanele cu dizabilități și femeile în vârstă;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 24 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și ar trebui să prevadă un venit superior 

pragului de sărăcie” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul M 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „măsurile de austeritate, cu prețurile în creștere 

la locuințe ” 

A doua parte aceste cuvinte 
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Considerentul P 

Prima parte „întrucât faptul de a nu dispune de o locuință adecvată sau de un nivel adecvat de 

încălzire are un impact negativ asupra sănătății, educației, integrării sociale și 

participării pe piața muncii, în special a persoanelor celor mai vulnerabile; întrucât 

oamenii suferă din cauza faptului că nu își pot încălzi locuințele, atât în statele 

membre nordice, cât și în cele sudice;” 

A doua parte „întrucât cifrele EU-SILC arată că, în unele state membre, caracterul excesiv al 

costurilor pentru locuință (în funcție de statutul de ocupare) este mai pregnant pentru 

chiriașii din sectorul închirierilor de locuințe private, fapt care poate fi explicat prin 

calitatea scăzută a locuințelor și prin prețurile ridicate; întrucât multe familii au 

dificultăți în a face față cheltuielilor pentru bunurile și serviciile esențiale, inclusiv 

ca urmare a creșterii prețurilor la energie;” 

 
considerentul Q 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „prețuri mari la energie, tehnici comerciale și de 

marketing agresive,” „sau servicii online”și „performanța energetică a fondului 

locativ;” 

A doua parte „prețuri mari la energie, tehnici comerciale și de marketing agresive,” 

A treia parte „sau servicii online” 

A patra parte „performanța energetică a fondului locativ;” 

 
Considerentul V 

Prima parte „întrucât ONU a afirmat că dreptul omului la apă și la salubrizare presupune că 

fiecare persoană are dreptul la apă pentru uz personal și casnic de bună calitate, în 

condiții sigure, accesibile, la prețuri abordabile, în cantitate suficientă și de o calitate 

acceptabilă; întrucât ONU a afirmat, de asemenea, că procentul de 3 % din veniturile 

gospodăriilor ar trebui să fie considerat drept suma maximă plătită pentru serviciile 

de alimentare cu apă, acolo unde aceste servicii se plătesc;” 

A doua parte „întrucât privatizarea serviciilor de alimentare cu apă are un impact negativ asupra 

gospodăriilor care trăiesc în sărăcie sau sunt expuse riscului de sărăcie;” 

 
ENF: 

§ 6 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „în pofida faptului că obiectivul Strategiei 

Europa 2020 vizează reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului de persoane 

din această categorie; 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 16 

Prima parte «reamintește avizul Comitetului Economic și Social European, intitulat „Pentru o 

acțiune europeană coordonată în vederea prevenirii și combaterii sărăciei energetice” 

și ia act de recomandarea acestuia privind „crearea unui observator european privind 

sărăcia, care să se concentreze în principal asupra sărăciei energetice, care să 

integreze toate părțile interesate și să contribuie la definirea indicatorilor europeni ai 

sărăciei energetice (în colaborare cu Eurostat), la evaluarea situației actuale, la 

identificarea celor mai bune practici și la formularea unor recomandări pentru a 

preveni mai bine și a trata problema și pentru a crea o solidaritate europeană în 

domeniu”.»  

 

A doua parte „subliniază importanța creării unor indicatori de dezvoltare și a colectării datelor 

privind consumul gospodăriilor și costurile legate de sărăcia energetică, pentru a 

oferi informații fiabile și a permite o elaborare a politicilor bazată de realități 

concrete și o monitorizare eficientă;” 
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§ 18 

Prima parte „invită Consiliul și statele membre, în contextul sărăciei în creștere, să își intensifice 

eforturile pentru a veni în sprijinul persoanelor expuse riscului de sărăcie și 

excluziune socială, ceea ce presupune o puternică perspectivă de gen,” 

A doua parte „de exemplu sub forma unei recomandări a Consiliului, pentru a atinge obiectivul de 

reducere a sărăciei stabilit în Strategia Europa 2020;” 

 
§ 32 

Prima parte „salută demersurile Comisiei pentru un buget de referință, care constituie un pas în 

direcția bună, având în vedere faptul că a aborda într-un mod mai echilibrat 

problema veniturilor și cheltuielilor gospodăriilor sărace constituie încă o provocare 

de surmontat; subliniază că bugetele de referință care reflectă cheltuielile 

gospodăriilor ar putea fi utilizate pentru a determina sprijinul de acordat și a testa 

adecvarea acestuia; consideră că un astfel de instrument are o valoare esențială 

pentru revigorarea coeziunii sociale a Uniunii, pentru reducerea inegalităților și 

pentru realizarea obiectivului privind combaterea sărăciei și a excluziunii sociale al 

Strategiei Europa 2020;” 

A doua parte „subliniază faptul că reducerea cheltuielilor curente ale gospodăriilor sărace va avea 

un impact pozitiv asupra acestora, precum și asupra economiei, în special la nivel 

local, și a coeziunii sociale;” 

 
§ 33 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului „sărace” 

