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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. Deținerea și îngrijirea responsabilă a ecvideelor 

Raport: Julie Girling (A8-0014/2017) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 656, 10, 27 

 

 

 

 

2. Mercurul ***I 

Raport: Stefan Eck (A8-0313/2016) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 103 comisia AN + 663, 8, 28 

Declarația 104 comisia  +  

Declarația 105 comisia  +  

Proiect de act legislativ * 

Întregul text 103 comisia  ↓  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-58 

62-102 

comisia  ↓  

Articolul 10 § 1 103PC comisia  ↓  

106 EFDD AN ↓  

59 comisia  ↓  

Articolul 10, după § 1 107 EFDD AN ↓  

103PC comisia  ↓  

60 comisia  ↓  

108 EFDD AN ↓  

103PC comisia  ↓  

61 comisia  ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: propunerea Comisiei AN ↓  

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentele 106, 107, 108 
 

Diverse: 

Amendamentele 109-111 au fost anulate. 

*Un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus poate propune trecerea la 

vot cu privire la amendamentele aduse propunerii de act legislativ. Parlamentul votează astfel de 

propuneri [articolul 59 alineatele (3) și (4) din Regulamentul de procedură]. 
 

 

 

3. Implicarea pe termen lung a acționarilor și declarația privind guvernanța 

corporativă ***I 

Raport: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 32 comisia AN + 646, 39, 13 

 

 

Diverse: 

Raportul a fost retrimis în comisie la 8 iulie 2015 pentru negocieri interinstituționale. 
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4. Controlul achiziționării și deținerii de arme ***I 

Raport: Vicky Ford (A8-0251/2016) 

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

comentarii 

Propunere de respingere a propunerii Comisiei 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

109= 

122= 

ENF 

EFDD 

AN - 123, 562, 14 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 107 comisia AN + 491, 178, 28 

Declarație comună 108 rev comisia  +  

Proiect de act legislativ * 

Întregul text 107 comisia  ↓  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-8 

11-15 

17 

19 

21 

23-24 

26-40 

42 

44-55 

57-60 

66 

68-74 

76-80 

82-83 

85 

87 

90 

96-98 

100-

106 

comisia  
↓ 

 

Articolul 2 § 2 41 comisia  
↓ 

 

107PC comisia AN 
↓ 

 

129 EFDD  
↓ 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Articolul 4 § 1 141 Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

Articolul 4 § 2 107PC comisia AN 
↓ 

 

43 comisia  
↓ 

 

130 EFDD AN 
↓ 

 

Articolul 4 § 2, după § 

4 

142 Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

107PC comisia AN 
↓ 

 

Articolul 5 § 1, partea 

introductivă 

121 EFDD  
↓ 

 

107PC comisia AN 
↓ 

 

Articolul 5 § 2, § 1 107PC comisia AN 
↓ 

 

143 Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

56 comisia  
↓ 

 

Articolul 5 § 3 107PC comisia AN 
↓ 

 

Articolul 5b 107PC comisia AN 
↓ 

 

Articolul 6 136S EFDD AN 
↓ 

 

119 ALDE  
↓ 

 

107PC comisia AN 
↓ 

 

Articolul 6 § 3 107PC comisia  
↓ 

 

61 comisia  
↓ 

 

62 comisia  
↓ 

 

63 comisia  
↓ 

 

Articolul 6, după § 3 144 Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

145 Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

148 Peste 38 de 

deputați 

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

comentarii 

Articolul 7 149 Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

107PC comisia AN 
↓ 

 

64-65 comisia  
↓ 

 

Articolul 10 107PC comisia AN 
↓ 

 

150 Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

67 comisia  
↓ 

 

Articolul 10b § 2 153 Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

120+ 

152 

ALDE 

Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

107PC comisia  
↓ 

 

Articolul 10b § 3 107PC comisia  
↓ 

 

154 Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

Articolul 10c 75 comisia  
↓ 

 

113= 

151+ 

155= 

ALDE 

Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

Articolul 12 § 2 156 Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

107PC comisia AN 
↓ 

 

81 comisia  
↓ 

 

Articolul 13 § 4 84 comisia  
↓ 

 

157 Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

107PC comisia AN 
↓ 

 

Articolul 13a 131 EFDD  
↓ 

 

107PC comisia AN 
↓ 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

86 comisia  
↓ 

 

Articolul 16a 146 EFDD AN 
↓ 

 

88 comisia  
↓ 

 

Articolul 17 114 ALDE  
↓ 

 

107PC comisia AN 
↓ 

 

89 comisia  
↓ 

 

Anexa I partea II 

categoria A  

133S EFDD AN 
↓ 

 

Anexa I partea II 

categoria A § 6 

107PC comisia AN 
↓ 

 

158 Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

91= 

115= 

comisia 

ALDE 

 
↓ 

 

Anexa I partea II 

categoria A, după § 6 

92 comisia  
↓ 

 

159 Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

Anexa I partea II 

categoria A § 7 

107PC comisia  
↓ 

 

93+94 comisia  
↓ 

 

160 Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

116 ALDE  
↓ 

 

Anexa I partea II 

categoria A § 8 

107PC comisia  
↓ 

 

95 comisia  
↓ 

 

