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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. Numirea unui membru al Comisiei Europene - Sir Julian King 

Propunere de decizie [vot secret, articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: numirea unui membru al 

Comisiei Europene - Sir Julian 

King 

 + 394, 161, 83 
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2. Filipine 

Propuneri de rezoluție: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, 
B8-1004/2016, B8-1008/2016 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0990/2016  

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

După § 4 6 Verts/ALE  +  

§ 14 3 Verts/ALE VE + 345, 275, 21 

§ 16 4 Verts/ALE  -  

După referirea 5 1 Verts/ALE  -  

După considerentul K 2 Verts/ALE VE + 351, 259, 37 

După considerentul M 5 Verts/ALE  +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Diverse 

Raffaele Fitto (Grupul ECR) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B8-0992/2016. 

Ivana Maletić (Grupul PPE) și Barbara Kappel sunt, de asemenea, semnatare ale propunerii comune 

de rezoluție RC-B8-0990/2016. 
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3. Somalia 

Propuneri de rezoluție: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, 
B8-1003/2016, B8-1007/2016 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0989/2016  

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

§ 2 1 EFDD  -  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Diverse 

Raffaele Fitto (Grupul ECR) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B8-0991/2016. 

Ivana Maletić (Grupul PPE) și Barbara Kappel sunt, de asemenea, semnatare ale propunerii comune 

de rezoluție RC-B8-0989/2016. 
 

 

4. Zimbabwe 

Propuneri de rezoluție: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, 
B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0995/2016  

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

§ 7 1 Verts/ALE VE + 344, 289, 19 

vot: rezoluție (întregul text)  +  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Diverse 

Raffaele Fitto (Grupul ECR) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție B8-0996/2016. 

Ivana Maletić (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluție RC-B8-

0995/2016. 
 

 

5. Documentul european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe 

aflați în situație de ședere ilegală ***I 

Raport: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

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

comentarii 

Întregul text - blocul 

nr. 1 

33 comisia  +  

Blocul nr. 2 1-32 comisia  ↓  

Articolul 3 litera (a) § text original div   

1 +  

2 +  

Articolul 3 § 2 35 GUE/NGL  -  

Considerentul 3 33PC comisia  +  

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

comentarii 

Considerentul 6 34S GUE/NGL  -  

33PC comisia  +  

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

Considerentul 8 33PC comisia  +  

§ text original vs ↓  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 494, 112, 50 

 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: considerentele 3, 8 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

Considerentul 6 

Prima parte „Ar trebui instituit un document european de călătorie mai sigur pentru returnarea 

resortisanților țărilor terțe, cu scopul de a facilita returnarea și readmisia 

resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. Elementele de securitate 

consolidate ale acestui document ar trebui să faciliteze recunoașterea sa de către 

țările terțe. Un astfel de document ar trebui să contribuie la efectuarea returnărilor în 

contextul acordurilor de readmisie” 

A doua parte „sau al altor acorduri cu țările terțe, precum și în contextul cooperării în materie de 

returnare cu țări terțe care nu sunt acoperite de acorduri formale.” 

 
Articolul 3 litera (a) 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „semne distinctive” 

A doua parte aceste cuvinte 
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6. Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau 

al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare 

Raport: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1PC comisia  +  

Articolul 1 § 3 litera 

(d) 

1PC comisia  +  

7 GUE/NGL  ↓  

Articolul 2 § 1 litera 

(f) 

§ text original div   

1 +  

2 +  

Articolul 3 § 2 litera 

(b) 

1PC comisia  +  

8 GUE/NGL  ↓  

Articolul 7 § 6 litera 

(c) 

1PC comisia  +  

9 GUE/NGL  ↓  

Articolul 15 § 1 1PC comisia div   

1 +  

2 +  

3 +  

Articolul 19 § 11 2 S&D  +  

Articolul 25 § 1 1PC comisia vs -  

Articolul 25 § 2 sub-§ 

2 

1PC comisia vs -  

3 S&D VE + 558, 92, 1 

Considerentul 1 4 GUE/NGL  -  

Considerentul 13 1PC comisia  +  

5 GUE/NGL  ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul 24 6 GUE/NGL  -  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN vot reportat [articolul 61 

alineatul (2) din 

Regulamentul de 

procedură)] 

 

Solicitări de vot separat 

S&D: amendamentul 1PC (articolul 25 § 1); 1PC (articolul 25 § 2, sub-§ 2) 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

