
P8_PV(2016)04-28(VOT)_RO.doc 1 PE 582.702 

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. Acordul UE-Georgia privind spațiul aerian comun (aderarea Croației) *** 

Recomandare: Francisco Assis (A8-0128/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 487, 38, 2 

 

 

 

2. Acordul euro-mediteraneean UE-Israel privind serviciile aeriene (aderarea 

Croației) *** 

Recomandare: Francisco Assis (A8-0129/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 543, 43, 9 

 

 

 

3. Convenția cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile 

vamale (aderarea Croației) * 

Raport: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 569, 30, 24 

 

 

4. Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Bolesław G. Piecha 

Raport: Gilles Lebreton (A8-0152/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: propunere de decizie  +  
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5. Protejarea interesului superior al copilului în întreaga UE pe baza petițiilor 

adresate Parlamentului European 

Propunere de rezoluție: B8-0487/2016 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0487/2016  

(Comisia PETI) 

vot unic  +  

 

 

6. Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la 

crearea unui pilon european al drepturilor sociale 

Cerere de consultare din partea Comisiei EMPL 

 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

 

7. Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Roberts Zīle (A8-0073/2016) (este necesară o majoritate 
calificată pentru a respinge poziția Consiliului) 

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a poziției 

Consiliului 

1 EFDD  -  

Poziția Consiliului Aprobare fără vot 

 

Diverse 

Consiliul a informat Parlamentul că a introdus o corectură tehnică (rectificarea unei date) la articolul 

65 alineatul (1) din poziția sa cu scopul de a alinia textul la dispozițiile Regulamentului financiar 

privind descărcarea de gestiune (data „30 aprilie a anului N+2” a fost schimbată cu data „15 mai a 

anului N+2”). 
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8. Interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016) (este necesară o 

majoritate calificată pentru a respinge poziția Consiliului) 

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a poziției 

Consiliului 

1 EFDD  -  

Poziția Consiliului Aprobare fără vot 

 

 

9. Siguranța feroviară ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Michael Cramer (A8-0056/2016) (este necesară o majoritate 
calificată pentru a respinge poziția Consiliului) 

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a poziției 

Consiliului 

1 EFDD VE - 88, 534, 11 

Poziția Consiliului Aprobare fără vot 

 

 

10. Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al 

contractelor financiare ***I 

Raport: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

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

comentarii 

Întregul text 2 comisia  +  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 505, 113, 31 
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Diverse 

Votul a fost amânat în cadrul ședinței din 19 mai 2015, în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din 

Regulamentul de procedură. 

Amendamentul 2 înlocuiește amendamentul adoptat în cursul acestei sesiuni. 
 

 

11. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comisia Europeană și 

agențiile executive 

Raport: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

§ 53 21 S&D VE - 206, 436, 1 

§ 62 49 ALDE VE - 237, 324, 79 

§ 66 § text original div   

1 +  

2/VE + 405, 221, 15 

 68 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 70, partea 

introductivă 

23 S&D VE - 272, 313, 63 

§ 70, liniuța 3 24S S&D  -  

§ 70, a 3-a liniuţă, § 2 25 S&D  -  

După § 73 26 S&D  -  

După § 108 4 EFDD  -  

După § 112 5 EFDD AN - 175, 446, 29 

§ 113 1S ECR  -  

§ 118 50 ALDE VE - 230, 416, 4 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 128 27 S&D  -  

§ 150 2S ECR  -  

§ 178 51 ALDE  -  

§ 179 52 ALDE  -  

După § 183 6 EFDD  -  

După § 187 8 Verts/ALE AN - 219, 396, 34 

9 Verts/ALE AN + 323, 283, 29 

10 Verts/ALE AN + 318, 287, 34 

După § 188 28 S&D  -  

După § 207 7 EFDD  -  

§ 209 58 GUE/NGL  -  

§ 239 29 S&D  -  

§ 243, b) § text original div   

1 +  

2 +  

§ 245 53 ALDE AN - 290, 344, 14 

§ 259 54 ALDE AN - 290, 319, 32 

După § 280 3 ECR div   

1/AN + 400, 200, 44 

2/AN + 537, 75, 17 

§ 334 55S ALDE  -  

30-35 S&D  -  

După § 334 36 S&D VE + 343, 298, 2 

37 S&D  +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După § 335 38 S&D  +  

După § 336 39 S&D VE + 342, 278, 25 

După § 339 40 S&D  -  

După § 340 41 S&D  -  

§ 344 42 S&D  -  

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 345 56S ALDE  -  

După § 345 43 S&D  +  

După § 350 44 S&D  -  

După § 373 45 S&D  -  

46 S&D VE - 307, 307, 31 

§ 379 11 Verts/ALE AN - 229, 374, 41 

§ 387 47S S&D AN - 309, 321, 16 

57 ALDE AN + 417, 186, 42 

§ text original vs ↓  

După § 397 12 ENF  -  

§ 399 48 S&D div   

1 +  

2/VE - 266, 380, 1 

3 +  

§ 400 § text original vs/VE + 332, 267, 44 

§ 405 § text original AN + 455, 171, 22 

§ 410 § text original vs +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 434 § text original vs +  

§ 522 13-14 ENF  -  

§ 523 15S ENF  -  

§ 530 16S ENF  -  

§ 542 17 ENF  -  

§ 547 18 ENF div   

1/AN - 123, 496, 19 

2/AN - 59, 532, 41 

După § 557 19 ENF  -  

Considerentul E, litera 

c 

20 S&D  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 504, 144, 3 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentul 18 

ECR: amendamentul 3 

EFDD: amendamentul 5 

S&D: § 405 

Verts/ALE: amendamentele 8, 9, 10, 11, 47, 53, 54, 57 
 

Solicitări de vot separat 

S&D: §§ 387, 400, 410, 434 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE: 

amendamentul 48 

Prima parte „atrage atenția asupra actualei crize a migrației și subliniază că această criză trebuie 

soluționată prin intermediul unei soluții coerente la nivelul Uniunii; ia act de 

fondurile alocate în 2014 domeniului migrației și gestionării frontierelor externe,” 

A doua parte „ia act de fondul pentru migrație recent adoptat în valoare de 700 de milioane EUR 

ce urmează să fie gestionat de ONG-uri, care consideră că este insuficient având în 

vedere amploarea catastrofei,” 

A treia parte „și invită Curtea să analizeze posibilitatea elaborării rapide a unui raport special 

privind eficacitatea acestor fonduri, în care să prezinte concluzii ce vor fi integrate în 

procesul aflat în desfășurare de actualizare a politicii Uniunii în materie de migrație 

și control al frontierelor;” 
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PPE: 

amendamentul 3 

Prima parte „solicită Comisiei Europene să se asigure că nu sunt puse la dispoziție fonduri UE 

pentru a sprijini direct sau indirect luptele cu tauri;” 

A doua parte „consideră că creditele PAC sau orice alte credite din bugetul UE nu ar trebui 

utilizate pentru finanțarea unor activități care implică torturarea animalelor;” 

 
S&D: 

§ 66 

Prima parte „susține rezervele formulate de directorul general al DG REGIO în raportul său 

anual de activitate privind sistemele de gestiune și control aferente FEDR/Fondului 

de coeziune pentru perioada de programare 2007-2013 din 12 state membre (77 de 

programe) și programele CTE;” 

A doua parte „este de părere că aceste rezerve demonstrează că procedurile de control instituite în 

cadrul Comisiei și al statelor membre nu pot oferi garanțiile necesare privind 

legalitatea și regularitatea tuturor operațiunilor subiacente din domeniile de politici 

corespunzătoare;” 

 
§ 68 

Prima parte „susține rezervele formulate de directorul general al DG EMPL în raportul său anual 

de activitate;” constată că raportul său anual de activitate conține o rezervă 

referitoare la plățile efectuate pentru perioada de programare 2007-2013, rezervă 

care este formulată pentru o sumă expusă riscului de 169,4 milioane EUR în 2014 în 

legătură cu sisteme de management și de control pentru 36 de programe operaționale 

specifice ale Fondului social european (FSE) derulate în Belgia, Republica Cehă, 

Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, România, Slovacia, Spania și Regatul Unit 

pe durata perioadei de programare 2007-2013;” 