Anexa I partea II 

categoria B § 7 

147S EFDD AN 
↓ 

 

107PC comisia AN 
↓ 

 

161 Peste 38 de 

deputați 

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

comentarii 

Anexa I partea II 

categoria C § 5 

107PC comisia AN 
↓ 

 

162 Peste 38 de 

deputați 

AN 
↓ 

 

99 comisia  
↓ 

 

Anexa I partea II 

categoria C § 6 

117S= 

163S= 

100S= 

ALDE 

Peste 38 de 

deputați 

comisia 

AN 
↓ 

 

107PC comisia AN 
↓ 

 

Anexa I partea II 

categoria D 

107PC comisia AN 
↓ 

 

118 ALDE  
↓ 

 

Anexa I partea III 107PC comisia AN 
↓ 

 

164 Peste 38 de 

deputați 

AN 
↓ 

 

Considerentul 4 9 comisia  
↓ 

 

123 EFDD  
↓ 

 

Considerentul 5 124S EFDD AN 
↓ 

 

10 comisia  
↓ 

 

După considerentul 7 16 comisia  
↓ 

 

137 Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

Considerentul 8 125 EFDD  
↓ 

 

107PC comisia AN 
↓ 

 

18 comisia  
↓ 

 

Considerentul 9 126S EFDD AN 
↓ 

 

107PC comisia AN 
↓ 

 

138 Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

139 Peste 38 de 

deputați 

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

comentarii 

Considerentul 10 107PC comisia AN 
↓ 

 

127 EFDD AN 
↓ 

 

20 comisia  
↓ 

 

Considerentul 12 107PC comisia  
↓ 

 

22 comisia  
↓ 

 

§ text original AN 
↓ 

 

După considerentul 13 140 Peste 38 de 

deputați 

 
↓ 

 

Considerentul 14 107PC comisia AN 
↓ 

 

128 EFDD AN 
↓ 

 

25 comisia  
↓ 

 

Considerentul 17 110 EFDD  
↓ 

 

107PC comisia AN 
↓ 

 

vot: propunerea Comisiei AN ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentele 122, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 136, 146, 147 

ENF: amendamentele 94, 107, 109, 122, 160, 164 

Peste 38 de 

deputați 

Anexa I partea II categoria A punctul 8 

 

Solicitări de vot separat 

Peste 38 de 

deputați 

amendamentul 107PC: Articolul 5 alineatul (3), articolul 6 alineatul (3), Anexa I 

partea II categoria A § 7   

Anexa I partea II categoria A § 8 

ALDE: amendamentul 107PC: considerentul 14, articolul 5 § 3, articolul 5b  

Propunerea Comisiei: considerentul 12 și articolul 6 § 3 (amendamentul 63) 
 

Diverse: 

Amendamentele 111, 112, 132, 134, 135 au fost anulate. 

*Un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus poate propune trecerea la 

vot cu privire la amendamentele aduse propunerii de act legislativ. Parlamentul votează astfel de 

propuneri [articolul 59 alineatele (3) și (4) din Regulamentul de procedură]. 
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5. Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de 

echipamente electrice și electronice ***I 

Raport: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

34 ENF  -  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-10 

12-19 

21-24 

27-32 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot separat 

11 comisia div   

1 +  

2 +  

20 comisia vs +  

25 comisia vs +  

26 comisia vs/VE - 214, 479, 2 

33 comisia vs +  

vot: propunerea Comisiei AN + 624, 67, 6 

 

Solicitări de vot separat 

PPE: amendamentul 26 

ENF: amendamentele 20, 25, 33 
 

Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

amendamentul 11 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ar trebui să se pună accent pe asigurarea 

faptului că transferul de deșeuri se face în conformitate cu principiile și cerințele 

legislației Uniunii în materie de mediu, în special cu principiile proximității, 

priorității de recuperare și autosuficienței” și „Statele membre ar trebui să ia 

măsurile necesare pentru a preveni transferul ilegal de deșeuri.” 

A doua parte aceste cuvinte 
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6. Deșeurile ***I 