Articolul 2 § 1 litera (f) 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt 

definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 13 din Directiva 2014/65/UE;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Amendamentul 1PC (articolul 15 § 1) 

Prima parte întregul text, cu excepția alineatului (1) litera (b) și alineatului (1) litera (c) 

A doua parte alineatului (1) litera (b) 

A treia parte alineatului (1) litera (c) 
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7. Azil: măsuri provizorii în beneficiul Italiei și al Greciei 

Raport: Ska Keller (A8-0236/2016) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-3 

5-23 

comisia  +  

După considerentul 2 24 GUE/NGL  -  

După considerentul 3 4 comisia vs +  

După considerentul 6 25 GUE/NGL VE + 494, 148, 13 

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 470, 131, 50 

 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: amendamentul 4 
 

 

8. Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre 

Raport: Laura Agea (A8-0247/2016) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-8 comisia  +  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 460, 127, 61 

 

 

 

9. Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg 

Propunere de rezoluție: B8-0987/2016 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 
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Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0987/2016  

(Comisia ENVI) 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

 

 

 

10. Punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale 

Raport: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

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

comentarii 

§ 5 2 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 4 GUE/NGL  -  

După considerentul G 1 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 514, 103, 37 

 

 

 

11. Accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor 

în cadrul uniunii piețelor de capital 

Raport: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

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

comentarii 

§ 1 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 10 § text original vs +  

§ 19 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 30 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 33 § text original vs +  

§ 35 § text original vs +  

§ 39 § text original vs +  

§ 42 § text original vs +  

§ 43 § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 528, 77, 44 

 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: §§ 10, 33, 35, 39, 42, 43 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 1 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu capitalizare medie” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 19 

Prima parte „subliniază că un sector bancar sănătos, stabil și rezistent si uniunea piețelor de 

capital sunt indispensabile pentru îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-

urilor;” 

A doua parte „observă că Regulamentul privind cerințele de capital (CRR) și Directiva privind 

cerințele de capital (CRD IV), și, în special, nivelul și calitatea sporită a capitalului, 

reprezintă un răspuns direct la criză și constituie elementele esențiale pentru o 

stabilitate reînnoită a sectorului financiar; salută faptul că Comisia Europeană 

consideră acordarea de împrumuturi bancare IMM-urilor drept unul dintre domeniile 

sale prioritare pentru revizuirea CRR; ia act de faptul că Comisia analizează 

posibilitatea, pentru toate statele membre, de a beneficia de cooperative locale de 

credit care să funcționeze în afara domeniului de aplicare al normelor UE privind 

cerințele de capital pentru bănci; subliniază necesitatea unei legislații prudente 

pentru cooperativele de credit, care să asigure atât stabilitate financiară, cât și 

posibilitatea ca acestea să ofere credite cu dobânzi competitive;” 

 
§ 30 

Prima parte „ia act de măsurile adoptate de BCE la 10 martie 2016 și, în special, de noua serie de 

patru operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (TLTRO II), care vor 

stimula creditarea bancară a economiei reale; subliniază că doar politicile monetare 

nu ar fi suficiente pentru a stimula creșterea economică și investițiile” 

A doua parte „și că acestea trebuie să fie însoțite de politici fiscale și reforme structurale 

adecvate;” 
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12. Modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al IMM-

urilor 

Raport: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

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

comentarii 

§ 17 § text original div   

1/AN + 577, 35, 36 

2/AN + 448, 169, 25 

3/AN + 576, 52, 23 

§ 18 § text original div  modificare orală 

1 +  

2 +  

§ 31 § text original div   

1 +  

2/AN + 461, 83, 108 

§ 56 2 peste 76 de 

deputați 

VE + 327, 298, 18 

§ 68 § text original div   

1 +  

2/AN + 527, 117, 6 

§ 74 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 79 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 80 § text original div   

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

comentarii 

2/VE - 262, 343, 40 

Considerentul K 1 peste 76 de 

deputați 

 +  

Considerentul P § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul T § text original vs -  

Considerentul Y § text original div   

1 +  

2 -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 553, 69, 24 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: § 17 

EFDD: §§ 31 (a doua parte), 68 (a doua parte) 
 

Solicitări de vot separat 

ALDE: considerentul T 

S&D: § 80 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE: 

