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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. Acordul UE-Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere 

*** 

Recomandare: Mariya Gabriel (A8-0197/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 611, 59, 21 

 

 

 

2. Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră ***I 

Raport: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015) 

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

comentarii 

Întregul text - blocul 

nr. 1 

80 comisia  +  

Blocul nr. 2 1-79 comisia  ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 623, 57, 27 

 

 

 

3. Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii 

Raport: Brando Benifei (A8-0204/2016) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

alternativă 

1 ENF AN - 72, 623, 11 

vot în bloc 2-7 raportor VE + 384, 277, 48 

§ 1 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 4 § text original div   

1 +  

2/AN + 512, 177, 18 

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 7 § text original AN + 696, 10, 8 

§ 13 § text original AN + 629, 55, 29 

§ 14 § text original AN + 622, 79, 12 

§ 15 § text original div   

1/AN + 554, 126, 32 

2/AN + 355, 340, 10 

§ 16 § text original AN + 557, 141, 15 

§ 18 § text original AN + 548, 92, 73 

§ 21 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 30 § text original div   

1/AN + 657, 43, 13 

2 +  

3/AN + 569, 85, 60 

4/AN + 529, 121, 65 

§ 31 § text original div   

1/AN + 536, 159, 16 

2/AN + 350, 331, 17 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 32 § text original div   

1/AN + 525, 178, 11 

2/AN + 355, 346, 12 

§ 33 § text original vs +  

§ 36 § text original div   

1 +  

2/AN + 445, 226, 42 

3 +  

§ 38 § text original div   

1 +  

2/AN + 508, 177, 28 

§ 44 § text original vs -  

§ 45 § text original div   

1/AN + 509, 175, 26 

2/AN - 341, 346, 24 

§ 46 § text original div   

1/AN + 573, 110, 30 

2/AN + 331, 304, 74 

§ 47 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 54 8 raportor VE - 325, 354, 32 

§ text original div   

1/AN + 467, 185, 59 

2/AN - 298, 387, 11 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 58 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 61 § text original div   

1 +  

2/VE + 367, 344, 3 

§ 64 § text original vs/VE - 280, 378, 56 

§ 65 § text original AN + 663, 17, 33 

§ 79 § text original AN + 567, 131, 12 

§ 84 § text original AN + 538, 147, 27 

§ 85 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 88 § text original AN + 613, 80, 19 

Considerentul F § text original vs/VE + 428, 250, 31 

Considerentul K § text original AN + 547, 128, 33 

Considerentul Q § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul R § text original AN + 625, 46, 38 

Considerentul U § text original div   

1/AN + 634, 45, 31 

2/AN + 308, 301, 93 

Considerentul Z § text original AN + 360, 320, 32 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 486, 189, 28 

 



P8_PV(2016)07-05(VOT)_RO.doc 6 PE 586.881 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: considerentele K, R, § 65 

PPE: § 45 

ENF: §§ 4 (a doua parte),  7, 13, 14, 15, 18, 30 (prima, a doua și a treia parte), 36 (a doua 

parte), 38 (a doua parte), 79, 84, 88, amendamentul 1 

S&D: considerentele U, Z, § 31, 32, 45, 46, 54 

EFDD: § 16 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: §§ 44, 64 

GUE/NGL: §§ 16, 33, 36, 44, 54 

PPE: considerentele F, Z 

EFDD: § 46 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

considerentul Q 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „acest demers fiind și eficient din punctul de 

vedere al costurilor” și „permițându-le, totodată, refugiaților și solicitanților de azil 

să devină contribuitori fiscali activi” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 1 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului  „europene” 

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 5 

Prima parte „solicită, de asemenea, să se ia măsuri eficace în afara teritoriului UE, atât pentru a 

garanta că persoanele îndreptățite pot ajunge în țările-gazdă în siguranță” 

A doua parte „cât și pentru a gestiona solicitările de protecție internațională și a limita fluxurile 

nedefinite de migrație;” 

 
§ 21 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cărora este probabil să li se ofere un permis de 

muncă în țara-gazdă” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 47 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care au șanse bune de a li se acorda protecție 

internațională” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 85 

Prima parte „susține ideea înființării unor birouri de asistență pentru profesori, care să le ofere în 

timp util sprijin în abordarea diferitelor tipuri de diversitate întâlnite în sala de clasă 