Raport: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

243 ENF  -  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-6 

8-13 

16-17 

19-31 

33-34 

37 

40-41 

43-80 

83-97 

99 

101-

103 

105 

108-

119 

121 

124-

126 

147-

154 

156-

162 

164-

165 

167-

168 

170-

173 

175-

182 

186-

197 

199 

201-

211 

214-

220 

222-

223 

225-

230 

232-

233 

comisia  +  

7 comisia div   

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot separat 

2 +  

14 comisia div   

1 +  

2 +  

15 comisia vs +  

32 comisia div   

1 +  

2 +  

35 comisia vs +  

38 comisia vs/VE - 294, 376, 25 

39 comisia vs +  

82 comisia vs +  

98 comisia vs +  

100 comisia vs -  

104 comisia vs +  

106 comisia vs -  

107 comisia vs +  

120 comisia vs +  

122 comisia vs +  

123 comisia vs +  

127 comisia vs +  

145 comisia div   

1 +  

2 +  

146 comisia div   

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

comentarii 

2 +  

163 comisia vs -  

166 comisia vs +  

169 comisia div   

1/AN + 596, 91, 11 

2/AN + 351, 329, 13 

174 comisia vs +  

198 comisia div   

1 +  

2 +  

212 comisia vs +  

213 comisia div   

1 +  

2 +  

221 comisia div   

1 +  

2 +  

231 comisia vs +  

Articolul 3 punctul 1a 247 ENF  -  

Articolul 3 punctul 1a 

litera (a) primul 

paragraf 

81PC comisia  +  

Articolul 3 punctul 1a 

litera (a) primul 

paragraf  

81PC comisia VE + 353, 334, 10 

251 PPE AN ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Articolul 3 punctul 1a, 

după primul paragraf 

81PC comisia  +  

Articolul 3 punctul 

20d 

235 Verts/ALE  -  

Articolul 8a 252S ECR AN - 135, 561, 1 

127-

137 

139-

144 

comisia  +  

138 comisia  -  

Articolul 9 § 1, după 

referirea 4 

239 EFDD AN - 121, 532, 46 

240 EFDD AN - 118, 547, 31 

Articolul 9, după § 3 236 S&D, 

Verts/ALE: 

 +  

Articolul 9b 155 comisia AN + 599, 91, 8 

Articolul 15b 248 ENF  -  

183-

185 

comisia  +  

Articolul 22 § 1 

paragraful 2 

237 Verts/ALE  +  

200 comisia  ↓  

Articolul 10, după §2 238 Verts/ALE  +  

242 S&D  +  

Articolul 38 § 1 249S ENF  -  

224 comisia  +  

Înaintea anexei I 241 EFDD AN - 280, 398, 20 

234 comisia vs +  

Considerentul 6 244 ENF  -  

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

comentarii 

Considerentul 12 245S ENF  -  

36 comisia  +  

Considerentul 14 42 comisia VE + 402, 289, 5 

250 PPE  ↓  

Considerentul 19 246S ENF  -  

vot: propunerea Comisiei AN + 576, 95, 27 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: amendamentele 169, 251 

ENF: amendamentul 155 

EFDD: amendamentele 239, 240 și 241, articolul 8a 

ECR, Verts/ALE: amendamentele 169, 252 
 

Solicitări de vot separat 

ENF: amendamentele 15, 35, 39, 82, 98, 104, 107, 120, 122, 123, 127, 166, 174, 212, 221, 

231, 234 

S&D: amendamentele 100, 106, 163 

PPE: amendamentele 38, 138 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

amendamentul 221 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „(d) prezintă o revizuire cuprinzătoare a 

legislației Uniunii privind proiectarea ecologică în vederea extinderii domeniului de 

aplicare al acesteia pentru a include toate categoriile principale de produse, inclusiv 

categoriile de produse fără impact energetic și pentru a include treptat caracteristici 

relevante privind utilizarea eficientă a resurselor în cerințele obligatorii de proiectare 

a produselor și pentru a adapta dispozițiile referitoare la etichetare ecologică.»;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

ENF: 

amendamentul 14 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „deșeurilor comerciale și industriale” și „și ale 

risipei alimentare”. 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 32 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să vizeze decuplarea acesteia de creșterea 

economică.” 

A doua parte aceste cuvinte 
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amendamentul 145 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „(b) decuplarea generării de deșeuri de creșterea 

economică;” și: „(d) un obiectiv de reducere cu 30 % a deșeurilor alimentare din 

Uniune până în 2025 și cu 50 % până în 2030 în raport cu nivelul de referință din 

2014;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 146 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „reduc generarea totală de deșeuri alimentare” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 198 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „la sursă” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 213 

Prima parte „Agenția Europeană de Mediu publică din doi în doi ani un raport care să conțină un 

bilanț al progreselor realizate în completarea și punerea în aplicare a programelor de 

prevenire a generării deșeurilor și realizările obținute în ceea ce privește obiectivele 

programelor de prevenire a generării deșeurilor pentru fiecare stat membru și pentru 

Uniune în ansamblul ei,” 

A doua parte „inclusiv decuplarea generării deșeurilor de creșterea economică și tranziția către o 

economie circulară” 

 

Verts/ALE: 

amendamentul 7 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „a consolida furnizarea energiei din resurse 

regenerabile” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

ECR, PPE: 

amendamentul 169 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „70 %” 

A doua parte acest cuvânt 
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7. Depozitele de deșeuri ***I 

Raport: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

47 ENF  -  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-3 

5-15 

17-21 

23-28 

30-34 

37-40 

42-46 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot separat 

29 comisia AN + 392, 287, 17 

41 comisia vs +  

Articolul 1, înainte de 

§ 1 

22 comisia  -  

52 rev PPE  +  

Articolul 5, după §6 50 GUE/NGL VE - 108, 585, 4 

Articolul 5 a 49S ENF  -  

35 comisia  +  

36 comisia  +  

După considerentul 1 51 PPE  +  

4 comisia  ↓  

Considerentul 9 48S ENF  -  

16 comisia  +  

vot: propunerea Comisiei AN + 583, 95, 18 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

 

Verts/ALE, ECR, PPE:  amendamentul 29 

ENF:                              amendamentul 47 

 

Solicitări de vot separat 

ENF: amendamentul 41 
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8. Ambalajele și deșeurile de ambalaje ***I 

