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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. Monedele virtuale 

Raport: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 542, 51, 11 

 

 

2. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea 

Franței – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) 

Raport: Anneli Jäätteenmäki (A8-0182/2016) (este necesară o majoritate calificată + 3/5 din numărul 
voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 540, 73, 2 

 

 

3. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea 

Greciei – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) 

Raport: Liadh Ní Riada (A8-0181/2016) (este necesară o majoritate calificată + 3/5 din numărul 
voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 551, 67, 2 

 

 

4. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Gianluca Buonanno 

Raport: Evelyn Regner (A8-0180/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: propunere de decizie  +  
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5. Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Suediei 

Raport: Ska Keller (A8-0170/2016) 

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

4 peste 40 de 

deputați 

AN - 170, 410, 48 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-3 comisia VE + 440, 145, 46 

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 396, 190, 50 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: amendamentul 4 
 

 

6. Fluxurile transatlantice de date 

Propuneri de rezoluții: B8-0623/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016, B8-0622/2016, 
B8-0633/2016, B8-0639/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0622/2016 (Verts/ALE) 

vot: rezoluție (întregul text) AN - 129, 480, 38 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0623/2016  (PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

După § 3 2 Verts/ALE AN - 164, 325, 161 

3 Verts/ALE AN - 143, 322, 185 

4 Verts/ALE AN - 204, 267, 181 

După § 4 5 Verts/ALE AN - 208, 271, 169 

§ 14 1 GUE/NGL AN - 151, 478, 23 

6 Verts/ALE AN - 249, 342, 53 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 501, 119, 31 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0623/2016  PPE AN ↓  

B8-0633/2016  EFDD  ↓  

B8-0639/2016  S&D  ↓  

B8-0642/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0643/2016  ECR  ↓  

B8-0644/2016  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: Vot asupra propunerii de rezoluție B8-0622/2016, asupra propunerii de rezoluție B8-

0623/2016 și asupra amendamentelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Vot final asupra propunerii 

comune de rezoluție RC-B8-0623/2016. 

GUE/NGL: amendamentul 1 

Verts/ALE: Vot asupra propunerii de rezoluție B8-0622/2016, asupra amendamentelor 1 și 6, și 

asupra propunerii de rezoluție B8-0623/2016. 
 

Diverse 

Jeroen Lenaers (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B8-0623/2016. 

Marie-Christine Vergiat (Grupul GUE/NGL) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluție 

B8-0642/2016. 
 

 

7. Noi avantaje pentru consumatorii de energie 

Raport: Theresa Griffin (A8-0161/2016) 

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

comentarii 

După § 3 1 peste 76 de 

deputați 

VE - 298, 345, 7 

§ 4 § text original vs +  

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

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

comentarii 

4 +  

§ 6 litera (b) § text original div   

1 +  

2 +  

§ 6 litera (c) § text original AN + 534, 94, 24 

§ 7 § text original vs +  

§ 11 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 12 § text original div   

1/VE + 359, 261, 28 

2/VE - 305, 343, 3 

§ 13 § text original vs/VE - 288, 349, 4 

§ 15 litera (a) § text original div   

1 +  

2 -  

3/VE + 341, 304, 1 

§ 15 litera (b) § text original vs +  

§ 15 litera (c) § text original div   

1 +  

2 -  

§ 15 litera (h) § text original div   

1 +  

2 -  

§ 19 § text original div   

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

comentarii 

2/AN + 617, 15, 21 

3/AN - 280, 329, 40 

§ 21 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 22 § text original vs -  

§ 23 § text original vs -  

§ 24 § text original vs -  

§ 25 § text original vs/VE + 359, 267, 24 

§ 26 § text original vs -  

§ 28 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 29 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 39 § text original div   

1/AN + 631, 17, 1 

2/AN + 544, 59, 23 

3/AN + 358, 264, 22 

4/AN + 327, 304, 7 

5/AN - 300, 338, 5 

6/AN + 344, 297, 10 

7/AN - 281, 336, 27 

8/AN - 280, 358, 7 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 40 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 45 § text original AN + 547, 73, 31 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 577, 65, 9 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: §§ 39, 6 litera (c) 

S&D: §§ 19 (a doua și a treia parte), 39, 45 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: §§ 4, 7, 12, 13, 22, 23, 24, 26, 45, 15, litera (b) 

ECR: § 25 

PPE: §§ 5, 12, 13, 22, 23, 24, 26 

ENF: § 22 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE: 

§ 15 litera (c) 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 

GUE/NGL: 

§ 11 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „competitive” și „și pentru a elimina barierele 

din calea noilor modele de afaceri inovatoare” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 28 

Prima parte „consideră că accesul limitat la capital și la expertiza financiară, costurile ridicate ale 

investițiilor inițiale și perioadele de rambursare îndelungate reprezintă obstacole în 

calea demarării producției din surse proprii și a măsurilor de eficiență energetică; 

încurajează dezvoltarea unor modele noi de afaceri, mecanisme de achiziții colective 

și instrumente financiare inovatoare cu scopul de a stimula producția și consumul 

din surse proprii și măsurile vizând eficiența energetică pentru toți consumatorii; 

recomandă ca acest demers să devină un obiectiv important pentru BEI, FEIS, 

Orizont 2020 și fondurile structurale, care ar trebui să fie utilizate pe deplin de către 

organismele publice și actorii de pe piață;” cu excepția cuvintelor „noilor modele de 

afaceri” și „inovatoare” 

A doua parte „noilor modele de afaceri” și „inovatoare” 

A treia parte „reiterează faptul că proiectele ar trebui finanțate pe baza raportului comparativ 

costuri-eficacitate, ținând cont, în același timp, de obiectivele și obligațiile europene 