și în promovarea dialogului intercultural, precum și orientări atunci când se 

confruntă cu conflicte sau cu studenți expuși riscului de radicalizare;” 

A doua parte „invită, de asemenea, statele membre să extindă posibilitățile de educație politică și 

să ofere mai multe programe de formare și materiale educaționale corespunzătoare 

pentru a clarifica motivele migrației și pentru a combate extremismul;” 
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PPE: 

considerentul U 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „mare” și „în tabere, fără acces la resurse sau 

servicii de calitate suficientă pentru a le satisface necesitățile de bază;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 15 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și solicitanților de azil” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 31 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „de 25 %” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 32 

Prima parte „subliniază faptul că, pentru a asigura o alocare eficientă în domeniul de aplicare al 

FSE, statele membre ar trebui să adapteze normele naționale conexe, atunci când 

este necesar” 

A doua parte „pentru a se asigura că solicitanții de azil sunt tratați în mod egal în raport cu 

resortisanții din UE și din țările terțe care au acces la piața muncii;” 

 
§ 45 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „dar nu mai târziu de șase luni” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 46 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și al solicitanților de azil” și „în special 

verificând că statele membre nu impun condiții prea restrictive pentru accesul la 

locuri de muncă, ceea ce ar face ca accesul la locuri de muncă să fie, în mod 

nejustificat, dificil;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 54 

Prima parte „invită Comisia să ia în considerare o revizuire a Directivei privind cartea albastră ” 

A doua parte „pentru a asigura o flexibilitate mai amplă a acesteia pentru beneficiarii de protecție 

internațională de înaltă calificare, care ar putea avea dreptul, în calitate de 

resortisanți ai unui stat terț, de a avea acces la sistemul Cărții albastre, ținând cont de 

condițiile extraordinare cu care se confruntă refugiații și solicitanții de azil, precum 

și de nevoile de pe piața muncii din UE, îndeosebi prin examinarea domeniului de 

aplicare al directivei și a normelor privind mobilitatea în interiorul UE;” 

 
§ 58 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și funcționarilor însărcinați cu asigurarea 

respectării legii, inclusiv inspectorilor de muncă, judecătorilor, procurorilor și 

avocaților” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 61 

Prima parte „subliniază intensificarea discursurilor de incitare la ură, a sentimentelor anti-

migranți, precum și a violenței xenofobe,” 

A doua parte ,„manifestate deopotrivă la nivelul instituțiilor și al persoanelor fizice;” 
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ENF: 

§ 4 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „că este nevoie să se instituie urgent un sistem 

comun de azil” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 36 

Prima parte „sprijină eforturile depuse de Comisie pentru actualizarea Agendei europene privind 

migrația, în special prin revizuirea Regulamentului Dublin III, cu scopul de a 

îmbunătăți solidaritatea, împărțirea responsabilităților și armonizarea standardelor de 

protecție între statele membre;” 

A doua parte „subliniază impactul pozitiv pe care l-ar avea mobilitatea refugiaților în soluționarea 

nevoilor și a penuriei de pe piața muncii, precum și asupra integrării refugiaților pe 

piața muncii, inclusiv asupra unor aspecte cum ar fi încurajarea statelor membre să 

permită reîntregirea familiei;” 

A treia parte „subliniază că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a crea un sistem european 

comun de azil cu adevărat uniform și o politică cuprinzătoare și durabilă privind 

migrația legală în UE, pentru a satisface cererea de competențe de pe piața muncii, 

în care politicile de integrare și de includere socială activă joacă un rol central;” 

 
§ 38 

Prima parte „ia act de declarația Președintelui Juncker din discursul său privind starea Uniunii 

din 2015, în care acesta și-a afirmat sprijinul pentru acordarea accesului solicitanților 

de azil la piața muncii, în timp ce le sunt tratate cererile; regretă, totuși, lipsa de 

angajament a Comisiei în executarea deciziilor adoptate;” 

A doua parte „își exprimă îngrijorarea cu privire la decizia unora dintre statele membre de a-și 