Raport: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

86 ENF  -  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-2 

4-18 

20 

22-26 

28-38 

41-49 

54-56 

58-64 

67 

69-84 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot separat 

3 comisia div   

1 +  

2 +  

21 comisia vs +  

27 comisia vs -  

39 comisia div   

1 +  

2 +  

40 comisia div   

1 +  

2 +  

50 comisia div   

1/AN + 599, 45, 54 

2/AN + 358, 304, 31 

51 comisia div   
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

1/AN + 597, 48, 55 

2/AN + 360, 309, 25 

52 comisia div   

1/AN + 632, 41, 26 

2/AN + 361, 304, 28 

53 comisia div   

1/AN + 621, 51, 25 

2/AN + 359, 300, 28 

57 comisia div   

1 +  

2 +  

68 comisia div   

1 +  

2 -  

Articolul 4 § 1, după 

subpunctul 2 

85 Verts/ALE AN - 333, 343, 23 

Articolul 6b 88S ENF  -  

65-66 comisia  +  

După considerentul 5 89 PPE  +  

19 comisia  ↓  

Considerentul 13 87S ENF  -  

vot: propunerea Comisiei AN + 582, 88, 28 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: amendamentele 50, 51, 52, 53 

Verts/ALE: amendamentul 85 

ENF: amendamentul 86 

PPE: amendamentele 50, 51 (a doua parte), 52, 53 (a doua parte) 
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Solicitări de vot separat 

S&D: amendamentul 27 

ENF: amendamentul 21 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR, PPE: 

amendamentul 50 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „70 %” 

A doua parte acest cuvânt 

 
amendamentul 51 

Prima parte introducerea 

A doua parte punctele (i)-(vi) 

 
amendamentul 52 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „80 %” 

A doua parte acest cuvânt 

 
amendamentul 53 

Prima parte introducerea 

A doua parte punctele (i)-(vi) și eliminarea punctului (v) 

 

S&D: 

amendamentul 68 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sau orice combinație a acestora - provenite din 

deșeuri reziduale;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

Verts/ALE: 

amendamentul 3 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „a consolida furnizarea energiei din resurse 

regenerabile” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

ENF: 

amendamentul 39 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „deșeuri industriale și comerciale” 

A doua parte aceste cuvinte 
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amendamentul 40 

Prima parte „Statele membre iau măsuri pentru reducerea la minimum a impactului ambalajelor 

asupra mediului și contribuie la realizarea obiectivelor de prevenire a producerii 

deșeurilor prevăzute în articolul 9 alineatul (-1) din Directiva 2008/98/CE. Astfel de 

măsuri includ răspunderea extinsă a producătorilor, astfel cum este definită la 

articolul 8 alineatul (1) al treilea paragraf și stimulente pentru folosirea ambalajelor 

reutilizabile. Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a obține o reducere 

susținută a consumului de ambalaje care nu sunt reciclabile și de ambalaj excesiv. 

Astfel de măsuri nu compromit igiena sau siguranța alimentară. În plus, statele 

membre pot lua alte măsuri, prin consultare cu agenții economici, consumatorii și 

organizațiile pentru protecția mediului, care vizează reunirea și valorificarea 

multiplelor inițiative adoptate în statele membre în domeniul prevenirii. Acestea 

trebuie să se conformeze obiectivelor prezentei directive, astfel cum sunt definite la 

articolul 1 alineatul (1).” 

A doua parte „Statele membre utilizează instrumentele economice adecvate și alte măsuri în 

scopul de a furniza stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor. Aceste 

instrumente și măsuri le pot include pe cele enumerate în anexa IVa la Directiva 

2008/98/CE.” 

 
amendamentul 57 

Prima parte întregul text, cu excepţia literei (b) 

A doua parte litera (b) 
 

 

9. Egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015 

Raport: Ernest Urtasun (A8-0046/2017) 

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

comentarii 

§ 4 § text original div   

1 +  

2/AN - 305, 368, 20 

§ 5 § text original div   

1 +  

2/VE + 340, 331, 15 

§ 6 § text original div   

1 +  

2/VE + 357, 313, 20 

§ 7 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

§ 15 § text original div   

1 +  

2/AN + 324, 302, 69 

§ 18 § text original vs/VE + 354, 318, 15 

§ 19 § text original div   

1 +  

2/VE + 339, 305, 44 

§ 20 § text original div   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 22 § text original div   

1/AN + 597, 40, 59 

2/AN + 426, 221, 35 

3/AN + 370, 286, 34 

§ 23 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 24 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 25 § text original div   

1 +  

2 +  

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

comentarii 

§ 31 § text original div   

1/AN + 568, 60, 66 

2/AN + 530, 112, 40 

§ 33 § text original div   

1 +  

2/AN + 526, 127, 40 

§ 37 § text original vs +  

§ 38 § text original div   

1 +  

2/AN + 462, 154, 69 

§ 40 § text original vs +  

§ 42 § text original div   

1 +  

2/VE + 355, 309, 29 

3 +  

§ 46 1 S&D AN + 428, 221, 44 

§ text original div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

3/AN ↓  

4/AN ↓  

§ 47 2 ECR AN - 216, 408, 67 

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

comentarii 

§ 48 § text original AN + 454, 125, 100 

§ 50 § text original AN + 471, 160, 57 

§ 60 § text original AN + 356, 273, 54 

Considerentul D § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul T § text original vs +  