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 34 

Prima parte „subliniază faptul că nu există până în prezent o definiție a sărăciei energetice la 

nivelul Uniunii și, prin urmare, sunt foarte dificil de evaluat în mod adecvat 

gravitatea, cauzele și consecințele acestui aspect al sărăciei în Uniune;” 

A doua parte „solicită Comisiei să elaboreze, împreună cu părțile interesate, o definiție comună a 

sărăciei energetice și să identifice factorii care contribuie la vulnerabilitatea 

gospodăriilor;” 

 
§ 49 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul A 

Prima parte „întrucât, între 2008 și 2013, numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de 

excluziune socială în UE a crescut de la 117 milioane la 122,6 milioane; „întrucât în 

2013, 16,7 % din populația UE era expusă riscului de sărăcie în urma transferurilor 

sociale, 9,6 % era într-o situație de lipsuri materiale grave, iar 10,7 % din gospodării 

erau considerate ca având o intensitate foarte scăzută a muncii;” 

A doua parte „întrucât această evoluție este opusă obiectivului strategic al UE definit în Strategia 

Europa 2020, care vizează reducerea cu cel puțin 20 de milioane, până în 2020, a 

numărului de persoane aflate în situație de sărăcie și excluziune socială sau care 

riscă să ajungă într-o astfel de situație;” 

 
Considerentul R 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „și minoritățile ” 

A doua parte aceste cuvinte 

 



P8_PV(2016)04-14(VOT)_RO.doc 31 PE 581.429 

considerentul AE 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor «întrucât Semestrul european a identificat 

cheltuielile excesive pentru locuință ca o „tendință socială care trebuie urmărită”»; și 

„UE și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul AI 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „(și anume în țările estice și mediteraneene);” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul AL 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „esențial” și „în atingerea obiectivului Strategiei 

Europa 2020 de reducere a sărăciei,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul AM 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor «raportul Eurofound intitulat „Reducerea 

frecvenței neaccesării prestațiilor sociale” evidențiază în mod clar» „de sistemele de 

prestații sociale și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

§ 22 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „în cadrul Semestrului european” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR, ALDE: 

§ 7 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „inclusiv un venit minim peste pragul sărăciei 

de-a lungul tuturor etapelor vieții” 

A doua parte „inclusiv un venit minim” 

A treia parte „peste pragul sărăciei de-a lungul tuturor etapelor vieții,” 

 
PPE, ALDE: 

§ 36 

Prima parte „invită Comisia să prezinte o comunicare privind sărăcia energetică în Europa, 

însoțită de un plan de acțiune, pentru a sprijini statele membre în acest domeniu;” 

A doua parte ”solicită Comisiei să realizeze evaluări de impact și să ofere informații cu privire la 

practicile optime de combatere a sărăciei energetice în statele membre în acest 

context;” 

A treia parte „subliniază faptul că prețurile la energie trebuie fie abordabile pentru toți cetățenii 

Uniunii;” 

 
ECR, ENF: 

§ 45 

Prima parte „reamintește că direcționarea anumitor politici și a fondurilor Uniunii în vederea 

reducerii cheltuielilor la energie ale gospodăriilor sărace, prin investiții în energiile 

regenerabile și eficiența energetică, au efecte pozitive multiple pe termen mediu: 

îmbunătățirea condițiilor de viață și a sănătății persoanelor în cauză, reducerea 

costurilor gospodăriilor, ajutând astfel familiile sărace, o creștere a investițiilor 

locale, crearea de locuri de muncă ”, cu excepția cuvintelor „și a fondurilor Uniunii” 

A doua parte „și a fondurilor Uniunii” 

A treia parte „și avansarea în direcția obiectivelor Strategiei UE 2020;” 
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13. Sectorul privat și dezvoltarea 

Raport: Nirj Deva (A8-0043/2016) 

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

comentarii 

§ 4 § text original vs +  

§ 11 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 17 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 21 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 23 § text original vs +  

§ 25 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 32 § text original div   

1/AN + 345, 23, 19 

2/AN + 195, 168, 20 

§ 36 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 37 § text original div   

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

comentarii 

2 -  

3/VE + 284, 76, 19 

4 +  

5 +  

§ 41 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 55 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 56 § text original vs + 196, 162, 19 

§ 57 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul N § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul U § text original div   

1 +  

2/VE + 191, 184, 4 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 266, 56, 39 

 

Solicitare de vot prin apel nominal 

ECR: § 32 

 

Solicitări de vot separat 

ECR: § 4 

Verts/ALE: §§ 23, 36, 56 
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Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 17 

Prima parte „recunoaște, totodată, dreptul tuturor țărilor, în special al țărilor în curs de 

dezvoltare, de a impune restricții de capital temporare pentru a împiedica 

declanșarea unor crize financiare provocate de fluxurile financiare private pe termen 

scurt și volatile;” 

A doua parte „solicită eliminarea constrângerilor aduse acestui drept din cuprinsul tuturor 

acordurilor comerciale și de investiții, inclusiv la nivelul OMC;” 