închide frontierele interne sau de a introduce controale temporare, punând în pericol 

libertatea de mișcare în interiorul zonei Schengen;” 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ 30 

Prima parte „subliniază, de asemenea, că măsurile de integrare și incluziune destinate refugiaților 

și solicitanților de azil nu ar trebui să fie finanțate din resursele destinate unor 

programe care vizează alte grupuri defavorizate,” 

A doua parte „ci necesită obligatoriu investiții sociale suplimentare, care reflectă necesitatea unor 

măsuri suplimentare; subliniază, de asemenea, că fondurile UE disponibile ar trebui 

să fie cheltuite într-un mod mai eficient și mai eficace;” 

A treia parte „invită Comisia să țină cont de piața muncii și de datele privind situația socială la 

conceperea unor astfel de politici de integrare, cu scopul de a se asigura că procesul 

de integrare nu înrăutățește situația socială și economică din regiunile-gazdă;” cu 

excepția cuvintelor: „că” și „nu înrăutățește situația socială și economică” 

A patra parte „că” și „nu înrăutățește situația socială și economică” 
 

 

4. Standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea 

întreprinderilor 

Raport: Eleonora Forenza (A8-0217/2016) 

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

comentarii 



P8_PV(2016)07-05(VOT)_RO.doc 9 PE 586.881 

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

comentarii 

§ 6 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 7 § text original AN + 383, 276, 53 

§ 8 § text original div   

1/AN + 367, 288, 52 

2/AN + 623, 62, 25 

§ 11, litera a § text original div   

1 +  

2/VE - 308, 394, 6 

§ 18 § text original div   

1/AN + 334, 361, 18 

2/AN ↓  

Considerentul C § text original AN + 372, 304, 33 

Considerentul F § text original AN + 361, 312, 27 

Considerentul J § text original div   

1 +  

2/VE - 292, 366, 50 

3 -  

Considerentul O § text original div   

1/VE - 338, 367, 1 

2 +  

Considerentul U § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 556, 103, 53 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: considerentele C, F, §§ 7, 8 

S&D: § 18 
 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: considerentul F 

PPE: § 18 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 6 

Prima parte „subliniază că tradiția de mulți ani a Uniunii de a introduce aspecte sociale și de 

mediu în contextul diplomației sale comerciale este deja mai avansată decât situația 

altor actori comerciali majori la nivel mondial;” 

A doua parte „subliniază că angajamentele față de drepturile omului, asumate de partenerii noștri 

comerciali, asigură o bază solidă pentru un dialog constant, pentru procesele de 

cooperare și pentru îmbunătățirile progresive pe termen lung;” 

 
§ 8 

Prima parte „reamintește că investițiile străine directe și comerțul sporesc gradul de bunăstare în 

țările mai sărace;” 

A doua parte „reamintește că există o legătură semnificativă între creșterea gradului de bunăstare 

și protecția îmbunătățită a drepturilor omului și a drepturilor sociale, a drepturilor 

angajaților, precum și un nivel ridicat de protecție a mediului;” 

 
§ 18 

Prima parte „solicită în mod ferm ca evaluările impactului asupra drepturilor omului și evaluările 

impactului asupra dezvoltării durabile să devină obligatorii și să înceapă într-un 

stadiu timpuriu, pentru fi luate în considerare în pozițiile de negociere” 

A doua parte „chiar înainte de formularea acestora;” 

 
PPE: 

Considerentul O 

Prima parte „întrucât nu există încă un cadru normativ privind modul în care corporațiile își 

respectă obligațiile în domeniul drepturilor omului și în raport cu standardele sociale 

și de mediu,” 

A doua parte „întrucât sectorul privat trebuie, alături de sectorul public, să contribuie la 

dezvoltarea sustenabilă; întrucât întreprinderile trebuie să acționeze într-un mod 

responsabil din punct de vedere social și de mediu; întrucât acordurile comerciale și 

de investiții de nouă generație ale Uniunii conțin capitole privind dezvoltarea 

durabilă, care solicită părților la acord să își asume și să respecte angajamente 

privind protecția drepturilor omului și a normelor sociale și de mediu și 

responsabilitatea socială a întreprinderilor; întrucât aceste capitole au ilustrat 

diferențele între nivelul de ambiție diferit în acordurile comerciale succesive ale UE; 

