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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 

ESA vot secret 
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1. Rusia, în special cazurile lui Eston Kohver, lui Oleg Sențov și al lui Alexander 

Colcenko  

Propuneri de rezoluție: B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, 

B8-0852/2015, B8-0855/2015 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0845/2015  

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

După § 9 3 ALDE  +  

După § 10 1= 

2= 

ECR, PPE,  

ALDE 

VE + 307, 270, 49 

vot: rezoluție (textul integral) AN + 378, 111, 138 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0845/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0847/2015  ECR  ↓  

B8-0849/2015  EFDD  ↓  

B8-0850/2015  PPE  ↓  

B8-0851/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0852/2015  ALDE  ↓  

B8-0855/2015  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE, ECR, ENF: vot final 
 

Diverse 

Seán Kelly (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-B8-

0845/2015. 
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2. Angola 

Propuneri de rezoluție: B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, 

B8-0859/2015, B8-0861/2015 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0846/2015  

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

vot: rezoluție (textul integral) AN + 550, 14, 60 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0846/2015  ECR  ↓  

B8-0848/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0853/2015  PPE  ↓  

B8-0854/2015  ALDE  ↓  

B8-0857/2015  EFDD  ↓  

B8-0859/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0861/2015  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: vot final 
 

Diverse 

Seán Kelly (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-B8-

0846/2015. 
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3. Azerbaidjan 

Propuneri de rezoluție: B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, 

B8-0864/2015, B8-0865/2015 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0856/2015  

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

§ 7 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 14 2 PPE VE - 214, 361, 57 

§ 15 3 PPE  -  

§ text original div   

1/VE + 336, 272, 31 

2 +  

După § 16 1 Verts/ALE AN + 328, 273, 37 

§ 18 § text original vs +  

§ 19 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 22 § text original  + modificat oral 

Considerentul M § text original vs +  

vot: rezoluție (textul integral) VE + 365, 202, 72 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0856/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0858/2015  ECR  ↓  

B8-0860/2015  PPE  ↓  

B8-0862/2015  EFDD  ↓  

B8-0863/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0864/2015  ALDE  ↓  

B8-0865/2015  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentul 1 
 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: considerentul M 

ECR: § 18 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 15 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „invită Comisia să examineze ... drepturilor 

omului comise în Azerbaidjan;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 19 

Prima parte „invită Consiliul să evite ... Parteneriatul estic” 

A doua parte „și să aibă în vedere ... persecuții politice;” 

 
ECR: 

§ 7 

Prima parte „invită Azerbaidjanul să-și ... Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) care se 

referă la Azerbaidjan; ;” 

A doua parte „solicită ca hotărârea ... să fie respectate;” 
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Diverse 

Marietje Schaake a prezentat următorul amendament oral la § 22:  

  

„22. invită SEAE și statele membre să se abțină, deocamdată, de la activități de observare a alegerilor; 

constată că o misiune ODIHR se află acum la fața locului și ar fi extrem de important de aflat analiza 

acesteia asupra situației țării respective;” 

 

Branislav Škripek și Dita Charanzová și-au retras semnătura de pe rezoluția comună RC-B8-

0856/2015. 

4. Migrația și refugiații în Europa 

Propuneri de rezoluție: B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, 
B8-0838/2015, B8-0842/2015 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0832/2015  

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

După § 3 6 GUE/NGL AN - 118, 506, 16 

§ 5 § text original div   

1/AN + 528, 73, 37 

2/AN + 528, 67, 40 

§ 6 § text original div   

1/AN + 456, 157, 24 

2/AN + 430, 182, 19 

3/AN + 434, 181, 25 

După § 6 7 GUE/NGL  -  

§ 7 8 GUE/NGL  -  

§ 8 9 GUE/NGL  -  

După § 8 10 GUE/NGL  -  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 9 § text original AN + 446, 173, 20 

§ 10 § text original AN + 521, 106, 14 

§ 11 § text original VE + 498, 91, 31 

modifié oralement 

§ 12 11 GUE/NGL AN - 43, 572, 25 

După § 12 12/rev GUE/NGL  +  

13 GUE/NGL  -  

§ 13 1 S&D, ALDE, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN + 311, 283, 41 