§ 17 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care nu ar trebui considerat drept o contribuție 

pozitivă la creșterea numărului de microîntreprinderi, deoarece, dimpotrivă, acest 

fenomen determină precaritatea locurilor de muncă, duce la condiții de muncă 

nefavorabile și la o protecție socială redusă sau inexistentă” și „împingând multe 

persoane în situații vulnerabile și creând astfel noi probleme sociale care trebuie 

soluționate;” 

A doua parte „care nu ar trebui considerat drept o contribuție pozitivă la creșterea numărului de 

microîntreprinderi, deoarece, dimpotrivă, acest fenomen determină precaritatea 

locurilor de muncă, duce la condiții de muncă nefavorabile și la o protecție socială 

redusă sau inexistentă” 

A treia parte „împingând multe persoane în situații vulnerabile și creând astfel noi probleme 

sociale care trebuie soluționate;” 
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ECR: 

§ 80 

Prima parte „subliniază că sectorul de muncă temporară este foarte important pentru IMM-uri și 

necesită o abordare diferențiată” 

A doua parte „și că acest lucru este valabil în special pentru sistemele sale tarifare; îndeamnă 

Comisia și statele membre să sprijine toate formele de muncă temporară, în special 

pe cele care servesc ca punte către locuri de muncă permanente;” 

 
Considerentul P 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „mobilității scăzute a forței de muncă, precum 

și a” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
EFDD: 

§ 31 

Prima parte „subliniază nevoia de a crește investițiile în materie de cercetare, inovare, pregătire 

profesională calificată și dezvoltare, în vederea stimulării potențialului IMM-urilor 

europene de a crește calitativ și de a crea locuri de muncă; subliniază că prin 

componenta pentru IMM-uri a FEIS au fost alocate 75 de miliarde EUR pentru 

sprijinirea IMM-urilor;” 

A doua parte „salută punerea în aplicare cu succes a finanțării IMM-urilor în cadrul FEIS în ceea 

ce privește proiectele aprobate până în prezent;” 

 
§ 68 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „după caz și în cadrul recomandărilor specifice 

fiecărei țări din semestrul european,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
PPE: 

Considerentul Y 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „statele membre sau” și „terțe” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 74 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și măsurile puse în aplicare” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
S&D: 

§ 18 

Prima parte „subliniază că sarcina administrativă impusă de reglementări este disproporționat 

mai mare pentru lucrătorii independenți și microîntreprinderi decât pentru 

întreprinderile mari; consideră, în acest sens, că orice măsură privind «falsele 

activități independente» trebuie să fie clar direcționată” 

A doua parte „și nu trebuie să pună o sarcină administrativă suplimentară pe indivizi;” 

 
§ 79 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „că a precizat clar în”, și „într-o societate liberă, 

RSI nu poate face obligatorii acțiunile caritabile; este ferm convins că obligativitatea 

în materie de RSI ar diminua entuziasmul oamenilor de a face donații;” 

A doua parte aceste cuvinte 
 



P8_PV(2016)09-15(VOT)_RO.doc 15 PE 588.683 

Diverse 

Zdzisław Krasnodębski a propus următorul amendament oral la § 18: 

„18. subliniază că sarcina administrativă impusă de reglementări este disproporționat mai mare pentru 

lucrătorii independenți și microîntreprinderi decât pentru întreprinderile mari; consideră, în acest sens, 

că orice măsură privind «falsele activități independente» trebuie să fie clar direcționată și nu trebuie să 

pună nicio sarcină administrativă inutilă pe indivizi;” 
 

 

13. Aplicarea „Directivei privind egalitatea de tratament” 

Raport: Renate Weber (A8-0225/2016) 

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

comentarii 

§ 5 § text original vs/VE + 342, 239, 51 

§ 16 § text original vs +  

§ 18 § text original div   

1/AN + 432, 189, 18 

2/AN - 126, 450, 54 

§ 21 2 PPE div   

1/AN + 335, 273, 24 

2/AN - 274, 305, 52 

§ text original div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

§ 34 § text original vs +  

§ 35 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 53 § text original div   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)09-15(VOT)_RO.doc 16 PE 588.683 

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

comentarii 

§ 59 § text original vs -  

§ 62 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 67 § text original vs +  

§ 68 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 69 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 77 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 83 § text original div   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

Referirea 34 § text original vs -  

Considerentul E § text original vs -  

Considerentul U § text original AN + 464, 140, 15 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 475, 63, 74 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: § 21, amendamentul 2 