întrucât Comisia este încurajată să acționeze cu cel mai înalt nivel de ambiție;” 

 
GUE/NGL: 

considerentul U 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și acordurile comerciale ambițioase” 

A doua parte aceste cuvinte 
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ALDE, PPE: 

considerentul J 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „o mare” și „date fiind actualele modele de 

producție” 

A doua parte „o mare” 

A treia parte „date fiind actualele modele de producție” 

 
§ 11, litera a 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „negocierile privind” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

5. O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile 

Raport: Tiziana Beghin (A8-0220/2016) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

alternativă 

1 Verts/ALE  -  

Propunere de rezoluție 

alternativă 

2 GUE/NGL  -  

§ 2 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 5 § text original div   

1 +  

2/AN + 522, 164, 26 

§ 18 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § text original div   

1 +  

2/VE - 319, 340, 47 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 24 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 25 § text original div   

1 +  

2/VE - 313, 348, 45 

§ 28 § text original vs +  

§ 29 § text original vs +  

§ 30 § text original div   

1/AN + 671, 11, 28 

2/AN - 151, 525, 34 

§ 43 § text original div   

1 +  

2/VE - 297, 383, 26 

§ 45 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 46 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 48 § text original div   

1 +  

2/AN + 513, 152, 48 

§ 50 § text original AN + 412, 292, 8 

§ 51 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

3 +  

§ 54 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 56 § text original vs +  

§ 68 § text original div   

1/AN + 538, 146, 28 

2/AN + 566, 80, 62 

§ 71 § text original div   

1 -  

2 +  

§ 73 § text original div   

1/AN + 549, 77, 83 

2/AN - 111, 362, 238 

§ 78 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 79 § text original vs +  

§ 83 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 87 § text original vs +  

§ 92 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

Considerentul B § text original vs -  

Considerentul C § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul D § text original div   

1/AN + 455, 204, 50 

2/AN - 292, 379, 25 

Considerentul J § text original vs +  

Considerentul K § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul N § text original vs +  

Considerentul S § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 534, 146, 30 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: §§ 30, 50, 68, 73, considerentul D 

Verts/ALE: § 5 (a doua parte), § 48 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: §§ 29, 56, 73 

ECR: §§ 79, 87 

S&D: § 50, considerentele B, D, N 

ALDE: §§ 28, 92, considerentele D, J 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

considerentul D 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „fără a pune la îndoială contribuția liberului 

schimb la creșterea economică” 

A doua parte aceste cuvinte 
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considerentul K 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cooperarea în materie de reglementare în” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Considerentul S 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și țările în curs de dezvoltare” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 24 

Prima parte „confirmă faptul că internaționalizarea sistemelor de producție din lume a creat noi 

posibilități de dezvoltare economică și de a ieși din sărăcie prin inserția pe piața 

muncii a sute de milioane de persoane;” 

A doua parte „reamintește că, potrivit OIM, aproximativ 780 de milioane de femei și de bărbați 

activi nu obțin venituri suficiente pentru a ieși din sărăcie; subliniază faptul că 

extinderea lanțurilor valorice globale (GVC) a creat oportunități de angajare, dar că 

nivelul redus de transpunere în practică a legislației existente în domeniul muncii și 

a standardelor de securitate în muncă în țările de aprovizionare, introduse pentru a 

proteja lucrătorii programelor de lucru istovitoare și a condițiilor inacceptabile; 

remarcă faptul că lanțurile valorice globale au incitat, de asemenea, unele 

întreprinderi furnizoare să ignore legislația muncii, să-și transfere activitățile 

economice în afara UE, să angajeze lucrători în condiții inacceptabile și nesigure, să 

impună programe de lucru istovitoare și să priveze lucrătorii de drepturile lor 

fundamentale; reamintește că aceste practici creează o concurență neloială pentru 

furnizorii care respectă legislația muncii și standardele de muncă și ambientale 

internaționale și pentru guvernele care doresc să îmbunătățească salariile și 

standardele de viață; îi solicită Comisiei să studieze impactul măririi GVC și să 

prezinte propuneri concrete  de ameliorare a condițiilor din cadrul acestora, în 

strânsă cooperare cu OIM și OCDE; subliniază că o mai mare integrare a UE în 

lanțurile valorice globale trebuie să urmeze două principii: de salvgardare a 

modelului social și normativ european și de asigurare și de generare a unei creșteri 

durabile și echitabile și a unor locuri de muncă decente în UE și pentru partenerii 

săi; recunoaște că globalizarea lanțurilor valorice mărește conținutul de import din 

producția națională și exporturi, crescând astfel substanțial costul măsurilor 

protecționiste;” 