După § 13 3 Verts/ALE VE - 198, 418, 8 

§ 14 14 GUE/NGL  -  

§ 15 § text original div   

1/AN + 504, 76, 56 

2/AN + 556, 20, 54 

După § 18 15 GUE/NGL AN - 90, 512, 36 

După considerentul B 4/rev GUE/NGL AN - 103, 499, 31 

După considerentul E 5 GUE/NGL  -  

După considerentul G 2 Verts/ALE VE - 192, 402, 29 

Considerentul J § text original div   

1 +  

2/AN + 483, 139, 13 

vot: rezoluție (textul integral) AN + 432, 142, 57 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-0832/2015  

(PPE) 

    ↓  

Propunerea de rezoluție B8-0833/2015  

(ECR) 

    ↓  

Propunerea de rezoluție B8-0834/2015  

(ALDE) 

    ↓  

Propunerea de rezoluție B8-0835/2015  

(GUE/NGL) 

    ↓  

Propunerea de rezoluție B8-0837/2015  

(Verts/ALE) 

    ↓  

Propunerea de rezoluție B8-0838/2015  

(ENF) 

    ↓  

Propunerea de rezoluție B8-0842/2015  

(S&D) 

    ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: vot final 

PPE: amendamentul 1 

GUE/NGL: amendamentele 4, 6, 11, 15 

ENF: §§ 5, 6, 9, 10, 15, amendamentele 1, 4, vot final, considerentul J (a doua parte) 
 

Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

§ 5 

Prima parte „își reiterează angajamentul ... frontierelor externe;” 

A doua parte „subliniază că libera ... integrării europene;” 
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§ 6 

Prima parte „salută inițiativele ... și Ungaria;” 

A doua parte „sprijină anunțul ... permanent de transferuri;” 

A treia parte „îi reamintește Consiliului ... preferințele refugiaților;” 

 
§ 15 

Prima parte „regretă faptul că liderii ... împotriva migranților;” 

A doua parte „invită Comisia ... demnitatea umană;” 

 
considerentul J 

Prima parte „întrucât actuala situație ... politici fragmentate în domeniul migrației;” 

A doua parte „întrucât lipsa unor proceduri ... solicitanții de azil;” 

 
 

Diverse 

Igor Šoltes, Philippe Lamberts și Barbara Lochbihler (Grupul Verts/ALE) sunt, de asemenea, 

semnatari ai propunerii de rezoluție B8-0837/2015. 

 

Nuno Melo, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein și Danuta Maria Hübner (Grupul 

PPE) sunt, de asemenea, semnatari ai propunerii de rezoluție B8-0832/2015. 

 

Clare Moody și Soledad Cabezón Ruiz (Grupul S&D) sunt, de asemenea, semnatare ale propunerii de 

rezoluție B8-0842/2015. 
 

Anna Maria Corazza Bildt a propus următorul amendament oral la § 11:  

  

„11. solicită transpunerea rapidă și integrală a Sistemului european comun de azil și punerea în 

aplicare efectivă a acestuia de către toate statele membre participante; îndeamnă Comisia să se asigure 

că toate statele membre pun în aplicare în mod adecvat legislația UE pentru a garanta aplicarea unor 

standarde eficiente, consecvente și umane pe tot teritoriul UE, luând în considerare interesul superior 

al copilului;” 
 

 

5. Rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu 

Propuneri de rezoluție: B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, 
B8-0844/2015 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0836/2015  

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

§ 2 1 ECR VE - 134, 421, 59 

§ 4 2 ECR VE - 259, 336, 26 

§ 6 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

vot: rezoluție (textul integral) AN + 525, 70, 31 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0836/2015  ECR  ↓  

B8-0839/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0840/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0841/2015  ALDE  ↓  

B8-0843/2015  PPE  ↓  

B8-0844/2015  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: vot final 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 6 

Prima parte „îndeamnă VP/ÎR ... procesului de pace din Orientul Mijlociu” 

A doua parte „și de a nu se lansa în inițiative unilaterale care slăbesc acțiunile UE;” 
 

 

6. Situația din Belarus 

Propuneri de rezoluție: B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, 
B8-0879/2015, B8-0880/2015 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0866/2015  

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

 

§ 6 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 16 1 Verts/ALE AN - 113, 463, 36 

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

comentarii 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0866/2015  PPE  ↓  

B8-0872/2015  ECR  ↓  

B8-0874/2015  EFDD  ↓  

B8-0876/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0878/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0879/2015  S&D  ↓  

B8-0880/2015  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: amendamentul 1 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 6 

Prima parte „reamintește că în Belarus ... 18 martie 2015;” 

A doua parte „în acest context, ... abolirii definitive a acesteia;” 
 

Diverse 

Ivan Jakovčić (Grupul ALDE) este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-B8-

0866/2015 și al propunerii de rezoluție B8-0880/2015. 
 