GUE/NGL: § 18 

Verts/ALE, ECR: amendamentul 2 

ECR: considerentul U 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 5, 16, 34, 62, 67, 68, 69 

Verts/ALE, S&D: § 18 

ECR: § 21 

ALDE: § 18, 59, considerentul E, referirea 34 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE: 

§ 21 

Prima parte „constată că restricțiile impuse de angajatori asupra portului unor simboluri 

religioase nu respectă întotdeauna standardele internaționale în materie de drepturi 

ale omului, deoarece nu se limitează la circumstanțe bine definite și precise sau nu 

urmăresc un obiectiv legitim, iar statele membre nu iau întotdeauna măsuri adecvate 

pentru combaterea acestor restricții atunci când acestea nu sunt în conformitate cu 

standardele internaționale în materie de drepturi ale omului;” 

A doua parte „își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că, în numele neutralității și al 

laicității, unele state membre au introdus interdicții generale legate de simbolurile 

religioase afișate în spațiul public, ceea ce a dat naștere unor încercări de a extinde 

asemenea restricții și în sectorul privat;” 

 
§ 53 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „trebuie să evite, din principiu, diferențierea 

între copii sau persoanele în vârstă și că orice formă de discriminare nejustificată pe 

criterii de vârstă” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 62 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „înlocuirea” și „pentru toată lumea” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR: 

Amendamentul 2 

Prima parte „insistă asupra faptului că libertatea religioasă este un principiu important care ar 

trebui respectat de angajatori; subliniază, cu toate acestea, că punerea în aplicare a 

acestui principiu este o chestiune care ține de subsidiaritate” 

A doua parte și că atât statele membre, cât și angajatorii, pot avea motive legitime pentru a 

interzice anumite tipuri de simboluri despre care se susține că sunt de natură 

religioasă, în special atunci când este vorba de simboluri care aduc atingere 

drepturilor femeii și pot implica probleme de securitate;” 

 
§ 18 

Prima parte „invită statele membre să recunoască dreptul fundamental la libertatea de 

conștiință;” 

A doua parte „constată cu îngrijorare că există state membre în care există personal medical 

competent și calificat căruia i se refuză angajarea sau i se desface contractul de 

muncă, ca urmare a obiecției pe motive de conștiință pe care o invocă aceștia în ceea 

ce privește procedurile de eutanasiere;” 
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§ 35 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 68 

Prima parte „este preocupat de slaba cunoaștere a drepturilor în materie de discriminare și a 

existenței organismelor și organizațiilor care oferă sprijin victimelor discriminării, cu 

niveluri mai ridicate de conștientizare în rândul persoanelor LGBTI;” 

A doua parte „consideră că autoritățile naționale, regionale și locale, împreună cu organizațiile 

relevante ale tuturor părților interesate, ar trebui să intensifice în mod semnificativ 

activitățile de sensibilizare atât în rândul victimelor, cât și al angajatorilor și al altor 

grupuri; subliniază faptul că organizațiile naționale ale LGBTI sunt parteneri-cheie 

în aceste eforturi;” 

 
§ 69 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 77 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să se integreze activ dimensiunea de gen în 

buget («gender budgeting»), inclusiv” și „de către Comisie” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ALDE, PPE: 

§ 83 

Prima parte „invită Comisia și statele membre să îmbunătățească reconcilierea vieții profesionale 

cu viața privată prin măsuri concrete,” 

A doua parte „cum ar fi propunerea de urgență a unor noi acte legislative referitoare la Directiva 

privind concediul de maternitate”, cu excepția cuvintelor: „de urgență a”, 

„legislative” și „Directiva” 

A treia parte „de urgență a”, „legislative” și „Directiva” 

A patra parte „pentru a le garanta femeilor dreptul de a-și relua viața profesională după sarcină, 

concediul de maternitate și concediul de creștere a copilului, pentru a le garanta 

dreptul la o protecție efectivă a sănătății și securității la locul de muncă, drepturile 

legate de maternitate și să adopte măsuri pentru prevenirea concedierii nelegale a 

angajatelor în timpul sarcinii etc.,” 

A cincea parte „precum și la Directiva privind concediul de îngrijire și la consolidarea legislației 

privind concediul de paternitate;” 
 

Diverse 

Amendamentul 1 este caduc în urma retragerii unor semnături. 
 