 

 
Verts/ALE: 

considerentul C 

Prima parte „întrucât politica comercială comună a cunoscut o schimbare radicală odată cu 

intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în decembrie 2009; întrucât tratatul nu 

constituie o sferă separată, ci funcționează în conexiune cu alte politici și în funcție 

de acestea;” 

A doua parte „întrucât negocierile privind acordurile comerciale și de investiții trebuie să 

depășească simpla reducere a tarifelor, deoarece provocările complexe rezidă în 

prezent în problemele de reglementare și în convergența privind standardele 

internaționale;” 

 
§ 5 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „conduce la o productivitate sporită, contribuie 

la creșterea competitivității externe;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 48 

Prima parte  „insistă ca negocierile comerciale să urmeze o strategie comercială regională 

personalizată și să asigure o coerență totală cu politicile de integrare regională, în 

special cu Asia, Africa și America Latină,” 

A doua parte „regiuni pe care Comisia le-a identificat ca fiind cruciale pentru interesele 

economice ale Uniunii, fără însă să submineze rolul jucat de parteneriatul strategic 

UE-SUA; invită, în acest sens, Comisia să înceapă imediat negocierile pentru un 

tratat de investiții cu Taiwanul; reamintește că UE și America Latină sunt aliați 

naturali, având împreună o populație de un miliard de persoane, ce generează un 

sfert din PIB-ul mondial; subliniază că potențialul acestui parteneriat a fost 

insuficient folosit; salută faptul că noua strategie comercială și de investiții a 

Comisiei pune un accent special pe America Latină; invită Comisia să se folosească 

de dinamica actuală în negocierile comerciale cu țările din Mercosur pentru a ajunge 

la un acord global, echilibrat și ambițios; sprijină modernizarea acordurilor încheiate 

cu Mexic și cu Chile; cere să se relanseze negocierile privind acordurile de liber 

schimb atât cu Australia, cât și cu Noua Zeelandă și reamintește importanța 

dezvoltării relațiilor comerciale ale UE cu India, dat fiind potențialul uriaș al acestei 

piețe; îndeamnă Comisia să redinamizeze negocierile cu Malaysia și să înceapă 

negocierile cu Indonezia cât mai rapid, după încheierea discuțiilor pregătitoare 

pentru un parteneriat economic global;” 

 
ECR: 

§ 18 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să producă efecte obligatorii și” și „prevederea 

generală în materie din acord pentru soluționarea litigiilor, cu posibilitatea aplicării 

de sancțiuni financiare;”  

A doua parte „să producă efecte obligatorii și” 

A treia parte  „prevederea generală în materie din acord pentru soluționarea litigiilor, cu 

posibilitatea aplicării de sancțiuni financiare;” 

 
§ 43 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „reprezintă mai degrabă o opțiune secundară” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 51 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să permită îmbunătățirea competitivității”, 

„de urgență” și „pe baza poziției Parlamentului European” 

A doua parte „și să permită îmbunătățirea competitivității” 

A treia parte „de urgență” și „pe baza poziției Parlamentului European” 

 
§ 68 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „subliniază că acest sistem trebuie să respecte 

dreptul UE, în special în ceea ce privește prerogativele instanțelor Uniunii și, mai 

precis, normele UE în materie de concurență;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 83 

Prima parte „subliniază că procedurile vamale mai bine armonizate și mai eficiente în Europa și 

în străinătate contribuie la facilitarea comerțului și respectă cerințele aferente de 

facilitare a comerțului și contribuie la prevenirea pătrunderii falsurilor, a bunurilor 

ilegale și contrafăcute pe piața unică, care subminează creșterea economică a UE și 

expune consumatorii din UE; salută intenția Comisiei de a consolida cooperarea 

între autoritățile vamale;” 