și naționale în domeniul climatic și energetic;” 
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ECR: 

§ 12 

Prima parte „reamintește că alegerea clienților este limitată în ceea ce privește rețelele de 

distribuție din cauza naturii acestora, care sunt monopoluri naturale, mai precis, 

consumatorii nu pot schimba operatorul sistemului de distribuție; subliniază 

necesitatea unei monitorizări de piață corespunzătoare a operatorilor rețelei de 

distribuție, care să protejeze clienții împotriva creșterilor subite ale facturilor de 

distribuție” 

A doua parte „, de exemplu prin stabilirea unui procentaj maxim legal pentru fiecare creștere;” 

 
§ 15 litera (h) 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „recomandă ca aceste elemente să fie introduse 

în mod progresiv;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 29 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „regretă schimbările retroactive aduse schemelor 

de sprijin pentru energia din surse regenerabile, precum și introducerea unor 

impozite sau taxe abuzive și punitive care împiedică continuarea extinderii 

producției din surse proprii;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
PPE: 

§ 15 litera (a) 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și comparării și includerea în sau împreună cu 

facturile de energie comparații inter pares și informații privind schimbarea 

furnizorului;” și „insistă asupra faptului că trebuie folosit un limbaj clar, evitând 

termeni tehnici; solicită Comisiei să identifice cerințe minime de informare în acest 

sens, inclusiv cele mai bune practici; subliniază că atât taxele fixe, cât și spezele și 

prelevările ar trebui să fie identificate în mod clar în facturi, pentru a-i permite 

clientului să le distingă cu ușurință de costurile variabile referitoare la consum; 

reamintește cerințele existente pentru ca furnizorii să specifice în sau odată cu 

facturile contribuția fiecărei surse de energie la totalitatea surselor de energie 

utilizate de către furnizor în anul precedent, în mod inteligibil și clar comparabil, 

incluzând o trimitere la locul în care pot fi găsite informațiile privind impactul 

asupra mediului în ceea ce privește emisiile de CO2 și deșeurile radioactive;” 

A doua parte „și comparării și includerea în sau împreună cu facturile de energie comparații inter 

pares și informații privind schimbarea furnizorului;” 

A treia parte „insistă asupra faptului că trebuie folosit un limbaj clar, evitând termeni tehnici; 

solicită Comisiei să identifice cerințe minime de informare în acest sens, inclusiv 

cele mai bune practici; subliniază că atât taxele fixe, cât și spezele și prelevările ar 

trebui să fie identificate în mod clar în facturi, pentru a-i permite clientului să le 

distingă cu ușurință de costurile variabile referitoare la consum; reamintește cerințele 

existente pentru ca furnizorii să specifice în sau odată cu facturile contribuția fiecărei 

surse de energie la totalitatea surselor de energie utilizate de către furnizor în anul 

precedent, în mod inteligibil și clar comparabil, incluzând o trimitere la locul în care 

pot fi găsite informațiile privind impactul asupra mediului în ceea ce privește 

emisiile de CO2 și deșeurile radioactive;” 
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ENF: 

§ 21 

Prima parte „Consideră că, în contextul unui sistem energetic funcțional, autoritățile locale, 

comunitățile, cooperativele, gospodăriile și cetățenii trebuie să joace un rol 

fundamental, ar trebui să contribuie în mod semnificativ la tranziția energetică și ar 

trebui încurajați să devină producători și furnizori de energie, dacă doresc acest 

lucru;” 

A doua parte „subliniază că, din acest motiv, este important ca Uniunea Europeană să adopte o 

definiție operațională comună a „prosumatorilor”;” 

 
ECR, ENF: 

§ 5 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „o economie bazată, în proporție de 100 %, pe 

surse regenerabile de energie, care poate fi îndeplinit doar prin reducerea 

consumului de energie, utilizarea deplină a principiului „eficiență energetică mai 

întâi/combustibili mai întâi” și prioritatea acordată economisirii energiei și măsurilor 

vizând cererea de energie electrică spre deosebire de ofertă, pentru a realiza 

obiectivele noastre climatice, în concordanță cu scenariul de 1,5 grade al Acordului 

de la Paris” și „competitivitatea” 

A doua parte „o economie bazată, în proporție de 100 %, pe surse regenerabile de energie, care 

poate fi îndeplinit doar prin reducerea consumului de energie, utilizarea deplină a 

principiului „eficiență energetică mai întâi/combustibili mai întâi” și prioritatea 

acordată economisirii energiei și măsurilor vizând cererea de energie electrică spre 

deosebire de ofertă, pentru a realiza obiectivele noastre climatice, în concordanță cu 

scenariul de 1,5 grade al Acordului de la Paris” cu excepția cuvintelor „, în proporție 

de 100 %,” și „surse regenerabile de energie, care poate fi îndeplinit doar prin 

reducerea consumului de energie” 

A treia parte „, în proporție de 100 %,” și „surse regenerabile de energie, care poate fi îndeplinit 

doar prin reducerea consumului de energie” 

A patra parte „competitivitatea” 

 
§ 6 litera (b) 

Prima parte „să permită cetățenilor să producă, să consume și să stocheze sau să comercializeze 

propria energie din surse regenerabile, în mod individual sau colectiv, să ia măsuri 

de reducere a consumului energetic și să participe activ pe piața energiei prin 

posibilitatea de a alege și de a participa în condiții de siguranță și cu încredere la 

gestionarea cererii;” 

A doua parte „consideră, în acest context, că, la nivelul UE, ar trebui să se convină asupra unei 

înțelegeri comune practice a definiției de „prosumatori”, printr-un proces participativ 

îndrumat de Comisie;” 

 
ALDE, ECR, PPE, S&D: 