 

14. Activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la 

globalizare între 2007 și 2014 

Raport: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

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

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

comentarii 

§ 13 § text original AN + 525, 72, 13 

§ 18 § text original AN + 579, 10, 9 

§ 19 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 22 § text original AN + 537, 40, 21 

§ 24 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 25 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 27 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 53 § text original vs +  

Considerentul Q § text original vs -  

Considerentul R § text original AN - 255, 279, 30 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 447, 73, 19 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: §§ 13, 18, 22, considerentul R 
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Solicitări de vot separat 

ALDE: considerentul Q 

PPE: § 53, considerentul R 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 19 

Prima parte „salută concluziile raportului Curții de Conturi, care a constatat faptul că aproape 

toți lucrătorii care erau eligibili pentru FEG au putut beneficia de măsuri 

personalizate și bine coordonate, adaptate nevoilor lor individuale, precum și că 

aproximativ 50 % din lucrătorii care au beneficiat de asistență financiară sunt în 

prezent reintegrați pe piața muncii;” 

A doua parte „ia act de faptul că, în unele state membre, demararea mai lentă a programelor de 

asistență din cadrul FEG și punerea în aplicare ineficace a acestora au dus la o 

subutilizare a fondurilor; consideră că implicarea beneficiarilor vizați sau a 

reprezentanților acestora, a partenerilor sociali, a misiunilor locale pentru ocuparea 

forței de muncă și a altor părți interesate relevante în procesul inițial de evaluare și 

de punere în aplicare este esențială pentru a garanta obținerea unor rezultate pozitive 

pentru beneficiari; invită Comisia să sprijine statele membre în vederea elaborării 

unor măsuri și programe inovatoare și să analizeze în evaluările sale în ce măsură 

conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate a anticipat perspectivele 

viitoare de pe piața muncii și competențele necesare și a fost compatibilă cu trecerea 

la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; 

invită statele membre, în temeiul articolului 7 din actualul regulament, să depună 

eforturi suplimentare pentru a orienta proiectarea pachetului coordonat de servicii 

personalizate către o economie durabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor; ia act de faptul că inovarea, specializarea inteligentă și eficiența utilizării 

resurselor au un rol esențial pentru renașterea industrială și diversificarea 

economică;” 

 
§ 24 

Prima parte „salută faptul că mulți dintre beneficiari au putut obține în primul rând un nou loc de 

muncă datorită sprijinului personalizat acordat de FEG pentru căutarea de locuri de 

muncă și și-au putut actualiza calificările prin intermediul unor programe de formare 

profesională sau cu ajutorul alocațiilor de mobilitate; salută, de asemenea, faptul că 

FEG a permis unor angajați să se orienteze spre antreprenoriat prin intermediul 

sprijinului acordat pentru crearea sau preluarea întreprinderilor; subliniază, prin 

urmare, impactul pozitiv semnificativ raportat de beneficiarii FEG asupra 

sentimentului de stimă de sine, a responsabilizării și a motivației; subliniază faptul 

că asistența din partea FEG a consolidat coeziunea socială, permițând lucrătorilor să 

se reintegreze pe piața muncii” 

A doua parte „și, astfel, să evite efectele negative ale unui șomaj de durată;” 

 
§ 25 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „constată că, potrivit cifrelor din raportul ex-

post, beneficiarii FEG tind să aibă un nivel de educație relativ mai scăzut decât 

media și, prin urmare, abilități mai puțin transferabile, ceea ce, în condiții normale, 

reduce oportunitățile lor de angajare și îi face mai vulnerabili pe piața muncii;”, „o 

valoare adăugată” și „la nivelul UE” 

A doua parte „constată că, potrivit cifrelor din raportul ex-post, beneficiarii FEG tind să aibă un 

nivel de educație relativ mai scăzut decât media și, prin urmare, abilități mai puțin 

transferabile, ceea ce, în condiții normale, reduce oportunitățile lor de angajare și îi 

face mai vulnerabili pe piața muncii;” 

A treia parte „o valoare adăugată” și „la nivelul UE” 
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§ 27 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și valoarea adăugată” și „și utilizarea 

fondurilor FEG pentru a asigura o rată maximă de reinserție profesională pentru 

fiecare euro cheltuit;” 

A doua parte „și valoarea adăugată” 

A treia parte „și utilizarea fondurilor FEG pentru a asigura o rată maximă de reinserție 

profesională pentru fiecare euro cheltuit;” 

 
§ 33 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „o valoare adăugată reală la nivelul UE” 

A doua parte „o valoare adăugată reală la nivelul UE” 

 