 

7. Antreprenoriatul social și inovarea socială în combaterea șomajului 

Raport: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015) 

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

comentarii 

§ 19 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 20 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 22 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 29 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 31 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 50 § text original AN + 497, 87, 25 

§ 51 § text original AN + 474, 79, 46 

Considerentul M § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (textul integral) AN + 494, 91, 23 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: §§ 50, 51 
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Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

§ 19 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „precum și în programele naționale de reformă” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 20 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „invită statele membre ... operaționale naționale 

din cadrul FSE” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 22 

Prima parte „salută reforma ... de pe piața muncii;” 

A doua parte „invită statele membre ... împotriva corupției;” 

 
§ 29 

Prima parte „salută faptul că o parte ... oportunitățile de finanțare;” 

A doua parte „invită statele membre ... programele de finanțare ale UE;” 

 
§ 31 

Prima parte „subliniază necesitatea ... diferitele tipuri de întreprinderi;” 

A doua parte „invită statele membre și Comisia ... și finanțarea participativă (crowdfunding);” 

 
§ 44 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „colectării de date defalcate în funcție de gen” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul M 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „de calitate” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ALDE, ENF: 

§ 33 

Prima parte „subliniază faptul că normele ... și al serviciilor sociale;” 

A doua parte „în acest sens, invită Comisia ... destinate acestor întreprinderi”, cu excepția 

cuvintelor „să dea dovadă de flexibilitate ... economia socială și serviciile sociale” 

A treia parte „să dea dovadă de flexibilitate ... economia socială și serviciile sociale” 
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8. Crearea unei piețe a muncii competitive în UE pentru secolul XXI 

Raport: Martina Dlabajová (A8-0222/2015) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

de înlocuire 

1 Verts/ALE,  

S&D 

VE - 216, 360, 19 

§ 2 § text original div   

1 +  

2/VE + 353, 239, 6 

Înainte de § 3, subtitlul § text original div   

1 +  

2 +  

§ 8 § text original div   

1 +  

2/VE - 274, 285, 33 

§ 9 § text original div   

1 +  

2/AN + 524, 38, 32 

§ 13 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § text original div   

1/VE + 337, 246, 7 

2 +  

3 +  



P8_PV(2015)09-10(VOT)_RO.doc 15 PE 567.460 
 

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

comentarii 

§ 16 § text original vs +  

§ 17 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 298, 268, 18 

Înainte de § 19, 

subtitlul 

§ text original vs +  

§ 19 § text original vs +  

§ 28 § text original vs +  

§ 29 § text original vs +  

§ 38 § text original AN + 503, 41, 47 

§ 49 § text original vs +  

§ 50 § text original div   

1 +  

2/VE - 289, 293, 4 

§ 51 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 54 § text original div   

1/AN + 559, 25, 4 

2 +  

§ 57 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 59 § text original vs +  

§ 67 § text original div   

1 +  

2/VE - 267, 309, 6 

§ 70 § text original div   

1 +  

2/VE + 297, 282, 2 

Înainte de § 71, 

subtitlul 

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 71 § text original AN + 457, 117, 8 

§ 73 § text original vs/VE + 331, 100, 133 

§ 74 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 81 § text original div   

1 +  

2/VE + 331, 219, 19 

§ 82 § text original vs/VE + 353, 214, 6 

§ 84 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 85 § text original div   

1 +  

2/AN - 173, 350, 50 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 86 § text original div   

1/AN + 535, 3, 28 

2/AN + 425, 134, 8 

3/AN + 362, 177, 28 

§ 90 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 96 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 97 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 98 § text original div   

1 +  

2/AN + 459, 106, 4 

§ 101 § text original AN + 521, 40, 2 

§ 102 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 106 § text original div   