A doua parte „invită din nou Comisia și statele membre să înființeze un serviciu vamal unificat al 

UE pentru o aplicare mai eficace a normelor și a procedurilor vamale pe întreg 

teritoriul vamal al UE;” 

 
§ 92 

Prima parte „invită Comisia și statele membre să efectueze o analiză aprofundată ex ante și ex 

post, pe baza unei evaluări de impact sectoriale și regionale pentru acordurile 

comerciale și dosarele legislative relevante, anticipând posibilele efecte negative 

asupra pieței forței de muncă din UE și găsind modalități mai sofisticate de a 

introduce măsuri de atenuare pentru a redezvolta industriile și regiunile rămase în 

urmă, în vederea realizării unei distribuții mai echitabile și a asigurării unor câștiguri 

la scară largă din comerț;  subliniază că, în acest sens, fondurile structurale și de 

investiții europene, în special Fondul european de dezvoltare regională și Fondul 

social european, ar putea juca un rol deosebit;” 

A doua parte „subliniază că Fondul european de ajustare la globalizare ar putea fi, de asemenea, 

un instrument important dacă este reformat și conceput astfel încât să beneficieze de 

o finanțare adecvată pentru oferi asistență firmelor și producătorilor afectați de 

efectele globalizării prin sancțiunile comerciale impuse țărilor terțe, dar și 

angajaților IMM-urilor loviți direct de efectele globalizării;” 

 
ALDE: 

§ 2 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și că, în consecință, strategia comercială a UE 

ar trebui să se axeze în mai mare măsură pe rolul acestui sector în cadrul PCC” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 54 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și că industria prelucrătoare a UE este prea des 

plasată într-un plan secundar, după sectorul serviciilor” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 78 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „consideră că politicile de achiziții publice ar 

trebui să respecte Convenția 94 a OIM;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
PPE: 

§ 25 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „dincolo de obligațiile lipsite de caracter 

imperativ existente;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 46 

Prima parte „consideră că este esențial, în primul rând, să se asigure că negocierile comerciale 

încheiate cu succes sunt ratificate cât mai repede posibil; solicită, în special, 

încheierea de înțelegeri cu Canada și cu Singapore, pentru a asigura deschiderea a 

două piețe mari care vor fi vitale pentru viitoarele interese ale întreprinderilor din 

UE; cere o dezbatere informată în toată UE în timpul discuțiilor politice”  

A doua parte „întrucât se votează în Parlamentul European și în parlamentele naționale;” 

 
§ 71 

Prima parte „reamintește că politica de investiții a UE, în special atunci când sunt implicate 

fonduri publice, trebuie să contribuie la realizarea ODD;” 

A doua parte „reamintește necesitatea de a mări transparența și răspunderea instituțiilor financiare 

de dezvoltare și a parteneriatelor de tip public-privat pentru a urmări și monitoriza în 

mod eficient fluxurile monetare, sustenabilitatea datoriilor și valoarea adăugată 

pentru dezvoltarea viabilă a proiectelor lor;” 

 
ECR, PPE: 

§ 19 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „solicită instituirea unui mecanism prin care 

Parlamentul să-i poată solicita Comisiei inițierea unei anchete privind încălcarea de 

către o terță parte a obligațiilor sale în temeiul unei clauze privind elementele 

esențiale;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL, S&D: 

§ 30 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor: „TRIPS-plus” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
§ 73 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor: „și animalele vii” 

A doua parte: aceste cuvinte 

 
ECR, ALDE: 

§ 45 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor: „înainte de a lansa noi negocieri pentru ALS” 

A doua parte: aceste cuvinte 
 

Diverse 

Considerentul J se inserează după considerentul K;  

Considerentul T se inserează după considerentul Q. 
 