§ 19 

Prima parte „insistă asupra faptului că dispozițiile din directivele privind practicile comerciale 

neloiale și drepturile consumatorilor privind vânzarea la domiciliu, condițiile sau 

practicile abuzive și tehnicile agresive de comercializare trebuie să fie puse în 

aplicare în mod adecvat de statele membre pentru a proteja consumatorii de energie, 

în special pe cei mai vulnerabili;” 

A doua parte „constată că reclamațiile referitoare la vânzarea din ușă în ușă au crescut în mai 

multe state membre” 

A treia parte „și solicită interzicerea acestor practici;” 
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ALDE, ECR, PPE, ENF, S&D: 

§ 39 

Prima parte „solicită o mai mare coordonare la nivelul UE în vederea combaterii sărăciei 

energetice prin schimbul de cele mai bune practici între statele membre” cu excepția 

cuvintelor „o mai mare coordonare la nivelul UE” 

A doua parte „o mai mare coordonare la nivelul UE” 

A treia parte „și dezvoltarea unei definiții ample, comune, dar necantitative a sărăciei energetice, 

punând accentul pe ideea că accesul la energie la un preț accesibil este un drept 

social fundamental; îndeamnă Comisia să acorde prioritate măsurilor de atenuare a 

sărăciei energetice” cu excepția cuvintelor „comune” și „dar necantitative” 

A patra parte „comune” 

A cincea parte „dar necantitative” 

A șasea parte „punând accentul pe ideea că accesul la energie la un preț accesibil este un drept 

social fundamental;” 

A șaptea parte „îndeamnă Comisia să acorde prioritate măsurilor de atenuare a sărăciei energetice 

în viitoarele propuneri legislative” 

A opta parte „și să prezinte un plan de acțiune specific până la jumătatea anului 2017;” 

 
ALDE, PPE: 

§ 40 

Prima parte „insistă asupra faptului că sporirea accesibilității și colectării datelor are un rol 

esențial pentru evaluarea situației și orientarea ajutorului către cetățenii, gospodăriile 

și comunitățile care se confruntă cu sărăcie energetică în cel mai eficient mod cu 

putință;” 

A doua parte „subliniază faptul că orice modificare semnificativă a pieței trebuie să fie evaluată în 

prealabil din punct de vedere al impactului său pozitiv sau neutru asupra 

gospodăriilor vulnerabile și evaluată ex-post, pentru a confirma astfel de evaluări 

inițiale, sau pentru a pune în aplicare măsuri corective cu promptitudine, atunci când 

este necesar;” 
 

 

8. Sărăcia: o perspectivă de gen 

Raport: Maria Arena (A8-0153/2016) 

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

comentarii 

§ 3 § text original div   

1 +  

2/AN + 544, 60, 39 

§ 4 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 5 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

3 -  

4 +  

§ 6 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 7 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 8 § text original div   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

6 -  

7 -  

§ 9 § text original div   

1 +  

2 -  

3/VE + 297, 296, 37 

§ 10 § text original vs +  

§ 11 § text original vs -  

§ 13 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 14 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 17 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 18 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 19 § text original vs +  

§ 20 § text original vs -  

§ 22 § text original div   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 24 § text original div   

1 +  

2 -  

3/VE + 355, 253, 16 

§ 25 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 27 § text original vs/VE - 139, 425, 70 

§ 28 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 31 § text original vs +  

§ 32 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 33 § text original vs/VE + 350, 262, 20 

§ 35 § text original vs/VE + 312, 279, 40 

§ 36 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 37 § text original vs +  

§ 38 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 39 § text original vs -  

§ 40 § text original vs +  

§ 41 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 42 § text original vs +  

§ 44 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 46 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

3 -  

§ 50 § text original div   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 51 § text original vs -  

§ 53 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 -  

6 -  

§ 54 § text original vs +  

§ 55 § text original div   

1 +  

2 -  

3 +  



P8_PV(2016)05-26(VOT)_RO.doc 15 PE 584.319 

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

comentarii 

§ 56 § text original vs -  

§ 58 § text original vs -  

§ 60 § text original vs +  

Referirea 5 § text original vs +  

Referirea 15 § text original vs +  

Referirea 22 § text original vs/VE - 277, 351, 7 

Referirea 29 § text original vs -  

Considerentul A § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerentul D § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerentul E § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul I § text original vs -  

Considerentul J § text original div   

1 +  

2 -  

Considerentul Q § text original div   

1 +  

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

comentarii 

Considerentul S § text original vs -  

Considerentul T § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul U § text original vs -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 325, 104, 206 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: § 3 (a doua parte) 

 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: considerentele I, S 

PPE: referirea 15, considerentele E, S, §§ 4, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 27, 35, 39, 41, 56 

ECR: referirile 5, 15, 22, considerentele T, U, §§ 19, 24, 31, 32, 35, 39, 40, 42, 46, 60 

GUE/NGL: §§ 11, 37 

S&D: referirea 29, § 33, 51, 56, 58, considerentele I, S 

ALDE: considerentele I, S, §§ 17, 27, 54 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 44 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „domestică, trafic sau prostituție,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
PPE: 

considerentul J 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „(contracte fără un număr minim de ore de 

lucru, locuri de muncă temporare sau cu durată determinată, munca cu fracțiune de 

normă)” și „întrucât aceste contracte precare expun mai mult femeile la sărăcie și 

duc la crearea unei categorii de lucrători săraci;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul Q 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și de măsurile de austeritate adoptate” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul T 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „la nivelul societății sunt înrădăcinate în 

patriarhat și condamnă femeile la un rol de subordonare în societate, contribuind la 

feminizarea sărăciei; întrucât aceste stereotipuri” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 6 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului „gratuită” 