A doua parte „este de părere că aceste rezerve demonstrează că procedurile de control instituite în 

cadrul Comisiei și al statelor membre nu pot oferi garanțiile necesare privind 

legalitatea și regularitatea tuturor operațiunilor subiacente din domeniile de politici 

corespunzătoare;” 

 
§ 243, litera b) 

Prima parte „în domeniul muncii și protecției sociale (muncă): declararea unor costuri 

neeligibile, proiect sau beneficiar neeligibil, precum și situații de neconformitate cu 

normele în materie de ajutoare de stat;” 

A doua parte „subliniază că în cadrul FSE cele mai frecvente probleme depistate în materie de 

eligibilitate sunt următoarele: cheltuieli declarate în afara perioadei de eligibilitate 

(Republica Cehă, Germania), salarii exagerate (Germania, Finlanda, Polonia, 

Portugalia), costuri ce nu au legătură cu proiectul (Polonia, Portugalia, Țările de 

Jos), nerespectarea normelor naționale de eligibilitate (Polonia) și venituri ce nu au 

fost deduse (Austria); cele mai frecvente exemple de nerespectare a normelor privind 

achizițiile publice sunt următoarele: atribuire directă nejustificată (Germania, Italia), 

atribuirea directă nejustificată a unor lucrări/servicii suplimentare, excluderea 

nelegitimă a ofertanților, conflict de interese și criterii de selecție discriminatorii 

(Finlanda);” 
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§ 344 

Prima parte „este în același timp de părere că șefilor delegațiilor Uniunii ar trebui să li se 

reamintească cu regularitate, în timpul recrutării și înaintea detașării, sarcinile care le 

revin în ceea ce privește responsabilitățile de gestionare și control în cadrul 

asigurării managementului aferent portofoliului lor delegat de operațiuni (procese de 

gestionare esențiale, gestionarea controlului, înțelegerea și evaluarea adecvată a 

indicatorilor-cheie de performanță), furnizarea de rapoarte de calitate și complete în 

contextul redactării raportului anual de activitate;” 

A doua parte „și îi îndeamnă să nu se concentreze exclusiv pe aspectele politice ale funcției lor;” 

 
Verts/ALE: 

amendamentul 18 

Prima parte „constată că impactul interdicției impuse de Rusia asupra importurilor de produse 

agricole, la jumătatea anului 2014, reprezintă o provocare majoră; pledează pentru o 

mai bună gestionare în faza inițială a tuturor măsurilor de urgență pentru a asigura 

direcționarea corespunzătoare a fondurilor și, dacă este necesar, recuperarea rapidă a 

sumelor declarate în mod ilegal; avertizează cu privire la acordul TTIP, a cărui 

punere în aplicare amenință sănătatea și standardele de mediu din Europa și care ar 

agrava și mai mult criza din sectorul zootehnic;” 

A doua parte „cere ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei, pentru a negocia cât mai curând posibil 

redeschiderea acestei piețe;” 
 

Diverse 

Votul privind descărcarea de gestiune privește Comisia și agențiile executive [articolul 14 alineatul (3) 

din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 și articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1653/2004]. 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 

Amendamentul 22 a fost retras. 
 

 

12. Descărcarea de gestiune 2014: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în 

contextul descărcării de gestiune acordate Comisiei 

Raport: Martina Dlabajová (A8-0127/2016) 

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

comentarii 

§ 9 § text original AN + 554, 46, 25 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 525, 57, 60 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: § 9 
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13. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și 

al 11-lea FED 

Raport: Claudia Schmidt (A8-0137/2016) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text) AN + 463, 139, 42 

Propunere de rezoluție 

După § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 43 8 ENF  -  

§ 79 § text original vs +  

După § 82 3 Verts/ALE VE - 284, 334, 5 

§ 97 1 Verts/ALE AN - 252, 392, 3 

După § 97 9 ENF  -  

§ 98 4 Verts/ALE AN - 244, 399, 6 

§ 100 5 S&D AN - 308, 334, 6 

§ text original vs +  

După § 101 6 S&D AN + 309, 295, 44 

§ 102 7 S&D AN + 334, 275, 30 

§ text original vs ↓  

vot: rezoluție (întregul text) AN - 203, 429, 11 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentul 1, decizie (întregul text) 

PPE: amendamentele 1, 4, 5, 6, 7 
 

Solicitări de vot separat 

S&D: §§ 79, 100, 102 
 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_RO.doc 12 PE 582.702 

14. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

Raport: Markus Pieper (A8-0135/2016) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

§ 13 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 14 § text original div   

1 -  

2 ↓  

§ 18 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

§ 23 § text original AN + 481, 110, 50 

§ 26 § text original div   

1 +  

2/VE + 407, 202, 19 

După § 31 5 EFDD  -  

§ 32 § text original vs +  

După § 32 37 S&D AN R  

§ 33 58 PPE, S&D AN + 471, 155, 14 

57 S&D AN ↓  

§ text original AN ↓  

§ 34 § text original AN + 557, 47, 26 

§ 35 59S PPE, S&D AN + 345, 274, 20 

40 S&D AN ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 36 § text original AN + 560, 58, 22 

§ 37 § text original AN + 615, 5, 23 

§ 38 60S PPE, S&D AN + 391, 222, 27 

44 S&D AN ↓  

45 S&D AN ↓  

§ 39 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

31 GUE/NGL AN - 295, 319, 30 

După § 39 32 GUE/NGL AN - 305, 308, 27 

§ 40 6 EFDD  -  

7 EFDD AN + 304, 303, 32 

După § 41 1 ECR AN + 305, 303, 32 

§ 47 33 GUE/NGL  -  

După § 48 16= 

 

34= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

div   

1/AN + 381, 249, 11 

2/AN - 237, 389, 12 

35 GUE/NGL AN + 318, 275, 43 

17 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

§ 49 § text original vs/AN - 209, 379, 42 

§ 53 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 54 46 S&D  -  

47 S&D VE - 284, 324, 39 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

După § 63 2 ECR AN - 187, 433, 19 

După § 65 3 ECR AN - 177, 434, 30 

8 EFDD  -  

§ 69 20S+21

= 

48= 

Verts/ALE,  

S&D 

AN - 262, 372, 12 

36 PPE  + modificare orală 

§ 70 22S= 

49S= 

Verts/ALE,  

S&D 

AN + 404, 214, 23 

§ 72 § text original vs +  

§ 73 § text original AN + 406, 178, 55 

După § 74 50 S&D  -  

§ 75 § text original AN + 438, 176, 25 

§ 80 25S ENF AN - 59, 555, 29 

După § 81 51 S&D VE - 311, 325, 10 

§ 83 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 84 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 85 § text original div   

1 +  

2 -  

După § 86 29 S&D  +  

După § 88 9 EFDD  -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 97 18 Verts/ALE  -  

După § 97 26 ENF  -  

§ 99 § text original AN - 240, 386, 19 

După § 106 52 S&D div   

1 +  

2 -  

§ 114 27S ENF AN - 35, 568, 44 

După § 114 4 ECR AN - 225, 390, 27 

După § 117 13 PPE  +  

§ 122 61S PPE, S&D AN + 391, 245, 5 

§ 126 28 ENF  -  

§ text original div   

1/VE + 392, 218, 25 

2 +  

După § 127 10 EFDD  -  

După § 131 54 S&D  +  

55 S&D  +  

56 S&D  +  

După § 133 19 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE + 367, 269, 6 

§ 135 § text original div   

1 +  

2 -  

După § 136 11 EFDD AN - 156, 472, 22 

12 EFDD AN - 137, 488, 18 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 480, 149, 16 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: §§ 33, 34, 36, 37, amendamentele 2, 3, 57, 58, 59, 60, 61 

ECR: §6 23, 33, amendamentele 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: amendamentele 31, 34, 35 