 
§ 25 

Prima parte „reamintește că regimurile tarifare reprezintă o componentă esențială a unui cadru de 

reglementare care să susțină dezvoltarea unui sector privat favorabil săracilor și 

crearea de locuri de muncă;” 

A doua parte „constată însă cu preocupare că acordurile de parteneriat economic (APE) impun 

reducerea taxelor la import pentru o gamă largă de sectoare economice din țările 

ACP, în condițiile în care eliminarea tuturor taxelor percepute pentru importurile din 

UE ar determina o scădere considerabilă a veniturilor tarifare, care, în unele cazuri, 

ar putea însemna o pierdere de 15-20 % din veniturile guvernamentale; îndeamnă 

UE să asigure faptul că politica sa comercială este compatibilă cu principiul 

coerenței politicii pentru dezvoltare;” 

 
§ 55 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „sunt asociate cu granturi directe pentru 

organizații ale societății civile și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
PPE: 

§ 36 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „consimțământul liber, prealabil și în cunoștință 

de cauză al acestora,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Verts/ALE: 

§ 21 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „modernizarea cadrului normativ al acestora 

prin crearea unui mediu favorabil inițiativelor private, asigurând mecanisme de 

sprijin pentru întreprinderi și” și „invită guvernele partenere să introducă o clauză de 

caducitate prin care măsurile redundante să poată fi anulate; observă că legislația ar 

trebui să facă obiectul unor evaluări de impact care să măsoare dispariția locurilor de 

muncă și amenințările la adresa standardelor de mediu;” 

A doua parte „modernizarea cadrului normativ al acestora prin crearea unui mediu favorabil 

inițiativelor private, asigurând mecanisme de sprijin pentru întreprinderi și” 

A treia parte „invită guvernele partenere să introducă o clauză de caducitate prin care măsurile 

redundante să poată fi anulate;” observă că legislația ar trebui să facă obiectul unor 

evaluări de impact care să măsoare dispariția locurilor de muncă și amenințările la 

adresa standardelor de mediu;” 

 
§ 41 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „PPP-urile” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 57 

Prima parte „solicită un angajament mai ferm din partea Comisiei, atunci când este vorba de a da 

mai multă greutate importanței sale politice și de a identifica posibilități de dialog cu 

guvernele și autoritățile locale partenere, pentru a facilita o interacțiune mai bună și 

mai pozitivă cu sectorul privat; subliniază faptul că documentele de strategie de țară, 

programele indicative naționale și sprijinul bugetar pot constitui cele mai valoroase 

instrumente pentru realizarea reformelor mediului de afaceri în țările partenere și 

pentru promovarea industrializării naționale;” 

A doua parte „recomandă UE să aprobe planul de acțiune al UNCTAD privind investițiile în 

ODD; atrage atenția asupra faptului că conceperea, structurarea și punerea în 

aplicare a PPP-urilor reprezintă în continuare un proiect dificil și complex și că 

succesul lor depinde și de crearea unui mediu propice în care acestea să 

funcționeze;” 

 
considerentul U 

Prima parte „întrucât PPP din țările în curs de dezvoltare sunt, până în prezent, concentrate mai 

ales în domeniile energiei, infrastructurilor și telecomunicațiilor,” 

A doua parte „iar potențialul lor în sectoare precum agricultura, educația, tehnologiile ecologice, 

cercetarea și inovarea, serviciile medicale și drepturile de proprietate rămâne în mare 

măsură neexploatat;” 

 
ECR, PPE: 

considerentul N 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „statele membre ale UE” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 11 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „obligatorii” „care să fie accesibile publicului;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 32 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „de a sprijini norme obligatorii pentru” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 37 

Prima parte „subliniază riscurile asociate PPP-urilor în agricultură, printre care acapararea 

terenurilor, care trebuie prevenită; subliniază că este important ca sprijinul să se 

acorde cu prioritate micilor fermieri, îndeosebi femeilor; invită Comisia să asocieze 

toate PPP din sectorul agricol care implică fonduri UE cu măsuri cuprinzătoare 

pentru protejarea micilor fermieri, a păstorilor și a altor utilizatori de terenuri 

vulnerabili împotriva potențialelor pierderi ale accesului la terenuri agricole sau la 

apă; subliniază faptul că printre garanții ar trebui să se numere evaluarea riscurilor 

sociale și de mediu,” 

A doua parte „consultarea obligatorie cu reprezentanți legitimi ai comunităților afectate, cu 

consimțământul liber, prealabil și în cunoștință de cauză al acestora” 

A treia parte „drept condiție pentru lansarea proiectului în cauză, și sprijinul juridic pentru aceste 

comunități, atunci când este necesar;” recomandă înlocuirea proiectelor Noii alianțe 

G8 cu inițiativele din cadrul Programului general pentru dezvoltarea agriculturii în 

Africa (PGDAA); subliniază faptul” 

A patra parte „compensațiile financiare și sociale trebuie să constituie angajamente obligatorii și 

că” 

A cincea parte „întotdeauna ar trebui luate în considerare planuri de dezvoltare alternative;” 

 