A doua parte acest cuvânt 
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§ 17 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „în special în anumite state membre în care 

politicile bugetare nu iau în considerare dificultățile cu care se confruntă aceste 

categorii” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 18 

Prima parte „își reiterează apelul adresat Comisiei de a revizui legislația existentă pentru a 

elimina diferențele de remunerare și reduce diferențele de pensie între femei și 

bărbați; constată că măsurile de creștere a transparenței salariale sunt fundamentale 

pentru eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați și invită statele 

membre să pună în aplicare recomandarea Comisiei din 7 martie 2014 vizând 

consolidarea principiului egalității de remunerare între bărbați și femei, prin 

transparență,” 

A doua parte „inclusiv prin inversarea sarcinii de probă atunci când este vorba de combaterea 

discriminării de gen la locul de muncă;” 

 
§ 32 

Prima parte „reamintește, în special, dreptul copiilor migranți și refugiați, atât fete, cât și băieți, 

de a avea acces la educație, aceasta fiind una dintre prioritățile societăților europene; 

subliniază, prin urmare, că ar trebui luate măsuri urgente în domeniul educației 

pentru migranți, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, având în vedere criza 

persistentă a migrației; subliniază că educația este esențială pentru integrare și 

capacitatea de inserție profesională și că, dacă sistemele naționale de învățământ nu 

reușesc să facă față acestei provocări, se poate crea o segregare culturală și mai 

accentuată și se pot intensifica diviziunile sociale;” 

A doua parte „subliniază că accesul la educație care să respecte standardele de calitate necesare și 

să fie însoțită de asistență lingvistică și psihologică, atât în taberele de refugiați, cât 

și în orașele de sosire, nu trebuie periclitat de aspecte birocratice și administrative 

legate de recunoașterea statutului de refugiat;” 

 
§ 46 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și solicită adoptarea unei inițiative urgente, 

pentru a se stabili o directivă europeană privind combaterea violenței împotriva 

femeilor” și „și să promoveze măsuri legislative care definesc concret violența de 

gen ca faptă penală, strâns legată de infracțiunile motivate de ură;” 

A doua parte „și solicită adoptarea unei inițiative urgente, pentru a se stabili o directivă europeană 

privind combaterea violenței împotriva femeilor” 

A treia parte „și să promoveze măsuri legislative care definesc concret violența de gen ca faptă 

penală, strâns legată de infracțiunile motivate de ură;” 

 
ECR: 

§ 7 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 25 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „invită statele membre să aibă în vedere 

asigurarea unor drepturi de pensie comune în caz de divorț sau separare legală, în 

conformitate cu principiul subsidiarității;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 



P8_PV(2016)05-26(VOT)_RO.doc 18 PE 584.319 

§ 28 

Prima parte „reiterează rolul educației în combaterea stereotipurilor de gen, în capacitarea 

femeilor și a fetelor în domeniile sociale, economice, culturale și politice și în 

carierele științifice, în ieșirea din ciclul sărăciei prin includerea femeilor în sectoare 

în care au fost subreprezentate, cum ar fi știința, tehnologia, ingineria și 

antreprenoriatul; invită Comisia să includă în recomandările specifice de țară 

obiective specifice de formare profesională pentru femei;” 

A doua parte „subliniază rolul educației non-formale; invită statele membre să prevadă investiții 

în educația fetelor și a femeilor, care vizează consolidarea potențialului lor ca parte 

integrantă a economiilor lor și a planurilor de refacere; încurajează statele membre 

să depună eforturi pentru a ajuta tinerele femei în tranziția de la educația formală la 

piața forței de muncă; subliniază că toate instituțiile de învățământ trebuie să insufle 

valori democratice care să încurajeze toleranța, cetățenia activă, responsabilitatea 

socială și respectul pentru diferențele legate de gen, minorități, grupuri etnice și 

religioase, reamintește importanța sportului și a educației fizice în depășirea 

prejudecăților și a stereotipurilor, precum și posibilitatea lor de a ajuta tinerii 

vulnerabili social să își refacă viața;” 

 
§ 41 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „și să includă o perspectivă de gen solidă” și 

„inclusiv de disparitățile de gen” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

§ 3 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „introducând forme de organizare a muncii care 

sunt favorabile familiei, precum programele de muncă flexibile și posibilitatea 

lucrului de la distanță;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 13 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „subliniază” și „importanța schimbului de bune 

practici și a promovării acestora, dar și a mentoratului, a modelelor feminine și a 

altor tipuri de sprijin pentru femeile șomere;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
S&D: 

considerentul E 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „cerute de Comisie și aplicate de statele 

membre” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 4 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „profund” și „aplicate de UE” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 9 

Prima parte „își reafirmă dezamăgirea cu privire la retragerea Directivei privind concediul de 

maternitate după mulți ani de eforturi depuse pentru a depăși blocajul și, astfel, 

pentru a garanta o mai bună protecție cetățenilor europeni; invită Comisia să prezinte 

o propunere nouă și” 

A doua parte „să prezinte o propunere nouă și să respecte poziția Parlamentului privind mărirea 

concediului de maternitate minim garantat în prezent, de la 14 la 20 de săptămâni și” 

A treia parte „dreptul obligatoriu la concediu de paternitate remunerat; consideră că toate statele 

membre trebui să ia măsuri specifice pentru a îmbunătăți echilibrul între viața 

profesională și cea personală pentru femei; îndeamnă Comisia să includă în 

semestrul european obiective privind o dimensiune socială mai solidă și egalitatea de 

gen la locul de muncă;” 

 
ALDE: 

