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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. Situația pescuitului recreativ în Uniunea Europeană 

Raport: Norica Nicolai (A8-0191/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 601, 43, 27 

 

Diverse 

Considerentul L se citește după cum urmează:  

„L. întrucât, potrivit unui studiu recent comandat de Parlament, impactul pescuitului recreativ poate 

varia de la un stoc de pește la altul, reprezentând 2 % (macrou) - 43 % (polac) din captura totală;” 

Considerentul X se citește după cum urmează: 

„X. întrucât, în unele cazuri, capturile provenite din pescuitul recreativ constituie o parte semnificativă 

din mortalitatea totală prin pescuit a stocului și, prin urmare, ar trebui luate în considerare la stabilirea 

posibilităților de pescuit; întrucât, potrivit unui studiu recent comandat de Parlament, contribuția 

procentuală estimată a capturilor totale prin pescuitul recreativ maritim poate varia foarte mult, în 

funcție de speciile vizate – de la 2 % în cazul macroului până la 43 % în cazul polacului;” 
 

 

2. Obligația de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor 

și registrele centrale de tranzacții ***I 

Raport: Werner Langen (A8-0181/2018) 

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

comentarii 

Întregul text 1 comisia  +  

vot: propunerea Comisiei AN + 537, 88, 52 

 

 

 

3. Norme comune în domeniul aviației civile și Agenția Uniunii Europene pentru 

Siguranța Aviației ***I 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 382 comisia AN + 558, 71, 48 
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4. Emisiile de CO2 și consumul de combustibil al vehiculelor grele noi ***I 

Raport: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018) 

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

comentarii 

Acord provizoriu 

Acord provizoriu 47 comisia AN + 612, 56, 11 

Declarații făcute de 

Comisie 

48 comisia  +  

 

 

5. Modernizarea educației în UE 

Raport: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018) 

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

comentarii 

§ 32 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 79 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 97 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 136 § text original vs/VE + 473, 158, 37 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 532, 75, 71 
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Solicitări de vot separat 

peste 76 de 

deputați: 

§ 136 

 

Solicitări de vot pe părți 

peste 76 de deputați: 

§ 32 

Prima parte „consideră că este necesar ca sistemele de învățământ de la toate nivelurile să 

mențină o perspectivă de gen și să țină seama de nevoile persoanelor care se 

confruntă cu multiple forme de discriminare,” 

A doua parte „inclusiv persoanele cu dizabilități, persoanele care se identifică ca LGBTI și 

persoanele care provin din comunități marginalizate;” 

 
§ 79 

Prima parte „solicită o cooperare consolidată între statele membre în modernizarea educației;” 

A doua parte „îndeamnă statele membre să înceapă să pună în aplicare principiile Pilonului 

european al drepturilor sociale care oferă modalități de reducere a inegalităților în 

Europa prin educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții;” 

 
§ 97 

Prima parte „solicită statelor membre să combată stereotipurile de gen în învățământ pentru a se 

asigura că femeile au aceleași șanse și libertatea de alegere cu privire la cariera pe 

care și-o doresc; își exprimă îngrijorarea, în acest context, cu privire la stereotipurile 

care persistă în materialele didactice din unele state membre și așteptările diferite ale 

profesorilor în ceea ce privește comportamentul fetelor și al băieților; subliniază 

nevoia de a integra principiul egalității de gen în formarea inițială și continuă a 

cadrelor didactice, precum și în practicile de predare, pentru a înlătura orice 

obstacole care împiedică realizarea deplină a potențialului studenților, indiferent de 

gen;” 

A doua parte „solicită statelor membre ca, în introducerea egalității de gen în programele școlare 

ale sistemului de învățământ regional al statelor membre, să se acorde o atenție 

deosebită regiunilor ultraperiferice, în care se înregistrează o rată ridicată a violenței 

împotriva femeilor; subliniază că sistemele de învățământ la toate nivelurile trebuie 

să includă o perspectivă de gen și să țină seama de nevoile persoanelor care fac 

obiectul discriminării;” 
 

 

6. Către un sector sustenabil și competitiv al acvaculturii europene 

Raport: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: rezoluție (întregul 

text) 

AN + 605, 38, 30 

 