EFDD: amendamentele 7, 11, 12, 32 

Verts/ALE: § 23, amendamentele 25, 27, 59, 60, 61 

S&D: §§ 33, 36, 37, 73, 75, 99, amendamentele 37, 40, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 14, 49 

S&D: §§ 23, 32, 72 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

amendamentul 52 

Prima parte „se arată îngrijorat de împrăștierea responsabilității pentru organizarea de reuniuni și 

conferințe între diferite direcții generale,”  

A doua parte „și de închiderea recentă a unor cabine de interpretare pentru anumite limbi – 

situație nemaiîntâlnită – din cauza recrutării insuficiente de interpreți; solicită 

Secretarului General să îmbunătățească de urgență sistemul de solicitare a 

interpretării și să rezolve problemele legate de recrutarea interpreților;” 

 
§ 13 

Prima parte „ia act de faptul că datele prezentării proiectului de raport pentru descărcarea de 

gestiune a Parlamentului nu au permis să se adreseze întrebări suplimentare 

Secretarului General;” 

A doua parte „îndeamnă Secretarul General să ofere răspunsuri la întrebările adresate de raportor, 

înainte de votul în comisie;” 

 
§ 14 

Prima parte „ia act de faptul că Secretarul General a răspuns la întrebările suplimentare ale 

deputaților cu mai puțin de 24 de ore înainte de termenul pentru depunerea 

amendamentelor;” 

A doua parte „cere Secretarului General să îmbunătățească această situație;” 

 
§ 26 

Prima parte „reamintește că, în contextul acordului menționat, vor fi transferați la Parlament cel 

mult 80 de funcționari ai CESE și CoR (persoane provenind din cadrul serviciului de 

traducere și asistenți), care vor lucra pentru noul Serviciu de Cercetare al 

Parlamentului European (EPRS); consideră că transferurile în cauză ar face posibilă 

creșterea productivității interne a Parlamentului, alocându-se mai puține resurse 

bugetare pentru externalizarea studiilor, evaluărilor sau a analizelor;” 

A doua parte „ia act cu îngrijorare de faptul că, până în prezent, au fost transferați la EPRS 25 de 

funcționari de la CESE și 24 de la CoR, însă cea mai mare parte a acestora au 

aproape vârsta de pensionare, ceea ce a atras după sine economii importante la 

capitolul personal pentru CESE și CoR și creșterea drastică a cheltuielilor din 

bugetul Parlamentului, atât pe termen scurt (salarii), cât și pe termen mediu și lung 

(pensii);” 
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§ 53 

Prima parte „reamintește că noul serviciu de cercetare pentru deputați a început să pună la 

dispoziția deputaților individuali o capacitate de cercetare specializată prin 

intermediul publicațiilor de informare vizând toate domeniile politice majore; 

observă că, în primul său an complet de activitate, serviciul de cercetare a elaborat 

peste 450 de publicații, a răspuns la 1 675 de solicitări de cercetare din partea 

deputaților și a gestionat 745 de solicitări similare primite de la alți clienți din cadrul 

Parlamentului; ia act de faptul că acest serviciu permite accesul la o cantitate mare 

de informații relevante care ar trebui să reducă în mod semnificativ măsura în care se 

recurge la expertiza externă, ducând la economii considerabile;” 

A doua parte „solicită ca documentele de informare vizând toate domeniile politice majore să fie 

traduse în limbile oficiale ale statelor membre;” 

 
§ 83 

Prima parte „regretă faptul că Biroul nu a dat curs solicitării de la punctul 71 din Rezoluția 

Parlamentului din 29 aprilie 2015;” 

A doua parte „cere Biroului să ia de urgență măsurile necesare pentru ca Comitetul consultativ 

pentru prevenirea hărțuirii la locul de muncă a asistenților parlamentari acreditați să 

aibă o componență echilibrată și să includă cel puțin doi reprezentanți ai APA;” 

 
§ 84 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor „subliniază faptul că resursele umane și tehnice 

puse la dispoziție nu au fost suficiente pentru a se evita întârzierea în semnarea 

contractelor unor asistenți, inclusiv întreruperea unor contracte, sau întârzierile în 

calcularea cheltuielilor și a altor tipuri de indemnizații și, prin urmare, în efectuarea 

plății salariilor;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 85 

Prima parte Întregul text, cu excepţia cuvintelor „cauzate de o posibilă gestionare defectuoasă de 

către instituție” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 135 

Prima parte „salută măsurile suplimentare vizând compensarea emisiilor inevitabile; solicită 

Parlamentului să elaboreze și alte politici de compensare a CO2”  

A doua parte „solicită Parlamentului să elaboreze și alte politici de compensare a CO2, precum 

posibilitatea de compensare pentru asistenții parlamentari acreditați” 

 
Verts/ALE: 

§ 126 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvântului „majoră” 

A doua parte acest cuvânt 
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S&D: 

amendamentul 34 

Prima parte „îndeamnă Parlamentul să adopte norme privind publicarea tuturor contribuțiilor 

lobbyiștilor/reprezentanților grupurilor de interese la proiectele de politici, acte 

legislative și amendamente, sub forma unei „amprente legislative”; 

A doua parte „sugerează că această amprentă legislativă ar trebui să constea într-un formular 

anexat la rapoarte, în care să se detalieze numele tuturor lobbyiștilor cu care cei 

însărcinați cu un anumit dosar s-au întâlnit în cadrul procesului de elaborare a 

fiecărui raport, indicând clar lobbyiștii care au avut un efect substanțial asupra 

dosarului respectiv, precum și un al doilea document în care să se enumere toate 

contribuțiile scrise primite, aceste documente urmând să fie prezentate online pe 

pagina de internet oficială a Parlamentului, însoțite de un link direct către Registrul 

de transparență; solicită totodată ca raportorii să publice o amprentă legislativă;” 
 

Diverse 

Amendamentele 23 și 24 au fost anulate. 

 

Amendamentele 30, 38, 39, 41, 42, 43 și 53 au fost retrase. 

 

Markus Pieper a propus următorul amendament oral la amendamentul 36: 

„69. constată că cheltuielile aferente Premiului LUX Film s-au ridicat în 2014 la 391 506 EUR, sumă 

care este semnificativ redusă față de anii anteriori (2013: 448 000 EUR; 2012: 434 421 EUR) și care a 

acoperit selecția oficială, competiția - inclusiv subtitrarea în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii și 

copiile pentru proiecțiile în cele 28 de state membre -, precum și ceremonia de decernare a premiilor; 

 

reamintește că publicitatea și promovarea Premiului LUX Film, împreună cu Premiul Saharov și 

drepturile femeilor, urmărește să ilustreze angajamentul Parlamentului față de valori consensuale 

precum drepturile omului și solidaritatea, precum și angajamentul său față de diversitatea culturală și 

lingvistică;  

 

regretă profund faptul că rezultatul sondajului privind vizibilitatea și impactul Premiului LUX, 

solicitat în rezoluția de descărcare de gestiune pe 2013, nu este încă disponibil;  solicită ca rezultatele 

acestui studiu să fie puse la dispoziția publicului până la jumătatea lunii mai 2016 și să fie prezentate 

în mod oficial Comisiei sale pentru control bugetar și Comisiei sale pentru cultură și educație;” 

 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

15. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Consiliul European şi 

Consiliul 

Raport: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 
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Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie de amânare a descărcării de gestiune 

vot: decizie (întregul text) AN + 633, 10, 0 

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 637, 7, 1 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: decizie (întregul text) 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

16. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Justiție 

Raport: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

§ 12 1 S&D  -  

§ 21 2 S&D  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 523, 117, 6 

 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

17. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Conturi 

Raport: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016) 

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

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

§ 8 1 S&D  +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 575, 48, 25 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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18. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Economic şi 

Social European 

Raport: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

§ 8 1 S&D VE + 339, 298, 6 

După § 11 2 S&D  +  

§ 12 3 S&D  -  

După § 15 4 S&D VE + 326, 229, 89 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 526, 116, 5 

 

Diverse 

Amendamentul 5 a fost retras. 