§ 14 

Prima parte „subliniază că este extrem de important să: se reformeze politicile macroeconomice, 

sociale, cele privind piața muncii, în concordanță cu politicile privind egalitatea de 

gen, pentru a garanta justiția economică și socială pentru femei, se reconsidere 

metodele utilizate pentru determinarea ratei sărăciei și să se elaboreze strategii de 

promovare a distribuirii echitabile a bogăției,” 

A doua parte „se garanteze un venit minim, precum și pensii și salarii decente, să se creeze mai 

multe locuri de muncă de calitate, alături de drepturile aferente, pentru femei, se 

permită femeilor și fetelor să beneficieze de servicii publice aflate la un standard 

ridicat și să se reducă decalajele de gen atunci când este vorba de îmbunătățirea 

serviciilor de protecție socială;” 

 
§ 38 

Prima parte „constată că lipsa unui venit din partea partenerului reprezintă un factor major care 

poate contribui la sărăcia și la excluziunea socială a femeilor; observă” 

A doua parte „situația adesea precară a femeilor văduve, divorțate sau singure, cărora instanța le-a 

încredințat copiii, și pentru care ar trebui prevăzut un nivel adecvat de nevoi de 

întreținere; observă că neplata pensiei alimentare poate condamna mamele singure la 

sărăcie; subliniază că femeile divorțate sunt supuse cu precădere discriminării și că 

acest lucru dovedește că femeile încă nu sunt pe deplin independente economic, ceea 

ce implică” 

A treia parte „necesitatea adoptării unor măsuri suplimentare vizând piața forței de muncă și 

eliminarea diferenței de remunerare dintre femei și bărbați;” 
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PPE, ECR: 

§ 5 

Prima parte „invită statele membre și Comisia să dezvolte și să utilizeze instrumentele financiare 

și de politică disponibile, inclusiv Pachetul privind investițiile sociale, pentru 

îndeplinirea obiectivelor de la Barcelona; solicită, în acest context, optimizarea 

Fondului social european (FSI) și a Fondului european de dezvoltare regională 

(FEDR); totodată, cere ca în folosirea investițiilor sociale și a regulamentului privind 

Fondul european pentru investiții strategice (FEISI) să se acorde prioritate creării de 

infrastructuri publice și private pentru îngrijirea copiilor și a altor persoane 

dependente,” cu excepția cuvintelor „și Comisia” 

A doua parte „și Comisia” 

A treia parte „precum și să se utilizeze mecanismul de flexibilitate, introdus în contextul Pactului 

de stabilitate și de creștere, pentru finanțarea educației și îngrijirii copiilor foarte 

mici;” 

A patra parte „propune Comisiei să aloce resurse specifice, prin intermediul unui mecanism de 

cofinanțare, pentru a promova stimulentele pentru zone specifice care nu au servicii 

de îngrijire și de asistență pentru copii și pentru zonele unde rata de angajare a 

femeilor este extrem de scăzută;” 

 
§ 22 

Prima parte „salută faptul că Comisia consideră că principiul remunerării egale pentru munca de 

valoare egală este unul dintre domeniile principale de acțiune din noua sa strategie 

pentru egalitatea de gen;” 

A doua parte „regretă, totuși, că Comisia a publicat doar un document de lucru al serviciilor sale, 

reducându-și astfel strategia pentru egalitatea de gen la statutul unui document 

intern;” 

A treia parte „solicită, prin urmare, Comisiei să adopte o comunicare pentru „Noua strategie 

pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor după 2015”, astfel încât obiectivele și 

politicile incluse să poate fi aplicate efectiv;” 

 
§ 36 

Prima parte „solicită implementarea integrală a Directivei 2006/54/CE privind punerea în 

aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și 

femei în materie de încadrare în muncă și de muncă,” 

A doua parte „precum și revizuirea acesteia, adăugându-se cerința ca întreprinderile să elaboreze 

măsuri sau planuri privind egalitatea de gen,” 

A treia parte „inclusiv acțiuni ce urmăresc eliminarea segregării, să elaboreze sisteme de 

remunerare și să ia măsuri pentru sprijinirea carierei femeilor;” 
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§ 53 

Prima parte „solicită acțiuni mai ambițioase de combatere a sărăciei energetice, care afectează în 

mod disproporționat femeile singure, părinții singuri și gospodăriile conduse de 

femei;” 

A doua parte „Comisia și statele membre să stabilească o definiție a sărăciei energetice” 

A treia parte „care să ia în considerare aspectele de gen ale fenomenului și să o includă în 

viitoarea versiune reformată a Directivei privind performanța energetică a 

clădirilor;” 

A patra parte „subliniază rolul important al inițiativelor privind Comunitatea Energiei, cum ar fi 

cooperativele pentru capacitarea consumatorilor de energie vulnerabili și, în special 

a femeilor care se confruntă cu sărăcia, excluziunea socială și marginalizarea; 

A cincea parte „subliniază că schimbările climatice au un impact mare asupra sărăciei femeilor, 

deoarece acestea depind mai mult de resursele naturale și au mai puține resurse 

pentru a se proteja de efectele negative ale schimbărilor climatice, cum ar fi efectele 

asupra sănătății, secetele, dezastrele naturale și strămutarea forțată din cauza 

schimbărilor de mediu;” 

A șasea parte „regretă că nu a fost sistematic introdusă o perspectivă de gen în politicile UE 

privind clima și solicită ca instituțiile Uniunii să includă integrarea dimensiunii de 

gen în toate politicile și legislația UE privind clima;” 

 
§ 55 

Prima parte „încurajează statele membre și Comisia să colecteze statistici defalcate pe gen și să 

introducă noi indicatori individuali în ceea ce privește femeile și sărăcia, ca 

instrument pentru a monitoriza impactul politicilor sociale, economice și de ocupare 

mai ample asupra sărăciei femeilor, pentru a dezvolta schimburile de cele mai bune 

practici cu privire la instrumentele legislative și bugetare vizând combaterea 

sărăciei,” 