Considerentul AD § text original div   

1 +  

2/VE - 323, 328, 37 

Considerentul AH § text original AN + 388, 255, 51 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 369, 188, 133 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: considerentul AH, § 46 (a treia parte), amendamentul 1 

ECR: amendamentul 2 

S&D: §§ 15 (a doua parte), 22, 31, 33 (a doua parte), 46, 48, 60, considerentul AH 

Verts/ALE: §§ 4 (a doua parte), 22 (a treia parte), 31 (a doua parte), 33 (a doua parte), 38 (a doua 

parte), 46, 48, 50, 60, considerentul AH 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: considerentele T, AH, §§ 18, 37, 40, 47, 48, 50, 60 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

considerentul D 

Prima parte „întrucât, în 2015, rata de ocupare a femeilor a ajuns la cel mai ridicat nivel din 

istorie - 64,5 %, dar a rămas cu mult sub cea a bărbaților, care se situa la 75,6 %; 

întrucât pentru femei, probabilitatea de a se angaja și de a rămâne în locuri de muncă 

cu timp parțial (adeseori în mod involuntar)” 

A doua parte „este de patru ori mai mare decât pentru bărbați; întrucât mulți tineri rămân săraci, 

deși lucrează, mai ales în Grecia, Spania, Croația, Italia, Cipru Portugalia și 

Slovacia;” 
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considerentul AD 

Prima parte „întrucât se înregistrează o deteriorare a condițiilor în care locuiesc anumite grupuri 

de femei, care se confruntă în mod frecvent cu multiple dificultăți și riscuri și 

niveluri foarte ridicate de discriminare,” 

A doua parte „în special femeile cu dizabilități, femeile care au în grijă alte persoane, femeile 

vârstnice, femeile care aparțin unor minorități, femeile imigrante, refugiate sau 

solicitante de azil, femeile fără studii sau cu un nivel scăzut de educație, femeile care 

au fost victime ale violenței de gen, femeile din comunitatea LGBTI etc.;” 

 
§ 4 

Prima parte „cere Comisiei să ia măsuri imediate (și să asigure o mai mare evaluare a acestor 

măsuri) pentru a stopa impactul acestor reduceri ale cheltuielilor publice care au 

efecte negative asupra drepturilor femeilor și a egalității de gen în statele membre ale 

UE; ” 

A doua parte „deplânge vehement faptul că politicile de austeritate încetinesc drastic realizarea 

egalității de gen și, astfel, marginalizează femeile în societate și la locul de muncă;” 

 
§ 5 

Prima parte „regretă că nu există principiul integrării perspectivei de gen în Strategia Europa 

2020 și cere includerea unei integrări generale și mai ferme a perspectivei de gen în 

această strategie, prin abordarea cauzelor structurale ale sărăciei în rândul femeilor,” 

A doua parte „în special în cadrul formulării recomandărilor de țară în contextul semestrului 

european; cere, de asemenea, includerea în analiza anuală a creșterii a unor orientări 

de politici specifice privind reducerea inegalităților de gen;” 

 
§ 6 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special al femeilor în vârstă, al mamelor 

singure, al femeilor victime ale violenței de gen, al femeilor cu dizabilități, al 

femeilor migrante, solicitante de azil și refugiate și al celor care aparțin 

minorităților” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 7 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care să includă persoanele transgen și 

intersexuale,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 15 

Prima parte invită Comisia, în strânsă colaborare cu statele membre, să prezinte un pachet 

ambițios și cuprinzător de măsuri legislative și nelegislative ce vizează echilibrul 

dintre viața profesională și cea personală, ca parte a programului de lucru al 

Comisiei pentru 2017, și ținând cont de pilonul european anunțat al drepturilor 

sociale” 

A doua parte „și incluzând revizuirea actualelor directive privind concediul de maternitate și 

concediul pentru creșterea copilului , precum și propunerile de directive privind 

concediul de paternitate și concediul de îngrijire, încurajând bărbații și femeile din 

toate categoriile de lucrători să recurgă în mod egal la aceste concedii;” 

 



P8_PV- (2017)03-14(VOT)_RO.docx 27 PE 601.334 

§ 19 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „încurajează Portugalia, țările de Jos, 

Luxemburgul, Finlanda, Italia, Malta și Estonia să realizeze celălalt obiectiv și invită 

Polonia, Croația și România (care au mari întârzieri în îndeplinirea ambelor 

obiective) să facă mai multe eforturi pentru a furniza servicii publice de îngrijire a 

copiilor, pentru a contribui la un echilibru mai bun între viața privată și viața 

profesională a lucrătorilor;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 20 

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

A doua parte „Comisiei și” 

A treia parte „europene”     

 
§ 22 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ și muncă de valoare egală” și  „și să ceară 

firmelor să introducă mecanisme interne pentru detectarea diferențelor de 

remunerare” 

A doua parte „și muncă de valoare egală” 

A treia parte „și să ceară firmelor să introducă mecanisme interne pentru detectarea diferențelor 

de remunerare” 