 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 

 
 

 

19. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor 

Raport: Monica Macovei (A8-0132/2016) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

§ 8 1 S&D VE - 256, 385, 1 

§ 14 2 S&D  -  

§ 32 3 S&D VE + 343, 195, 99 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 34 4 S&D  -  

§ 35 5 S&D VE + 392, 217, 32 

§ 38 6S S&D  +  

7 S&D  ↓  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 522, 105, 18 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

20. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Serviciul European de 

Acţiune Externă 

Raport: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

§ 11 2 S&D  -  

§ text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 8S ENF  -  

§ 26 3 S&D  -  

§ 27 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 31 4S S&D  -  

După § 32 1 S&D VE - 291, 319, 32 

§ 39 5S S&D  -  

§ 45 6S S&D  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 376, 116, 152 

 

Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

§ 11 

Prima parte „ia act de noua organigramă și de raționalizarea corespunzătoare a unei structuri de 

conducere care conținea anterior un procent considerabil de cadre superioare, în 

favoarea unui număr mai mic de niveluri ierarhice;” 

A doua parte „cu toate acestea, constată cu regret că cadrul administrativ și financiar intern al 

SEAE este în continuare excesiv de complex și de rigid; observă că actuala structură 

nu permite SEAE să reacționeze prompt în situațiile de criză și că, de asemenea, 

accesul la informațiile cruciale se face într-o perioadă lungă de timp;” 

A treia parte „invită SEAE să pregătească, în cooperare cu Comisia, Consiliul și statele membre, 

o reformă suplimentară pentru a-și raționaliza procesele interne și a-și simplifica 

structura;” 

 
§ 27 

Prima parte „este în același timp de părere că șefilor delegațiilor Uniunii ar trebui să li se 

reamintească cu regularitate, în timpul recrutării și înaintea detașării, sarcinile care le 

revin în ceea ce privește responsabilitățile de gestionare și control în cadrul 

asigurării managementului aferent portofoliului lor delegat de operațiuni (procese de 

gestionare esențiale, gestionarea controlului, înțelegerea și evaluarea adecvată a 

indicatorilor-cheie de performanță)”  

A doua parte ”pentru a se concentra preponderent sau exclusiv pe aspectele politice ale funcției 

lor;” 
 

Diverse 

Amendamentul 7 a fost anulat. 

 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 

 
 

 

21. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Ombudsmanul European 

Raport: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016) 

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

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

§ 5 1 S&D  -  

§ 6 2 S&D VE + 298, 293, 46 

§ 7 3 S&D VE - 237, 362, 40 

§ 10 4 S&D  +  

§ 20 5 S&D AN - 233, 325, 84 

§ 22 § text original AN + 538, 84, 19 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 541, 64, 29 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: amendamentul 5 

ECR, Verts/ALE: § 22 
 

 

22. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană 

pentru Protecţia Datelor 

Raport: Monica Macovei (A8-0109/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 513, 106, 14 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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23. Descărcarea de gestiune 2014: performanțele, gestiunea financiară și controlul 

agențiilor UE 

Raport: Derek Vaughan (A8-0080/2016) 

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

comentarii 

§ 18 2 GUE/NGL VE + 312, 305, 21 

§ 39 1 S&D  +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 519, 118, 3 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

24. Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de 

Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0087/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 515, 112, 17 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

25. Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul Organismului Autorităților Europene de 

Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0093/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 
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Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 515, 109, 13 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

26. Descărcarea de gestiune 2014: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii 

Europene (CdT) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0084/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 510, 116, 9 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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27. Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării 

Profesionale (Cedefop) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0082/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 514, 123, 3 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

28. Descărcarea de gestiune 2014: Colegiul European de Poliţie (CEPOL) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0088/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 511, 114, 13 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

29. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0095/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 
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Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 521, 111, 8 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

30. Descărcarea de gestiune 2014: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0133/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 515, 120, 6 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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31. Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0090/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 512, 103, 26 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

32. Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor 

(ECDC) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0103/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 515, 90, 30 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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33. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Produse Chimice 

(ECHA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0118/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 508, 121, 7 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

34. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Mediu (AEM) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0100/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 514, 119, 6 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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35. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului 

(EFCA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0104/2016) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

§ 23 § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 509, 125, 4 

 

Solicitări de vot separat 

ENF: § 23 
 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

36. Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa 

Alimentară (EFSA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0086/2016) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text) VE + 415, 216, 9 

Propunere de rezoluție 

După § 5 3 Verts/ALE  -  

§ 8 § text original div   

1 +  

2 -  

3/VE - 267, 351, 21 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 9 9 S&D  +  

După § 9 5 Verts/ALE AN - 207, 395, 35 

6 Verts/ALE AN - 206, 404, 29 

§ 11 § text original vs +  

§ 12 7 Verts/ALE  -  

§ 13 § text original vs +  

După § 15 8 Verts/ALE  -  

§ 19 1 EFDD  -  

După § 19 2 EFDD  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 472, 162, 9 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentele 5, 6 
 

Solicitări de vot separat 

S&D: §§ 8, 11, 13 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 8 

Prima parte „ia act de faptul că Autoritatea a lansat un proiect pentru a modifica modul în care 

examinează și prelucrează declarațiile de interese anuale, în scopul de a asigura o 

mai bună coerență și conformitate per ansamblu cu normele sale privind declarațiile 

de interese; constată, de asemenea, că acest sistem nou, prevăzut a fi finalizat în 

cursul anului 2016, are în vedere examinarea centralizată a declarațiilor de interese 

anuale și transferul de responsabilitate de la departamentele științifice ale Autorității 

către departamentul său juridic și normativ;” 

A doua parte „solicită Autorității să includă în politica sa interzicerea colaborării cu orice expert, 

inclusiv cu experții delegați din partea statelor membre, care nu și-au completat în 

mod corespunzător și fidel declarația de interese (DdI);” 

A treia parte „solicită Autorității să includă în politica sa obligația experților de a informa 

Autoritatea în legătură cu orice eventuale modificări survenite în timpul colaborării 

cu Autoritatea;” 
 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 

Amendamentul 4 a fost anulat. 
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37. Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse 

între Femei și Bărbați (EIGE) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0085/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 508, 125, 3 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

38. Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii 

Ocupaţionale (EIOPA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0091/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 511, 112, 11 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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39. Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0117/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 513, 113, 13 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

40. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0114/2016) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

§ 20 § text original vs -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 516, 113, 10 

 

Solicitări de vot separat 

S&D: § 20 
 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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41. Descărcarea de gestiune 2014: Observatorul European pentru Droguri şi 

Toxicomanie (OEDT) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0105/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 508, 113, 8 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

42. Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă 

(EMSA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0102/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 510, 116, 11 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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43. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea 

Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0098/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 509, 126, 5 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

44. Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (AEF) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0106/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 511, 115, 11 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

45. Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și 

Piețe (ESMA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0096/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 
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Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 516, 113, 8 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

46. Descărcarea de gestiune 2014: Fundaţia Europeană de Formare (ETF) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0116/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 509, 118, 7 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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47. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea 

Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, 

Securitate și Justiție (EU-LISA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0124/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 501, 121, 7 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

48. Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în 

Muncă (EU-OSHA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0134/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 505, 119, 2 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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49. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0110/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 498, 115, 18 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

50. Descărcarea de gestiune 2014: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea 

Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0120/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 507, 115, 8 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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51. Descărcarea de gestiune 2014: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară 

(Eurojust) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0099/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 509, 113, 13 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

52. Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul European de Poliție (EUROPOL) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0122/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 505, 108, 17 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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53. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene (FRA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0108/2016) 

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

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

§ 11 2 PPE  +  

1 EFDD  ↓  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 510, 117, 10 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

54. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării 

Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene 

(FRONTEX) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0115/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 494, 123, 16 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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55. Descărcarea de gestiune 2014: Agenția GNSS European (GNSS) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0112/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 515, 109, 10 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

56. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ARTEMIS 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie de amânare a descărcării de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 600, 35, 0 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind amânarea descărcării de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură]. 
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57. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru aeronautică și mediu 

(CLEAN SKY) 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 520, 111, 0 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

58. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ECSEL 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text) AN + 432, 173, 23 

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 508, 118, 4 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: decizie (întregul text) 
 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
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59. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ENIAC 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie de amânare a descărcării de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 595, 40, 0 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind amânarea descărcării de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

60. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună „Pile de combustie și 

hidrogen” 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 519, 107, 3 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_RO.doc 45 PE 582.702 

 

61. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa 

privind medicamentele inovatoare 2 (IMI) 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 512, 113, 7 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

62. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru 

dezvoltarea energiei de fuziune 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016) 

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

comentarii 

Decizie de amânare a descărcării de gestiune 

vot: decizie (întregul text) AN + 594, 30, 5 

Propunere de rezoluție 

§ 3 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 4 1 Verts/ALE AN - 195, 421, 15 

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

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

comentarii 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 570, 55, 7 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: decizie (întregul text), amendamentul 1 
 

Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

§ 3 

Prima parte „constată că raportul Curții a subliniat faptul că concluziile Consiliului adoptate la 7 

iulie 2010 au aprobat suma de 6 600 000 000 EUR (la valorile din 2008) 

reprezentând contribuția întreprinderii comune la faza de construcție din cadrul 

proiectului ITER; observă că această sumă, care reprezintă dublul costurilor inițiale 

prevăzute în buget pentru această fază a proiectului, nu includea cuantumul de 

663 000 000 EUR propus de Comisie în 2010 pentru a acoperi eventualele cheltuieli 

neprevăzute; ia act de faptul că Organizația ITER a creat un fond de rezervă cu 

scopul de a asigura un mecanism mai clar care să compenseze agențiile naționale 

pentru modificările de proiectare și să stimuleze organizația internă să adopte soluții 

pentru a reduce la minimum costurile în încercarea de a remedia deficiențele 

identificate de către evaluarea gestionării ITER din 2013;” 

A doua parte „consideră că creșterea semnificativă a costurilor proiectului poate pune în pericol 

alte programe care sunt, de asemenea, finanțate de la bugetul Uniunii și poate 

contraveni principiului rentabilității;” 

 
§ 5 

Prima parte „observă că cea mai recentă estimare a deficitului de finanțare („eveniment 

contingent negativ”) până la finalizarea fazei de construcție, care a fost calculată de 

întreprinderea comună în noiembrie 2014, se ridica la 428 000 000 EUR (la valorile 

din 2008); ia act de faptul că întreprinderea comună lucrează în prezent la o estimare 

mai precisă și actualizată prin intermediul măsurilor de limitare a costurilor și că 

controlul costurilor va continua să reprezinte o prioritate la nivelul gestionării 

globale a proiectului sub conducerea noului director general al Organizației ITER;” 

A doua parte „scoate în evidență faptul că în cursul reuniunii Comisiei pentru control bugetar 

desfășurate la 22 februarie 2016, Comisia Europeană a declarat public că „respinge” 

propunerea de plan de acțiune făcută de noul director general al Organizației ITER;” 

A treia parte „constată, de asemenea, că întreprinderea comună a introdus un sistem centralizat de 

gestionare a datelor referitoare la costuri pentru a menține un control strict asupra 

evoluției bugetului și a monitoriza în mod regulat abaterile de la costurile estimate;” 
 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind amânarea descărcării de gestiune include închiderea conturilor [a se 

vedea anexa V articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

63. Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună SESAR 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 
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Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Decizie privind descărcarea de gestiune 

vot: decizie (întregul text)  +  

Propunere de rezoluție 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 515, 111, 1 

 

Diverse 

Votul pe marginea deciziei privind descărcarea de gestiune include închiderea conturilor [a se vedea 

anexa V, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

64. Banca Europeană de Investiții - Raportul anual pentru 2014 

Raport: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 

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

comentarii 

După § 2 7 S&D AN + 365, 228, 28 

§ 9 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 39 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 40 § text original div   

1/VE - 261, 352, 9 

2/VE + 323, 289, 8 

3 +  

§ 54 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 59 § text original vs +  

După § 41 1 EFDD  -  

2 EFDD  -  

3 EFDD  -  

După § 51 4 EFDD  -  

După § 55 5 EFDD div   

1/VE + 364, 250, 5 

2/VE + 332, 282, 7 

Considerentul A 6 S&D  +  

Considerentul E § text original div   

1 -  

2 ↓  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 468, 87, 66 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: amendamentul 7 
 

Solicitări de vot separat 

S&D: § 59 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

amendamentul 5 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și că, în urma deschiderii negocierilor de 

aderare în 2004, BEI și-a intensificat operațiunile de creditare în această țară, circa 

23 de miliarde EUR fiind puși la dispoziție în ultimii 10 ani; regretă faptul că, în 

ciuda crizei economice persistente din UE, Turcia este în prezent țara din afara UE 

care primește cea mai mare finanțare din partea BEI, cu circa 3,5 % din creditele 

totale acordate de BEI (2015);” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR: 

considerentul E 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „ca un « mecanism al convergenței »” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 9 

Prima parte „invită BEI ca, atunci când evaluează și clasifică proiectele, să acorde în mod univoc 

prioritate efectului pe termen lung al investițiilor, analizând nu numai indicatorii 

financiari,” 

A doua parte „ci și, înainte de toate, contribuția proiectelor la dezvoltarea durabilă și la 

îmbunătățirea calității vieții prin îmbunătățirile aduse în domeniul ocupării forței de 

muncă, standardelor sociale și mediului;” 

 
§ 39 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „prin urmare, solicită BEI să-și îndrepte 

finanțarea spre zonele cele mai afectate de niveluri ridicate de șomaj și să vizeze mai 

multe proiecte de infrastructură socială;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 54 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „care sunt afectate de conflicte și sărăcie 

extremă, având ca obiectiv principal reducerea decalajului de dezvoltare dintre UE și 

aceste regiuni” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR, S&D: 

§ 40 

Prima parte „deplânge faptul că până acum au fost numeroase cazurile în care fondurile au fost 

utilizate pentru a susține o serie de proiecte de infrastructură nesustenabile financiar, 

atât din punctul de vedere al intereselor populației, cât și din cel al acțiunii în 

domeniul climei;” 

A doua parte „observă cu îngrijorare tendința de a finanța infrastructuri precum autostrăzile, care 

stimulează consumul de carburanți fosili, în contradicție cu obiectivele pe termen 

lung ale UE care vizează o economie fără emisii de CO2;” 

A treia parte „solicită BEI să includă în mod obligatoriu o evaluare ex ante independentă privind 

valoarea adăugată ecologică, economică și socială în procesul de selectare a 

proiectelor ce urmează a fi finanțate în interiorul și în afara Uniunii, cerând, în plus, 

ca toate evaluările ex ante și ex post să fie realizate prin implicarea efectivă a părților 

interesate, a entităților locale, regionale și naționale și a reprezentanților societății 

civile; solicită, de asemenea, să fie făcute publice și complet accesibile rezultatele 

acestor evaluări, precum și indicatorii utilizați;” 
 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_RO.doc 50 PE 582.702 

 

65. Atacurile împotriva spitalelor și a școlilor ca încălcări ale dreptului umanitar 

internațional 

Propuneri de rezoluție: B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, 

B8-0493/2016 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0488/2016  

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

După § 2 4 GUE/NGL  -  

§ 7 5 GUE/NGL div   

1/AN + 350, 165, 103 

2/AN + 294, 182, 120 

3/AN + 312, 183, 112 

4/AN + 319, 156, 123 

§ 10 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 11 § text original AN + 329, 197, 94 