A doua parte „cu accent pe grupurile care sunt cel mai expuse riscului de sărăcie, inclusiv femeile 

migrante, femeile din minoritățile etnice, femeile singure, femeile în vârstă, femeile 

cu dizabilități și femeile stau acasă pentru a îngriji un membru al familiei,” 

A treia parte „și indiferent de orientarea sexuală sau identitatea de gen;” 

 
considerentul A 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „întrucât indiferent de specificul grupurilor de 

risc, cum ar fi femeile în vârstă, femeile singure, mamele singure, lesbienele, 

bisexualele, femeile transgen și femeile cu dizabilități, ratele sărăciei în rândul 

femeilor migrante și al femeilor din minoritățile etnice sunt aceleași în întreaga UE;” 

A doua parte „întrucât indiferent de specificul grupurilor de risc, cum ar fi femeile în vârstă, 

femeile singure, mamele singure, lesbienele, bisexualele, femeile transgen și femeile 

cu dizabilități, ratele sărăciei în rândul femeilor migrante și al femeilor din 

minoritățile etnice sunt aceleași în întreaga UE;” cu excepția cuvintelor „lesbienele, 

bisexualele, femeile transgen” 

A treia parte „lesbienele, bisexualele, femeile transgen” 
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considerentul D 

Prima parte „întrucât, în perioadele de recesiune economică, persoanele care sunt deja expuse 

riscului de a trăi în sărăcie (care sunt mai cel mai adesea femei) sunt într-o poziție 

vulnerabilă pe piețele forțelor de muncă și în ceea ce privește securitatea socială, în 

special membrii grupurilor care se confruntă cu discriminarea multiplă;” 

A doua parte „întrucât, potrivit sondajul privind persoanele LGBT în UE, lesbienele, femeile 

bisexuale și transgen se confruntă cu un risc disproporționat de discriminare din 

cauza orientării lor sexuale sau a identității lor de gen în ocuparea forței de muncă 

(19 %), în educație (19 %), locuințe (13 %), asistență medicală (10 %) și în accesul 

la serviciile sociale (8 %);” 

A treia parte „întrucât acest fapt conduce la riscuri disproporționate pentru bunăstarea lor 

economică și socială;” 

 
PPE, ECR, GUE/NGL: 

§ 8 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „Comisia, în strânsă colaborare cu”, 

„legislativă”, „globală și” „adică concediul de maternitate, concediul de paternitate, 

concediul pentru creșterea copilului și concediul pentru îngrijire”, „prevederea 

unor”, „netransferabile” și „cât mai generoase posibil” 

A doua parte „Comisia, în strânsă colaborare cu” 

A treia parte „legislativă” 

A patra parte „globală și” 

A cincea parte „adică concediul de maternitate, concediul de paternitate, concediul pentru creșterea 

copilului și concediul pentru îngrijire” 

A șasea parte „prevederea unor”, „netransferabile”  

A șaptea parte „cât mai generoase posibil” 

 
PPE, ALDE: 

§ 24 

Prima parte „invită Comisia să facă o evaluare de impact cu privire la sistemele de venit minim 

în UE și să analizeze măsuri suplimentare care să ia în considerare condițiile 

economice și sociale din fiecare stat membru, precum și să evalueze dacă sistemele 

respective permit gospodăriilor să-și acopere nevoile personale de bază;” 

A doua parte „invită Comisia ca, pe această bază, să evalueze modalitatea și mijloacele pentru a 

furniza un venit minim adecvat peste pragul sărăciei, stabilit la 60 % din venitul 

median național în toate statele membre, în conformitate cu practicile și tradițiile 

naționale, respectându-le totodată, caracteristicile individuale, pentru a sprijini 

convergența socială pe întreg teritoriul UE;” 

A treia parte „încurajează din nou statele membre să introducă o pensie națională minimă care să 

nu fie mai mică decât valoarea pragului calculat pentru riscul de sărăcie;” 

 
§ 50 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „dreptul la” și „cu un accent deosebit pe femeile 

afectate de sărăcie, femeile cu dizabilități și femeile migrante” 

A doua parte „dreptul la”  

A treia parte „cu un accent deosebit pe femeile afectate de sărăcie, femeile cu dizabilități și 

femeile migrante” 
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9. Barierele netarifare de pe piața unică 

Raport: Daniel Dalton (A8-0160/2016) 

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

comentarii 

§ 1 § text original AN + 339, 128, 52 

§ 8 § text original AN - 71, 355, 203 

§ 14 § text original vs +  

§ 24 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 29 § text original AN + 315, 167, 40 

§ 32 § text original vs +  

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 44 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 52 § text original div   

1 +  

2/VE - 310, 313, 7 

Considerentul C § text original AN + 384, 49, 80 

Considerentul E § text original AN + 330, 85, 103 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 470, 131, 30 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: § 8 

ENF: considerentele C, E, §§ 1, 29 
 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: §§ 14, 32 
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Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

§ 52 

Prima parte „invită Comisia să își intensifice activitatea în ceea ce privește punerea în aplicare și 

principiile care stau la baza pieței unice; consideră că intervenția timpurie în ceea ce 

privește măsurile naționale sau procedurile de implementare care constituie bariere 

netarifare nejustificate poate fi eficientă și poate fi realizată mai ușor decât 

intervențiile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; subliniază însă că, în cazuri 

grave sau persistente de greșeli sau aplicare necorespunzătoare a dreptului Uniunii, 