 
§ 23 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „consideră că trebuie urgent elaborată la nivelul 

UE o definiție a principiului «remunerării egale pentru muncă egală sau muncă de 

valoare egală»” 

A doua parte „consideră că trebuie urgent elaborată la nivelul UE o definiție a principiului 

«remunerării egale pentru muncă egală sau muncă de valoare egală»” 

 
§ 24 

Prima parte „condamnă faptul că au crescut diferențele de pensii între femei și bărbați în peste 

jumătate din statele membre;” 

A doua parte „încurajează Ciprul, Germania și țările de Jos să reducă diferența dintre pensiile 

bărbaților și cele ale femeilor, care se ridică la aproape 50 %; invită Malta, Spania, 

Belgia, Irlanda, Grecia, Italia și Austria să elimine diferențele de gen în acordarea 

pensiilor, între 11 % și 36 % dintre femeile din aceste țări neavând niciun fel de 

pensie;” 
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§ 25 

Prima parte „felicită Guvernul Suediei pentru că a realizat paritatea de reprezentare din 

perspectiva genului; felicită Slovenia și Franța pentru că au realizat o paritate 

virtuală și încurajează Ungaria, Slovacia și Grecia, care au format guverne în care nu 

există nicio femeie , să se asigure că femeile sunt reprezentate adecvat la toate 

nivelurile proceselor decizionale politice și economice;” 

A doua parte „invită statele membre să garanteze paritatea de gen la nivelul funcțiilor înalte din 

cadrul guvernelor, instituțiilor și organismelor lor publice și pe listele electorale, 

pentru a se asigura o reprezentare egală în consiliile locale și parlamentele regionale, 

naționale, precum și în Parlamentul European;” 

A treia parte „subliniază faptul că diferite studii au demonstrat că o acțiune legislativă 

corespunzătoare poate conduce la o schimbare rapidă în ceea ce privește echilibrul 

de gen în politică; împărtășește opinia exprimată de Comisie care precizează că, 

pentru a avea cote eficiente, este necesar ca acestea să fie însoțite de norme privind 

ordinea din listele de candidați și de sancțiuni corespunzătoare în caz de nerespectare 

a acestora;” 

 
§ 31 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită Consiliul să activeze clauza-pasarelă 

prin adoptarea unei decizii în unanimitate care să adauge violența de gen la lista de 

domenii ale criminalității, prevăzută la articolul 83 alineatul (1) din TFUE” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 33 

Prima parte „salută progresele realizate de statele membre prin semnarea Convenției de la 

Istanbul, primul instrument cu caracter juridic obligatoriu pentru prevenirea și 

combaterea la nivel internațional a violenței împotriva femeilor; și îndeamnă cele 14 

state membre care nu au ratificat încă convenția, să o facă fără întârziere; salută 

propunerea Comisiei din martie 2016 referitoare la aderarea UE la Convenția de la 

Istanbul; invită Consiliul și Comisia să accelereze negocierile privind semnarea și 

încheierea Convenției de la Istanbul și sprijină aderarea la convenție fără rezerve și 

pe o bază largă;  invită, totodată, Comisia să includă o definiție a violenței bazate pe 

gen în conformitate cu dispozițiile din Directiva 2012/29/UE și să prezinte cât mai 

rapid o strategie cuprinzătoare pentru prevenirea și combaterea violenței de gen,” 

A doua parte „care să conțină un act legislativ cu caracter obligatoriu;” 

 
§ 38 

Prima parte „invită Comisia și statele membre să includă măsuri de protejare a femeilor și a 

persoanelor LGBTI împotriva hărțuirii la locul de muncă;” 

A doua parte „invită Comisia să revizuiască actuala Decizie-cadru a Consiliului privind 

combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul 

dreptului penal, pentru a include în aceasta sexismul, infracțiunile generate de 

prejudecăți și incitarea la ură pe motive de orientare sexuală, identitate de gen și 

caracteristici sexuale;” 

 
§ 42 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „imediat” și „și recunoașterea imediată a 

identității de gen pe durata procedurilor de azil, ca măsură de prevenire a violenței” 

A doua parte „imediat” 

A treia parte „și recunoașterea imediată a identității de gen pe durata procedurilor de azil, ca 

măsură de prevenire a violenței” 
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§ 46 

Prima parte „reafirmă că femeile trebuie să aibă control asupra sănătății lor sexuale și 

reproductive și asupra drepturilor aferente;” 

A doua parte „solicită tuturor statelor membre să garanteze accesul femeilor la planificarea 

familială voluntară și la întreaga gamă de servicii de sănătate sexuală și 

reproductivă, inclusiv la contracepție” 

A treia parte „și avort” 

A patra parte „invită statele membre și Comisia să desfășoare acțiuni de sensibilizare, cu 

obiectivul de a face bărbații și femeile deplin conștienți de drepturile și 

responsabilităților lor în ceea ce privește chestiunile sexuale și reproductive;” 
 

 

10. Egalitatea de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și 

furnizarea de bunuri și servicii 

Raport: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017) 

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

comentarii 

§ 10 § text original AN + 470, 147, 69 

§ 23 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 34 § text original AN + 381, 258, 46 

§ 38 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 39 § text original div   