 

6. Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE 

Raport: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016) 

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

comentarii 

§ 9 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

§ 24 § text original div   

1 +  

2/AN + 416, 266, 30 

3/AN + 608, 73, 31 

4/AN + 383, 298, 26 

§ 25 § text original div   

1 +  

2/AN + 369, 304, 32 

§ 28 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 41 § text original vs +  

§ 44 § text original div   

1/VE + 422, 264, 22 

2 +  

§ 60 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 68 § text original div   

1 +  

2/AN + 363, 313, 36 

3 +  

§ 69 § text original div   

1 +  

2/VE + 408, 229, 73 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 77 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 81 § text original div   

1 +  

2/VE + 386, 292, 31 

§ 82 § text original div   

1 +  

2/AN + 350, 336, 21 

§ 83 § text original vs +  

§ 105 § text original div   

1/AN + 675, 10, 22 

2/AN + 541, 154, 7 

§ 109 § text original AN + 546, 149, 12 

§ 110 § text original div   

1/AN + 542, 149, 17 

2 +  

§ 112 § text original vs +  

§ 113 § text original vs +  

§ 115 § text original AN + 557, 129, 21 

Considerentul B § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE - 310, 337, 50 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul J § text original div   

1 +  

2 -  

3 +  

Considerentul M § text original div   

1 +  

2 -  

Considerentul W § text original vs -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 504, 30, 148 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: §§ 105, 109, 115 

ECR: §§ 24 (a doua parte), 25 (a doua, a treia și a patra parte), 68 (a doua parte), 82 (a 

doua parte), 110 (prima parte) 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: § 28 

Verts/ALE: considerentul W, §§ 41, 109, 115 

PPE: considerentul W 

ENF: §§ 83, 112, 113 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE: 

considerentul J 

Prima parte „întrucât accesul la justiție al victimelor traficului de ființe umane variază de la 

problematic până la a fi pur și simplu refuzat majorității populației mondiale;” cu 

excepția cuvintelor: „majorității populației mondiale” 

A doua parte „întrucât, în multe țări, în mai puțin de 1 % din infracțiuni se ajunge în final la o 

urmărire penală încununată cu succes;” cu cuvintele: „majorității populației 

mondiale” 

A treia parte „întrucât corupția și lipsa capacităților rămân o problemă majoră a poliției și a 

sistemului judiciar în multe țări;” 

 
Verts/ALE: 

§ 28 

Prima parte „subliniază că legătura clară dintre prostituție și traficul de ființe umane în scopuri 

sexuale” 

A doua parte „necesită măsuri care să pună capăt cererii de prostituție;” 
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§ 81 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „deoarece, în această etapă, exploatarea 

victimelor nu a început încă;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 105 

Prima parte „invită statele membre să-și intensifice cooperarea cu țările terțe, în vederea 

combaterii tuturor formelor de trafic cu ființe umane, acordând o atenție deosebită 

dimensiunii de gen a traficului de ființe umane  pentru a combate în mod specific 

căsătoriile între copii, exploatarea sexuală a femeilor și fetelor și turismul sexual;” 

A doua parte „invită Comisia și SEAE să-și dubleze eforturile depuse în cadrul Procesului de la 

Khartoum prin desfășurarea mai multor proiecte concrete și asigurarea unei 

participări active a unui număr mai mare de state;” 

 
PPE: 

considerentul M 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „disperate” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 9 

Prima parte „subliniază că cererea de servicii sexuale din țările dezvoltate alimentează traficul de 

ființe umane din țările în curs de dezvoltare, aducând oamenii în situația de a fi 

vulnerabili, în special femeile și fetele;” 

A doua parte „le solicită statelor membre să incrimineze recurgerea cu bună știință la serviciile 

unei victime a traficului de ființe umane;” 

 
§ 60 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și la sănătate sexuală și reproductivă” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 69 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „chiar și atunci când un astfel de act este comis 

în afara statului membru și/sau a UE” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR: 

§ 25 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „obligatorie” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 82 

Prima parte „subliniază numeroasele provocări legate de migrația transfrontalieră a forței de 

muncă, în special riscul ca migranții să fie scoși în afara legii și lipsiți de drepturile 

lor fundamentale;” 

A doua parte „solicită instituirea unor mecanisme de migrare transfrontalieră a forței de muncă în 

UE și la nivel internațional, pentru a mări și formaliza migrația regulamentare a 

forței de muncă;” 
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§ 110 

Prima parte „invită UE să găsească soluții concrete pentru intrarea pe căi legale, regulate, lipsite 

de exploatare și sigure în UE a migraților și refugiaților;” 