§ 14 6 GUE/NGL  -  

§ 21 § text original AN + 500, 93, 29 

Considerentul A 2 GUE/NGL  -  

Considerentul G § text original div   

1 +  

2 -  

Considerentul L 3 GUE/NGL AN + 319, 160, 132 

vot: rezoluție (întregul text)  +  



P8_PV(2016)04-28(VOT)_RO.doc 51 PE 582.702 

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

comentarii 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0488/2016  ALDE  ↓  

B8-0489/2016  PPE  ↓  

B8-0490/2016  ECR  ↓  

B8-0491/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0492/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0493/2016  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: §§ 11, 21 

GUE/NGL: amendamentele 3, 5 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: § 11 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

considerentul G 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „în mod necondiționat” și „ceea ce înseamnă că 

acțiunile umanitare nu trebuie să fie condiționate de considerente politice, 

economice sau legate de securitate și nu trebuie să implice vreo formă de 

discriminare;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 10 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „parteneri ai UE și ai statelor sale membre”, cu 

excepția cuvântului „statelor” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 5 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „sexuală și reproductivă”, „inclusiv dreptul la 

avort în condiții de siguranță” și „în loc de tolerarea în continuare a ceea ce 

constituie tratamente inumane” 

A doua parte „sexuală și reproductivă” 

A treia parte „inclusiv dreptul la avort în condiții de siguranță”  

A patra parte „în loc de tolerarea în continuare a ceea ce constituie tratamente inumane” 
 

Diverse 

Amendamentul 1 a fost retras. 

Javier Nart (Grupul ALDE) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție RC-B8-0488/2016.  

Kateřina Konečná și Jiří Maštálka (Grupul GUE/NGL) și-au retras semnătura de pe amendamentul 4. 
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66. Accesul public la documente în anii 2014-2015 

Raport: Laura Ferrara (A8-0141/2016) 

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

comentarii 

§ 7 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 8 § text original div   

1/VE + 367, 232, 12 

2 +  

§ 9 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 10 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 14 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 15 § text original div   

1 +  

2/VE + 366, 191, 52 

§ 24 § text original vs +  

§ 25 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 27 1 ALDE AN - 196, 402, 13 

§ 29 § text original div   

1 +  

2/VE + 356, 201, 49 

§ 31 § text original vs +  

§ 33 § text original div   

1 +  

2/AN + 392, 216, 4 

§ 34 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 40 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 42 § text original div   

1 +  

2/VE + 327, 282, 3 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 523, 37, 46 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: amendamentul 1, § 33 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 24, 31 
 

Solicitări de vot pe părți 

EFDD: 

§ 40 

Prima parte „invită Comisia să monitorizeze respectarea de către statele membre a obligațiilor 

privind informarea și comunicarea stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013” 

A doua parte „ adoptând, dacă este necesar, sancțiunile prevăzute în cazul neîndeplinirii acestor 

obligații;” 
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Verts/ALE: 

§ 29 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „al autorităților locale și al organizațiilor 

regionale” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
PPE: 

§ 7 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „ (inclusiv documentele puse în circulație, 

persoanele implicate, voturile exprimate etc.);” și „consideră, în consecință, că se 

impune publicarea unui registru electronic în care să fie înscrise toate elementele 

menționate mai sus;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 8 

Prima parte „îndeamnă Comisia să desemneze un comisar responsabil cu transparența și cu 

accesul public la documente;” 

A doua parte „invită vicepreședintele Comisiei ca, între timp și cât mai curând, să prezinte un plan 

de acțiune ambițios privind transparența și accesul public la documente, ca o 

recunoaștere a faptului că transparența constituie fundamentul unei mai bune 

reglementări;” 

 
§ 9 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și democrație directă” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 10 

Prima parte „regretă că documentele oficiale sunt deseori secretizate excesiv; își reiterează 

poziția conform căreia ar trebui instituite norme clare și uniforme pentru secretizarea 

și desecretizarea documentelor; regretă că instituțiile solicită organizarea de reuniuni 

cu ușile închise fără a oferi justificări adecvate; își reiterează apelul ca instituțiile să 

evalueze și să-și justifice public cererile de organizare de reuniuni cu ușile închise în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001; consideră că cererile de 

organizare de reuniuni cu ușile închise ale Parlamentului ar trebui să fie evaluate de 

Parlament de la caz la caz;” 

A doua parte „este de părere că procesele de secretizare și desecretizare ar trebui monitorizate de 

către o autoritate de control independentă;” 

 
§ 14 

Prima parte „le solicită tuturor instituțiilor să evalueze și, după caz, să își revizuiască dispozițiile 

interne referitoare la raportarea neregulilor și solicită ca demascatorii să fie protejați; 

îi solicită în special Comisiei să-i raporteze Parlamentului experiența acumulată cu 

privire la noile norme în materie de semnalizare a neregulilor pentru personalul UE 

adoptate în 2012 și privind măsurile de punere în aplicare a acestora;” 

A doua parte „îi solicită Comisiei să prezinte o propunere privind protecția demascatorilor, nu 

numai din punct de vedere moral, ci și din punct de vedere financiar, pentru a apăra 

și a sprijini în mod corespunzător demascatorii în cadrul sistemului democratic;” 
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§ 15 

Prima parte „reamintește că, în urma intrării în vigoare a TUE și a TFUE, dreptul de acces la 

documente acoperă toate instituțiile, organele și agențiile UE; reține, în consecință, 

că se impune actualizarea urgentă și modificarea substanțială a Regulamentului (CE) 

nr. 1049/2001 în lumina dispozițiilor tratatelor și a jurisprudenței pertinente a Curții 

de Justiție a UE și a Curții Europene a Drepturilor Omului;” 

A doua parte „consideră, în special, că este esențial să se extindă sfera de aplicare a 

regulamentului, pentru a include toate instituțiile europene care nu sunt acoperite în 

prezent, cum sunt Consiliul European, Banca Centrală Europeană, Curtea de Justiție 

și toate organele și agențiile UE;” 

 
§ 25 

Prima parte „deplânge faptul că, din cauza scurgerii unor informații din documente ale 

trilogurilor formale și informale, grupurile de interese bine informate și cu relații se 

bucură de un acces inegal la documente și, prin urmare, la procesul legislativ;” 

A doua parte „remarcă faptul că scurgerile de informații s-ar diminua dacă documentele legate de 

triloguri ar fi publicate proactiv și fără întârziere, pe o platformă ușor accesibilă;” 

 
§ 34 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „invită Comisia să consulte Parlamentul înainte 

de stabilirea mandatului pentru negocieri;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 42 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „dar deplânge faptul că aceasta a rămas în urmă 

față de alte bănci centrale la nivel mondial;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR: 

§ 33 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „inclusiv obligația instituțiilor de a da 

publicității mandatul de negociere încredințat negociatorului UE” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

67. Lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE 

Raport: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016) 

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

comentarii 

§ 1 § text original AN + 314, 273, 18 

§ 2 § text original div   

1/AN + 538, 48, 16 

2/AN - 270, 309, 11 

3/AN + 460, 123, 18 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

4/AN + 302, 267, 27 

§ 9 § text original vs +  

§ 11 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 12 § text original AN + 493, 17, 96 

§ 13 § text original AN + 324, 38, 225 

§ 14 § text original vs +  

§ 15 § text original vs -  

§ 17 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § text original vs -  

§ 22 § text original div   

1/AN + 301, 235, 69 

2/AN - 279, 300, 15 

3/AN + 295, 281, 14 

§ 23 § text original vs -  

§ 24 § text original vs -  

§ 25 § text original AN + 308, 240, 52 

§ 32 § text original vs +  

§ 33 § text original div   

1 +  

2/AN + 516, 81, 3 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 34 § text original vs +  

§ 35 § text original vs -  

§ 40 § text original vs +  

§ 41 § text original vs +  

§ 43 § text original vs +  

§ 56 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 60 § text original vs -  

§ 61 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 64 § text original div   