1 +  

2/VE + 343, 333, 17 

Referirea 8 § text original div   

1/AN + 573, 73, 42 

2/AN + 392, 223, 68 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Referirea 15 § text original AN + 401, 252, 32 

Considerentul I § text original vs -  

Considerentul J § text original vs -  

Considerentul L § text original AN + 390, 259, 43 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 499, 104, 81 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: referirile 8, 15, §§ 10, 34, considerentul L 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: referirea 15, considerentele I, J, L, §§ 10, 34 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

Referirea 8 

Prima parte „având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 

violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul),” 

A doua parte „și articolul 3 din aceasta, care definește «genul» ca fiind «rolurile, 

comportamentele, activitățile și atributele construite social, pe care o societate dată 

le consideră adecvate pentru femei și bărbați»,” 

 
§ 23 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 38 

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

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 39 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv sancțiuni disuasive” 

A doua parte aceste cuvinte 
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11. Fondurile UE pentru egalitatea de gen 

Raport: Clare Moody (A8-0033/2017) 

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

comentarii 

§ 13 § text original vs +  

§ 17 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 20 § text original div   

1 +  

2/VE - 282, 380, 25 

§ 35 § text original div   

1 +  

2/AN + 453, 172, 56 

§ 52 § text original AN - 327, 333, 22 

§ 55 § text original div   

1 +  

2/AN + 480, 116, 87 

După § 55 2 peste 76 de 

deputați 

AN + 430, 179, 67 

§ 56 § text original div   

1 +  

2/AN + 425, 176, 78 

3/AN + 407, 203, 59 

§ 62 § text original div   

1 +  

2/AN + 356, 289, 40 

3/AN + 440, 170, 73 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 67 § text original AN - 325, 328, 25 

§ 69 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 78 § text original div   

1/AN + 609, 50, 24 

2/AN + 352, 306, 16 

§ 79 § text original AN - 310, 318, 56 

§ 80 1 raportor AN + 332, 305, 51 

§ text original AN ↓  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 437, 166, 80 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: amendamentul 1 

PPE: amendamentul 2 

Peste 76 de 

deputați 

§§ 35 (a doua parte), 55 (a doua parte), 56 (a doua parte), 79, 80 

Verts/ALE: amendamentul 2, §§ 52, 67, 56 (a treia parte), 62 (a doua și a treia parte) 

S&D: §§ 67, 78, amendamentul 2 
 

Solicitări de vot separat 

Peste 76 de 

deputați 

§§ 13, 52, 67, 79, 80, 

 

Solicitări de vot pe părți 

peste 76 de deputați 

§ 20 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „munca neremunerată reprezintă un element 

important al eficienței economice și că” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 17 

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

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 35 

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

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 55 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „, inclusiv accesul la contracepție, la 

contracepția de urgență și la avort” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 56 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „legate de sănătatea sexuală și reproductivă” și 

„, cum ar fi femeile care au fost victime ale violenței, inclusiv ale violenței sexuale, 

precum și minorilor neînsoțiți și altor grupuri de risc, inclusiv persoanelor LGTBI” 

A doua parte „legate de sănătatea sexuală și reproductivă” 

A treia parte „, cum ar fi femeile care au fost victime ale violenței, inclusiv ale violenței sexuale, 

precum și minorilor neînsoțiți și altor grupuri de risc, inclusiv persoanelor LGTBI” 

 
§ 62 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și migrante” și „, precum și a persoanelor 

LGTBI” 

A doua parte „și migrante” 

A treia parte „, precum și a persoanelor LGTBI” 

 
§ 69 

Prima parte „consideră că fondurile acordate de UE în cadrul actualului CFM pentru îndeplinirea 

obiectivelor angajamentului strategic pentru egalitatea de gen, în valoare de 6,17 

miliarde EUR, reprezintă un prim pas” 

A doua parte „și cere majorarea acestei sume în următorul CFM;” 

 
§ 78 

Prima parte „își reiterează îngrijorarea cu privire la dezechilibrul de gen evident (cu cea mai 

mare diferență dintre toate instituțiile UE) în rândul membrilor Curții de Conturi 

Europene, ce cuprinde în prezent 28 de bărbați și doar trei femei (cu două mai puțin 

decât la începutul lui 2016);” 

A doua parte „solicită Consiliului ca, din acest moment și până când va fi atins un echilibru 

acceptabil, să propună Parlamentului doi candidați, o femeie și un bărbat, pentru 

fiecare numire viitoare;” 
 

 

12. Implicațiile megadatelor asupra drepturilor fundamentale 

Raport: Ana Gomes (A8-0044/2017) 

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

comentarii 

§ 3 § text original vs +  

§ 4 § text original div   

1 +  

2 +  

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

comentarii 

§ 13 § text original vs +  

§ 14 § text original vs +  

§ 16 § text original div   

1 +  

2/VE + 364, 253, 63 

3 +  

§ 20 § text original vs +  

§ 27 § text original vs +  

§ 28 § text original vs +  

§ 31 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerentul K § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerentul O § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 561, 71, 49 

 

Solicitări de vot separat 

Peste 76 de 

deputați 

§§ 3, 13, 14, 20, 27, 28 
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Solicitări de vot pe părți 