A doua parte „reamintește statelor membre și UE că trebuie să respecte dreptul internațional, 

inclusiv principiul nereturnării, în toate politicile lor, mai ales în cadrul politicilor 

privind migrația; reamintește că statul de primire și statul de origine ar trebui să le 

garanteze persoanelor traficate întoarcerea în condiții de siguranță și voluntară, 

precum și alternative legale în cazurile în care repatrierea ar implica un risc pentru 

siguranța lor și/sau a familiilor lor; susține că statul de primire și statul de origine 

trebuie să garanteze condițiile necesare de siguranță și reintegrarea victimelor la 

întoarcere;” 

 
GUE/NGL: 

§ 77 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv poliția de frontieră, autoritățile de 

imigrație și azil, anchetatorii penali” și „ invită UE să elaboreze o abordare 

regională, cu accent pe „rutele de trafic” și care oferă răspunsuri specifice diferitelor 

regiuni care sunt adaptate la tipul de exploatare;” 

A doua parte „inclusiv poliția de frontieră, autoritățile de imigrație și azil, anchetatorii penali,”  

A treia parte „invită UE să elaboreze o abordare regională, cu accent pe „rutele de trafic” și care 

oferă răspunsuri specifice diferitelor regiuni care sunt adaptate la tipul de 

exploatare;” 

 
PPE, ECR: 

§ 24 

Prima parte „consideră că guvernele trebuie să încurajeze dialogul și parteneriatele multiple cu 

pârțile interesate, pentru a reuni întreprinderile, experții în combaterea traficului și 

ONG-urile în cadrul unor acțiuni comune îndreptate împotriva traficului de ființe 

umane și în direcția sprijinirii lucrătorilor și a drepturilor lor, inclusiv a drepturilor 

fundamentale din domeniul muncii; le solicită, de asemenea, guvernelor să 

implementeze măsuri juridice care să garanteze transparența și trasabilitatea 

produselor din lanțul de aprovizionare și, pentru societăți, măsuri ca acestea să-și 

facă cunoscute mai bine eforturile urmărind eradicarea traficului de ființe umane din 

lanțurile lor de aprovizionare; le solicită UE și statelor membre să se angajeze activ, 

alături de companiile naționale și internaționale, pentru a asigura că produsele 

acestora nu sunt realizate prin exploatare, în întregul lanț de aprovizionare” 

A doua parte „și pentru a le responsabiliza” 

A treia parte ”în privința traficului de ființe umane”  

A patra parte „survenit în orice punct al lanțului lor de aprovizionare, inclusiv în cazul societăților 

afiliate sau al subcontractanților;” 

 
§ 68 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită guvernele să instituie mecanisme de 

protecție între autoritățile de imigrare și inspectoratele de muncă” și „a încuraja 

victimele să depună plângeri și” 

A doua parte „invită guvernele să instituie mecanisme de protecție între autoritățile de imigrare și 

inspectoratele de muncă” 

A treia parte „a încuraja victimele să depună plângeri și”  
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ALDE, Verts/ALE: 

§ 44 

Prima parte: „subliniază faptul că este ilegală achiziționarea de organe, țesuturi și celule de 

origine umană;” 

A doua parte: „remarcă faptul că persoanele care fac obiectul traficului de persoane în scopul 

prelevării de organe se confruntă cu provocări specifice și că victimele adesea nu 

sunt conștiente de consecințele medicale invalidante și pe termen lung ale prelevării 

de organe, de lipsa de îngrijiri postoperatorii, precum și de impactul psihologic al 

operației;” solicită inițiative de sensibilizare a publicului mai bine orientate, pentru a 

spori vizibilitatea prejudiciilor cauzate de vânzarea de organe, în special în rândul 

persoanelor celor mai sărace și mai vulnerabile, care ar putea să considere vânzarea 

unui organ ca un preț ce merită plătit pentru a avea o situație economică mai bună;” 

 
considerentul B 

Prima parte: întregul text, cu excepția cuvintelor: „forțată” și „sau reproductivă” 

A doua parte: „forțată” 

A treia parte „sau reproductivă” 

 

 