1/VE + 281, 128, 178 

2 +  

§ 65 § text original vs +  

§ 66 § text original vs/VE - 253, 326, 12 

§ 68 § text original vs +  

Considerentul E § text original div   

1 +  

2 -  

3/VE + 322, 251, 16 

Considerentul I § text original div   

1 +  

2 -  

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

comentarii 

Considerentul K § text original vs -  

Considerentul O § text original div   

1 +  

2/VE - 252, 257, 78 

Considerentul R § text original vs/VE + 271, 184, 97 

Considerentul V § text original vs +  

Considerentul Y § text original vs +  

Considerentul Z § text original div   

1 +  

2 -  

Considerentul AE § text original div   

1 +  

2/VE - 281, 300, 3 

Considerentul AG § text original vs -  

Considerentul AH § text original vs -  

Considerentul AI § text original vs -  

Considerentul AK § text original vs -  

Considerentul AM § text original div   

1 +  

2/VE - 284, 295, 6 

Considerentul AO § text original div   

1 +  

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

comentarii 

Considerentul AX § text original vs -  

Considerentul BA § text original vs -  

Considerentul BD § text original AN + 326, 23, 242 

Considerentul BE § text original vs +  

Considerentul BF § text original vs +  

Considerentul BL § text original div   

1 +  

2 -  

Considerentul BM § text original vs -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 279, 105, 204 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: §§ 1, 2 (a treia și a patra parte), 33 (a doua parte) 

S&D: considerentul BD, §§ 12, 13 

ENF: §§ 22, 25 

GUE/NGL: § 2 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: considerentele Y, AH, AM, AO, §§ 9, 25 

S&D: considerentele AG, AI, AK, AX, BM, BA, §§ 32, 34, 40, 41, 43, 68 

PPE: considerentele K, R, V, AH, BD, BE, BF, §§ 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 35, 60, 64, 

65, 66 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 22 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor: „Comisia și” și „și să introducă programe de 

migrație legală cu obiective specifice” 

A doua parte „Comisia și” 

A treia parte „și să introducă programe de migrație legală cu obiective specifice” 

 
§ 56 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 61 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „dar mai ales sigure” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 64 

Prima parte „invită statele membre să trateze egal lucrătorii au pair din UE sau din afara UE, 

acordându-le un permis combinat de ședere și de muncă, care specifică orele de 

lucru, tipul de contract și condițiile de plată;” 

A doua parte „solicită statelor membre să îmbunătățească sistemul de acreditare și mecanismele 

de control privind agențiile de plasament au pair;” 

 
PPE: 

considerentul E 

Prima parte „întrucât profesionalizarea înseamnă a acorda lucrătorilor dintr-un anumit sector 

drepturi în materie de muncă și de protecție socială ” 

A doua parte „care sunt echivalente cu cele deținute de angajații care lucrează în temeiul unor 

contracte de muncă reglementate prin lege, inclusiv salarii decente, un program de 

lucru reglementat, concediu plătit, sănătate și siguranță la locul de muncă, pensii, 

concedii de maternitate/paternitate și concedii medicale, indemnizații în caz de 

invaliditate, reglementări privind concedierea sau încetarea contractului de muncă, 

căi de atac în justiție în caz de abuz și acces la formare;” 

A treia parte „întrucât profesionalizarea sectorului muncii casnice și muncii de îngrijire poate fi 

realizată printr-o combinație de finanțare publică (reduceri fiscale), finanțare socială 

(alocații familiale, ajutoare pentru întreprinderi, case de ajutor reciproc și asigurări 

de sănătate, comitete de întreprindere etc.) și finanțare privată (plata serviciilor de 

către persoane particulare);” 

 
considerentul I 

Prima parte „întrucât lucrătorilor casnici și îngrijitorilor la domiciliu  care nu sunt incluși în 

legislația din domeniul muncii nu li se poate garanta un mediu de lucru sigur și 

sănătos și aceștia se confruntă cu o discriminare semnificativă în ceea ce privește 

nivelul drepturilor și al protecției care li se aplică comparativ cu standardele generale 

dintr-o țară” 

A doua parte „mai ales acolo unde muncile casnice sunt reglementate prin legislație specifică 

și/sau prin negocieri colective și nu sunt reglementate simplu prin dreptul generală al 

muncii;” 

A treia parte „întrucât, în plus, acești lucrători nu au dreptul de a face parte din sindicate sau de a 

participa în alt fel la negocieri colective sau nu au cunoștință de modul în care pot 

face acest lucru sau întâmpină dificultăți în acest sens, fiind astfel deosebit de 

vulnerabili, în special pentru că beneficiază de asigurare socială limitată (mai ales în 

ceea ce privește indemnizația de șomaj, compensații în caz de boală și de accident, 

concediu de maternitate, concediu pentru creșterea copilului și alte forme de 

concediu de îngrijire) și sunt frecvent excluși din prevederile privind protecția în 

cazul concedierii;” 

 
Considerentul O 

Prima parte „întrucât sectorul muncii casnice - care angajează în cea mai mare parte femei - este 

propice exploatării lucrătorilor; întrucât acest fenomen constituie o încălcare gravă a 

drepturilor fundamentale, față de care trebuie protejați atât lucrătorii fără statut legal, 

cât și cetățenii UE;” 

A doua parte „întrucât doar patru state membre protejează la același nivel cetățenii UE și lucrătorii 

fără statut legal ce provin din țări din afara UE împotriva exploatării;” 

 
Considerentul Z 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „ discriminare, maltratare, muncă forțată, 

condițiile de servitute sau de restrângere a libertății” și „deportate” 

A doua parte aceste cuvinte 
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considerentul AE 

Prima parte „întrucât trebuie să se acorde atenție muncii, hărțuirii și vastelor încălcări ale 

drepturilor în materie de muncă în cazul copiilor care lucrează în sectorul muncii 

casnice,” 

A doua parte „în special în gospodăriile diplomatice ale unor țări terțe stabilite în statele membre, 

unde, în cele mai multe cazuri, lucrătorii casnici intră în UE pe baza unui permis de 

muncă diferit de cel al altor lucrători casnici migranți și unde gospodăriile respective 

beneficiază de principiul extrateritorialității;” 

 
considerentul AM 

Prima parte întregul text, cu excepţia cuvintelor „măsurile de austeritate adoptate ca urmare a” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul AO 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „precum și măsurile de austeritate implementate 

în UE” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul BL 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „expulzare” 

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 11 

Prima parte „invită statele membre să ia măsuri decisive în sectorul serviciilor casnice și de 

îngrijire, care aduce o contribuție însemnată la economie, prin recunoașterea acestei 

activități ca o ocupație distinctă și prin asigurarea unor drepturi reale și a protecției 

sociale pentru lucrătorii casnici și îngrijitorii la domiciliu printr-o legislație a muncii 

sau prin contracte colective,” 

A doua parte „ în special cu privire la salarii, timpul de lucru, sănătatea și siguranță la locul de 

muncă, concedii, concediul de maternitate, drepturile la pensie și recunoașterea 

competențelor, ținând totodată seama de specificul acestui sector” 

 
ENF: 

§ 33 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „subliniază că și organizațiile societății civile, 

cum ar fi organizațiile care acționează în numele femeilor și al migranților, ar trebui 

să poată oferi aceste informații;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR, PPE: 

§ 2 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „atât legislative, cât și nelegislative”, litera (a) și 

litera (b) 

A doua parte „atât legislative, cât și nelegislative” 

A treia parte litera (a) 

A patra parte litera (b) 
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§ 17 

Prima parte „admite reticența unor state membre de a legifera pentru sfera privată;” 

A doua parte „consideră însă că neluarea unor măsuri va avea un cost ridicat atât pentru societate, 

cât și pentru lucrătorii în cauză; subliniază că creșterea preconizată a cererii de 

îngrijitori, în special în gospodăriile particulare, face ca o astfel de legislație să 

devină o necesitate, în scopul unei protecții depline a acestor lucrători;” 

A treia parte „invită, prin urmare, statele membre să ia măsuri, împreună cu partenerii sociali, 

pentru a oferi un sistem de inspecție adecvat și pertinent, care să respecte articolul 