Peste 76 de deputați 

Considerentul K 

Prima parte „întrucât sectorul megadatelor este în creștere cu 40 % pe an, de șapte ori mai repede 

decât piața IT; întrucât concentrarea seturilor mari de date produse de noile 

tehnologii oferă informații esențiale pentru corporațiile mari, declanșând modificări 

fără precedent ale echilibrului de putere dintre cetățeni, guverne și actorii privați;” 

A doua parte „întrucât o astfel de concentrare a puterii în mâinile corporațiilor ar putea consolida 

monopolurile și practicile abuzive și ar putea avea un efect negativ asupra 

drepturilor consumatorilor și a concurenței loiale pe piață;” 

A treia parte „întrucât interesele persoanei, precum și protecția drepturilor fundamentale ar trebui 

să fie examinate în continuare în contextul fuziunilor megadatelor;” 

 
considerentul O 

Prima parte „întrucât analiza datelor și algoritmii au un impact din ce în ce mai mare asupra 

informațiilor puse la dispoziția cetățenilor;” 

A doua parte „întrucât astfel de tehnici, dacă sunt utilizate greșit, pot pune în pericol drepturile 

fundamentale la informație, precum și libertatea și pluralismul mass-mediei; întrucât 

sistemul de radiodifuziune publică în statele membre are legătură directă cu nevoile 

democratice, sociale și culturale ale fiecărei societăți și cu nevoia de conservare a 

pluralității mass-mediei, astfel cum se prevede în Protocolul privind sistemul de 

radiodifuziune publică în statele membre la Tratatul de la Amsterdam 

(11997D/PRO/09);” 

 
§ 4 

Prima parte „subliniază faptul că slabele cunoștințe și înțelegere ale persoanelor individuale 

referitoare la natura megadatelor permit utilizarea informațiilor cu caracter personal 

în moduri neintenționate;” 

A doua parte „remarcă faptul că educația și conștientizarea în privința drepturilor fundamentale 

sunt de o importanță majoră în UE;” 

A treia parte „îndeamnă instituțiile UE și statele membre să investească în competențele digitale 

și în sporirea conștientizării cu privire la drepturile digitale, la confidențialitate și la 

protecția datelor în rândul cetățenilor, inclusiv al copiilor; subliniază faptul că 

această educație ar trebui să abordeze înțelegerea principiilor/a logicii referitoare la 

modul în care funcționează algoritmii și procesele decizionale automatizate, precum 

și la modul de interpretare a acestora într-un mod semnificativ; subliniază, de 

asemenea, nevoia de educare pentru a stimula înțelegerea locului și modului în care 

sunt colectate fluxurile de date (și anume extragerea de informații de pe site-uri web, 

combinarea datelor provenite din fluxuri cu datele provenite din rețelele de 

socializare și dispozitivele conectate, precum și agregarea acestora într-un nou flux 

de date);” 

 
§ 16 

Prima parte „consideră că utilizarea criptării de la un capăt la celălalt ar trebui să fie, de 

asemenea, încurajată” 

A doua parte „și, dacă este cazul, solicitată” 

A treia parte „în conformitate cu principiul protecției datelor începând cu momentul conceperii; 

recomandă, în acest sens, ca orice cadru legislativ viitor să interzică în mod specific 

furnizorilor de criptare, furnizorilor de servicii de comunicații și tuturor celorlalte 

organizații (la toate nivelurile lanțului de aprovizionare) să permită sau să faciliteze 

«uși secrete (backdoors)»;” 
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§ 31 

Prima parte „atrage atenția asupra faptului că, dat fiind caracterul intruziv al deciziilor și 

măsurilor luate de autoritățile de ordine și siguranță publică - inclusiv prin 

mijloacele de prelucrare a datelor și de analiză a acestora - în viața și drepturile 

cetățenilor, este necesar să se procedeze cu prudență maximă în vederea împiedicării 

discriminării ilegale și vizării anumitor persoane sau grupuri de persoane definite 

prin referire la rasă, culoare, origine etnică sau socială, trăsături genetice, limbă, 

religie sau convingere, opinii politice sau de orice altă natură, proprietate, naștere, 

handicap, vârstă, gen, exprimare sau identitate de gen, orientare sexuală, situație 

rezidențială, sănătate sau apartenență la o minoritate națională” 

A doua parte „care fac adesea obiectul stabilirii unui profil etnic sau al unei aplicări mai intense a 

legii de către autoritățile de ordine și siguranță publică, precum și a persoanelor care 

se întâmplă să fie definite prin caracteristici specifice;” 

A treia parte „solicită să se asigure o formare corespunzătoare pentru colectorii de date din prima 

linie și pentru utilizatorii de informații rezultate din analiza datelor;” 
 

 

13. Norme minime de protecție a iepurilor de crescătorie 

Raport: Stefan Eck (A8-0011/2017) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

de înlocuire 

1 PPE AN - 235, 388, 62 

§ 34, după a doua 

liniuță 

3 peste 76 de 

deputați 

AN + 356, 254, 71 

Considerentul H 2 raportor  +  

vot: rezoluție (întregul text) 

Comisia AGRI 

AN + 410, 205, 59 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 1, 3 

 

 