Comisia trebuie să utilizeze toate măsurile posibile, inclusiv prioritizarea 

procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, pentru a asigura punerea 

completă în aplicare a legislației UE privind piața unică” 

A doua parte „și implementarea reformelor structurale în statele membre;” 

 
Verts/ALE: 

§ 24 

Prima parte „consideră că multe practici ale administrațiilor naționale dau, de asemenea, naștere 

la bariere netarifare nejustificate, inclusiv prin cerințele de formalizare a 

documentelor de către organismele sau birourile naționale;” 

A doua parte „îndeamnă statele membre să utilizeze soluții de e-guvernanță, care includ 

prioritizarea interoperabilității și a semnăturilor digitale, pentru a moderniza 

administrațiile publice, bazându-se pe exemple ca cele din Estonia și Danemarca, 

sporind numărul serviciilor digitale furnizate și îmbunătățind accesibilitatea lor 

pentru cetățeni și întreprinderi, și să faciliteze cooperarea transfrontalieră și 

interoperabilitatea administrațiilor publice, fără a afecta protecția datelor cu caracter 

personal; consideră că utilizarea e-guvernanței este un instrument important pentru 

întreprinderi, însă că acest lucru nu ar trebui să excludă modalități alternative de 

accesare a informațiilor sau să fie în defavoarea cetățenilor care nu pot avea acces la 

serviciile digitale;” 

 
§ 33 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „consideră, de asemenea, că statele membre ar 

trebui să fie obligate să furnizeze justificări mai detaliate atunci când introduc noi 

măsuri de reglementare;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 44 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „suprafeței pe care se desfășoară activitatea, a 

mărimii întreprinderii sau a” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

10. Strategia privind piața unică 

Raport: Lara Comi (A8-0171/2016) 

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

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

comentarii 

§ 4 § text original AN + 488, 121, 13 

După § 4 2 ENF AN - 85, 510, 25 

§ 7 § text original vs +  

§ 14 § text original div   

1 +  

2/AN + 494, 75, 49 

§ 17 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 19 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4/AN + 480, 111, 29 

§ 21 § text original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 531, 81, 10 

§ 24 § text original div   

1 +  

2/AN + 480, 127, 13 

§ 31 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 32 8 ALDE  -  

§ 51 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 53 § text original AN + 487, 103, 29 

§ 54 § text original div   

1 +  

2/AN + 421, 196, 4 

§ 58 § text original vs +  

După § 65 3 ENF AN - 66, 542, 8 

§ 66 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 68 § text original div   

1 +  

2/AN + 460, 155, 6 

§ 71 4 ENF AN - 68, 546, 3 

§ text original div   

1/AN + 496, 118, 6 

2/AN + 378, 230, 2 

§ 82 5 ENF AN - 110, 470, 17 

§ text original div   

1/AN + 496, 94, 28 

2/AN + 559, 48, 2 

3/AN + 423, 163, 28 

4/AN + 528, 80, 3 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 84 § text original div   

1 +  

2/AN + 367, 160, 84 

3/AN + 534, 54, 21 

4 +  

§ 85 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 86 § text original div   

1 +  

2/VE - 297, 308, 2 

După § 87 6 ENF AN - 103, 484, 8 

§ 91 § text original div   

1 +  

2/AN + 476, 119, 3 

§ 94 § text original div   

1 +  

2/AN + 447, 157, 6 

§ 96 § text original vs +  

§ 97 7 ENF AN - 92, 489, 25 

§ 106 § text original AN + 308, 258, 39 

§ 108 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

Considerentul G § text original vs +  

Considerentul P 1 ECR AN - 157, 445, 3 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 423, 92, 54 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: § 71 

S&D: §§53, 106 

ENF: §§ 4, 71, 91 (a doua parte), amendamentele 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ECR: §§ 14 (a doua parte), 19 (a patra parte), 21 (a treia parte), 24 (a doua parte), 54 (a 

doua parte), 68 (a doua parte), 71 (a doua parte), 82, 94 (a doua parte), 

amendamentul 1 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 53, 106 

ALDE: § 106 

S&D: § 96 

ENF: considerentul G, §§ 7, 58 

EFDD: §§ 53, 82, 84, 106 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE: 

§ 31 

Prima parte „subliniază faptul că economia colaborativă este în creștere rapidă și, deși modifică 

felul în care numeroase servicii și bunuri sunt furnizate și consumate, poate stimula 

inovarea și poate aduce beneficii și oportunități suplimentare întreprinderilor și 

consumatorilor de pe piața unică; evidențiază beneficiile economice, societale și de 

mediu, precum și problemele puse de economia colaborativă; invită Comisia să 

coordoneze eforturile statelor membre să găsească soluții legislative pe termen scurt 

sau lung pentru economia colaborativă;” 

A doua parte „salută Comisia și statele membre să prezinte propuneri de combatere a abuzurilor în 

domeniul forței de muncă și al fiscalității în economia colaborativă;” 

 
S&D: 

§ 66 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și de practicare în continuare a unei politici de 

toleranță zero pentru încălcările reglementărilor privind piața unică;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 85 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „cu evitarea practicii suprareglementării” și „își 

exprimă acordul pentru extinderea procedurii de notificare prevăzute în Directiva 

2015/1535 la toate sectoarele care nu sunt deja incluse în aceasta;” 

A doua parte „cu evitarea practicii suprareglementării” 

A treia parte „își exprimă acordul pentru extinderea procedurii de notificare prevăzute în 

Directiva 2015/1535 la toate sectoarele care nu sunt deja incluse în aceasta;” 
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§ 86 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „a reduce astfel cerințele legate de detașarea 

lucrătorilor și” și „implicit” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ENF: 