17 din Convenția nr. 189 a OIM, precum și sancțiuni corespunzătoare pentru 

încălcarea legislației și reglementărilor în domeniul securității și sănătății 

ocupaționale;” 
 

 

68. Egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală 

Raport: Terry Reintke (A8-0048/2016) 

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

comentarii 

§ 9 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 10 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 11 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 17 § text original div   

1 +  

2 +  

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

comentarii 

§ 19 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 287, 271, 8 

4 +  

5 +  

6 +  

§ 22 § text original div   

1 +  

2/VE + 286, 259, 23 

§ 25 § text original AN + 280, 210, 72 

§ 27 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 28 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 39 § text original vs/VE + 316, 234, 16 

§ 42 § text original div   

1 +  

2/VE - 249, 266, 50 

§ 49 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 53 § 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 +  

§ 55 § text original div   

1 +  

2/VE - 225, 339, 2 

§ 56 § text original vs +  

§ 57 § text original vs +  

§ 63 § text original vs +  

§ 65 § text original vs +  

§ 66 § text original AN + 380, 52, 135 

§ 67 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul D § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul I § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul T § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 371, 93, 80 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: § 66 

ECR, ENF: § 25 
 

Solicitări de vot separat 

S&D: § 22 

ECR: §§ 63, 65 

PPE: §§ 25, 55, 56, 57, 63 

Verts/ALE: § 67 

ALDE: § 39 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 15 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului„gratuit” 

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 17 

Prima parte „invită Comisia și statele membre să se ocupe de problema gravă a subreprezentării 

femeilor în sectorul TIC”, cu excepția cuvintelor „Comisia și” 

A doua parte „Comisia și” 

A treia parte „ în special în rândul persoanelor aflate în poziții de conducere și în consiliile de 

administrație; îndeamnă Comisia și statele membre să recunoască că Directiva 

privind reprezentarea egală a femeilor în consiliile de administrație oferă o 

oportunitate reală de a schimba cultura din cadrul firmelor, ceea ce ar conduce la un 

impact asupra tuturor nivelurilor ierarhice și, prin urmare, solicită deblocarea 

directivei în cadrul Consiliului; reamintește insistent Comisiei de responsabilitatea 

sa de a lua toate măsurile ce ar putea contribui la depășirea impasului din Consiliu 

pentru adoptarea unei legislații a UE privind transparența și un mai bun echilibru de 

gen în recrutările pentru pozițiile decizionale;” 

 
§ 49 

Prima parte „invită Comisia ca, în colaborare cu Banca Europeană de Investiții, să creeze 

programe de sprijin pentru investițiile în tehnologiile informației și comunicațiilor 

(TIC) prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene,” 

A doua parte „incluzând condiții de creditare favorabile și împrumuturi pentru întreprinderi, 

organizații ale societății civile și start-up-uri din sectorul TIC, în care femeile 

reprezintă cel puțin 40 % din forța de muncă;” 

 
§ 53 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „din motive de misoginie, homofobie și 

transfobie sau orice altă formă de discriminare;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 54 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „motivate de homofobie și transfobie” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
PPE: 

considerentul D 

Prima parte întregul text cu excepţia cuvintelor „persoanelor LGBTI ” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 9 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „să stabilească planuri de acțiune multianuale 

pentru” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 10 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „de exemplu prin votul electronic” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 42 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor  „în domeniul tehnologic înființând o catedră 

universitară pentru femei în domeniul TIC,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Verts/ALE: 

considerentul T 

Prima parte „întrucât anonimitatea pe internet contribuie la proliferarea acestor forme de violență 

împotriva femeilor;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ALDE: 

considerentul I 

Prima parte „întrucât, în piața de muncă digitalizată responsabilitatea este din ce în ce mai mult 

transferată de la firmă la persoană, ceea ce modifică condițiile de înscriere la 

securitatea socială pentru lucrătorii care desfășoară o activitate independentă și 

lucrătorii independenți;” 

A doua parte „întrucât deciziile politice influențează în mod clar rezultatul acestor schimbări;” 

 
§ 22 

Prima parte „solicită, în contextul tuturor măsurilor luate în acest domeniu, ca sarcina birocratică 

impusă întreprinderilor să fie menținută la cote minime;” 

A doua parte „subliniază că birocrația excesivă poate pune în pericol acceptarea și poate conduce 

la pierderea locurilor de muncă și la relocarea acestora; salută compromisurile 

fezabile, convenite prin consens de către cele două părți ale sectorului în statele 

membre cu o tradiție puternică de cogestiune; consideră cogestiunea ca fiind un 

model de bună practică pentru economiile europene;” 

 
§ 27 

Prima parte „salută numeroasele oportunități și flexibilitatea mai mare pe care era digitală le 

oferă angajaților și lucrătorilor independenți, inclusiv oportunitățile de a avea un 

echilibru mai bun între viața profesională și cea personală, în special cu în ceea ce 

privește situația de pe piața muncii a părinților cu copii de vârstă mică și a 

persoanelor cu dizabilități; invită Comisia și statele membre să discute situația 

muncii flexibile și a siguranței locului de muncă, care este de o importanță majoră în 

sectorul TIC, dar evidențiază, totodată, noile provocări legate de această evoluție și 

invită statele membre să se asigure că sunt în vigoare dispoziții adecvate în materie 

de securitate socială;” 

A doua parte „susține, prin urmare, ca lucrătorii să beneficieze de un « drept de a se deconecta de 

la sistem » în afara orelor de lucru convenite;” 
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§ 28 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „subliniază că problemele de sănătate mentală 

legate de locul de muncă, precum surmenajul, cauzate de accesibilitatea constantă, 

reprezintă riscuri serioase;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 55 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „să propună o legislație” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 67 

Prima parte „invită Comisia și statele membre să monitorizeze cu mare atenție groomingul prin 

intermediul internetului de către grupurile teroriste care recrutează femei tinere și le 

obligă să se căsătorească” 

A doua parte „sau să se prostitueze în țări terțe” 

 
ECR, PPE: 

§ 11 

Prima parte „invită Comisia și statele membre să promoveze digitalizarea în politică pentru a 

promova democrația directă, facilitând o implicare mai mare a tuturor cetățenilor, 

depășind astfel vechile sisteme și obstacole ce creează dificultăți pentru femei și 

grupurile subreprezentate în încercarea lor de a se afirma în contexte electorale și 

instituționale;” 

A doua parte „invită, de asemenea, Comisia și statele membre să analizeze posibilitatea votului 

online și să o dezvolte mai mult, pentru consultările electorale, eliminând astfel o 

serie de obstacolele care afectează adesea mai ales femeile;” 

 
§ 19 

Prima parte „îndeamnă Comisia și statele membre să protejeze drepturile fundamentale ale 

lucrătorilor”, cu excepția cuvintelor „Comisia și” și „fundamentale” 

A doua parte „Comisia și” 

A treia parte „fundamentale” 

A patra parte „și protecția socială a angajaților și să combată condițiile precare de muncă; 

îndeamnă Comisia să propună noi mecanisme de protecție adaptate la modelele de 

muncă și carieră create de digitalizare, acordând o atenție deosebită situației 

femeilor, și invită statele membre să le perfecționeze; subliniază importanța 

negocierilor colective la toate nivelurile, în special în sectoarele care sunt puternic 

afectate de digitalizare,”, cu excepția cuvintelor „îndeamnă Comisia să propună noi 

mecanisme de protecție adaptate la modelele de muncă și carieră create de 

digitalizare” și „la toate nivelurile” 

A cincea parte „îndeamnă Comisia să propună noi mecanisme de protecție adaptate la modelele de 

muncă și carieră create de digitalizare,” și „la toate nivelurile” 

A șasea parte „pentru a se asigura principiul egalității salariale pentru aceeași muncă, precum și 

pentru a proteja calitatea spațiului în care se muncește și securitatea acestuia în era 

digitalizării; subliniază că trebuie identificate condițiile-cadru generale necesare, 

pentru a se asigura protecția datelor cu caracter personal ale angajaților;” 

 