§ 91 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „subliniază, totuși, faptul că planificarea urbană 

nu ar trebui să fie folosită ca pretext pentru nerespectarea dreptului la libera stabilire; 

reamintește, în acest sens, importanța de a aplica în mod corespunzător Directiva 

privind serviciile;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Verts/ALE: 

§ 17 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „simplifica cadrul de reglementare și de a” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 51 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „fără a submina exclusivitatea comercială 

acordată în cadrul regimului CSP pe piețele protejate” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 108 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „subliniază faptul că orice propunere de acest fel 

trebuie să respecte principiul esențial al comerțului liber;” și „constată că operatorii 

de pe piață trebuie să se implice uneori în selectarea pieței, pentru a funcționa în 

condițiile de piață stabilite;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR: 

§ 14 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „reprezentând aproximativ 10-12 % din totalul 

întreprinderilor din Europa” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 24 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „va asigura că statele membre generează un 

mediu de reglementare care acceptă că uneori se produc și eșecuri și care poate 

încuraja inovarea, însă reamintește faptul că costurile și consecințele eșecului 

întreprinderilor îi afectează nu numai pe proprietarul și acționarii acestora, ci și pe 

creditori și angajați și pe contribuabili; solicită Comisiei să se asigure că această 

inițiativă va alinia procedurile în materie de insolvență la nivelul UE și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 54 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „armonizarea normelor cadru referitoare la 

parteneriatul public-privat în statele membre,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 



P8_PV(2016)05-26(VOT)_RO.doc 30 PE 584.319 

§ 68 

Prima parte ”solicită Comisiei și statelor membre să analizeze restricțiile inutile de pe piața 

unică, care nu sunt justificate de rațiuni imperative legate de interesul public, să 

prezinte propuneri de depășire a acestor provocări” 

A doua parte „atunci când este necesar și să prezinte un raport relevant în acest sens în 2017;” 

 
§ 71 

Prima parte „solicită Comisiei să își intensifice eforturile în vederea identificării timpurii a 

posibilelor încălcări ale dreptului UE de către statele membre” 

A doua parte „și să ia o poziție fermă împotriva oricăror măsuri legislative adoptate sau aflate în 

discuție în parlamentele naționale care ar putea adânci fragmentarea pieței unice;” 

 
§ 94 

Prima parte „solicită Comisiei și statelor membre să analizeze restricțiile inutile aplicate 

activității de comerț cu amănuntul pe piața unică, ce nu sunt justificate de rațiuni 

imperative legate de interesul public, prezentând propuneri pentru a depăși aceste” 

A doua parte „probleme acolo unde este necesar, și să raporteze asupra acestor măsuri în 

primăvara anului 2017;” 

 
ENF, ECR: 

§ 19 

Prima parte „salută hotărârea Comisiei în a trata absența coordonării fiscale la nivelul UE, și în 

special dificultățile cu care se confruntă IMM ca rezultat al complexității diferitelor 

reglementări naționale în materie de TVA; își exprimă întregul sprijin pentru 

Comisie în ceea ce privește reforma TVA;” 

A doua parte „solicită Comisiei să analizeze modul în care pot fi modificate noile norme privind 

locul de furnizare în ceea ce privește TVA pentru serviciile digitale, astfel încât să se 

adapteze nevoilor specifice ale întreprinderilor mici și ale microîntreprinderilor;” 

A treia parte „invită Comisia să evalueze fezabilitatea unei mai bune coordonări” 

A patra parte „și, mai ales, posibilitatea unei cote unice de TVA (pentru aceeași categorie de 

bunuri) în sectorul comerțului electronic;” 

 
EFDD, ECR: 

§ 21 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „prin Fondul european pentru investiții 

strategice (FEIS) și” „salută intenția Comisiei de a utiliza fonduri din programul 

COSME pentru a finanța campanii de informare care vizează IMM noi și 

inovatoare;” 

A doua parte „prin Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) și” 

A treia parte „salută intenția Comisiei de a utiliza fonduri din programul COSME pentru a finanța 

campanii de informare care vizează IMM noi și inovatoare;” 

 
ALDE, PPE, Verts/ALE: 

§ 82 

Prima parte „își reiterează apelul pentru o adoptare rapidă a pachetului de acte legislative privind 

siguranța produselor și supravegherea pieței de către Consiliu și solicită Comisiei să 

își asume pe deplin rolul de mediere a unei soluții în acest context;” 

A doua parte „subliniază importanța unei informări adecvate cu privire la produsele destinate 

vânzării cu amănuntul,” 

A treia parte „în special a indicației țării de origine,” 

A patra parte „element esențial pentru protejarea consumatorilor și pentru întărirea luptei 

împotriva contrafacerilor;” 
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ALDE, PPE, ECR: 

§ 84 

Prima parte „subliniază că diferențele de reglementare între statele membre în materie de 

etichetare sau calitate creează bariere inutile în activitatea furnizorilor de bunuri și în 

ceea ce privește protecția consumatorilor; subliniază valoarea adăugată a etichetării 

ecologice; invită Comisia să evalueze ce tipuri de etichetate sunt sau nu 

indispensabile pentru informarea consumatorului” 

A doua parte „și să aibă în vedere introducerea unei scheme obligatorii pentru furnizarea de 

informații-cheie pentru produse artizanale și industriale, așa cum a fost cazul, de 

exemplu, în sectorul mobilei la nivelul UE,” 

A treia parte „oferindu-se consumatorilor informații-cheie și asigurând calitatea egală a 

produselor în diferite state membre;” 

A patra parte „consideră că o astfel de inițiativă ar fi benefică pentru consumatori, sectoare 

industriale și agenții economici, putând asigura recunoașterea produselor europene și 

norme armonizate pentru agenții economici pe piața unică;” 

 