1/AN + 416, 125, 25 

2/AN - 214, 316, 29 

3/AN - 222, 298, 42 

4/AN + 436, 104, 26 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 113 § text original vs +  

Referirea 2 § text original vs +  

Referirea 6 § text original vs +  

Referirea 8 § text original vs +  

Considerentul C § text original div   

1/AN + 523, 4, 24 

2/AN + 300, 225, 27 

3/AN + 421, 131, 6 

Considerentul F § text original div   

1 +  

2/VE + 277, 229, 53 

Considerentul H § text original vs +  

vot: rezoluția Comisiei EMPL (textul integral) AN + 310, 232, 13 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: §§ 71, 101, 106 

ECR: § 106 

Verts/ALE: § 86, considerentul C 

ENF: §§ 9 (a doua parte), 38, 54 (prima parte), 85 (a doua parte), 98 (a doua parte), 

considerentul C 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: §§ 50, 70, 85 

ALDE: § 106 

EFDD: § 73 

Verts/ALE: §§ 49, 59 

ENF: §§ 2, 16, 19, 28, 29, 71, 113, referirea 2, 6, 8, considerentul H, subtitlul înainte de § 

19 

S&D: §§ 17, 49, 82 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 84 

Prima parte „subliniază că este nevoie ... formarea angajaților;” 

A doua parte „subliniază, în acest sens... de protecție socială;” 
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§ 96 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „cum ar fi tinerii, lucrătorii ... de lungă durată;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ALDE: 

§ 51 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „de calitate” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 67 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „de înaltă calitate” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
PPE: 

§ 50 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „bazate pe drepturi” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 70 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „către o abordare bazată pe drepturi ” și 

„obligația” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul F 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „semnificativă” și „considerabil” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Verts/ALE: 

§ 97 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „să acționeze într-un mod mai favorabil 

afacerilor și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ENF: 

subtitlu înainte de § 3  

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „din UE” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 9 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 54 

Prima parte „consideră că ar trebui... fără prejudecăți academice” 

A doua parte „deoarece acestea favorizează ... s-au dovedit eficace în promovarea angajării 

tinerilor;” 

 
§ 57 

Prima parte „subliniază că fiecare sistem ... comparabile” 

A doua parte „sau adaptabile;” 
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subtitlu înainte de § 71  

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului „Stimularea ” 

A doua parte acest cuvânt 

 
§ 74 

Prima parte „constată că UE s-a ... circulații a lucrătorilor;” 

A doua parte „solicită încurajarea ... perspectivelor de găsire a unui loc de muncă;” 

 
§ 90 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „oferit de finalizarea pieței unice digitale, 

crearea uniunii energetice” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 98 

Prima parte „invită Comisia ... echitabile, durabile și favorabile incluziunii” 

A doua parte „subliniază, în plus ... poate fi dovedită” 

 
§ 102 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și să realizeze ... pe aceste practici;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
S&D: 

§ 2 

Prima parte „consideră că, pentru ... sau cu calificări foarte slabe;” 

A doua parte „precum și de stimulente și de posibilități de a lucra; ” 

 
§ 81 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 
PPE, ENF: 

§ 8 

Prima parte „este profund îngrijorat ... încadrarea în muncă a tinerilor;” 

A doua parte „solicită, prin urmare... absolvire și încadrarea în muncă;” 

 
ECR, ENF: 

§ 13 

Prima parte „evidențiază diferențele ... întreprinderi și angajați;” 

A doua parte „și este profund îngrijorat ... durata medie a șomajului;” cu excepția cuvintelor 

„solicită, prin urmare... vacante din statele membre” 

A treia parte „solicită, prin urmare... vacante din statele membre” 

 
S&D, ENF: 

§ 15 

Prima parte „subliniază că, în ... ai căror cetățeni sunt” 

A doua parte „amintește, de asemenea ... posturi vacante;” 

A treia parte „subliniază că ... piața muncii din UE;” 

 
§ 86 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „competitive ”, „piețe a muncii” și „care ar 

trebui să stea ... se confruntă IMM-urile” 

A doua parte „competitive”, „piețe a muncii” 

A treia parte „care ar trebui să stea ... se confruntă IMM-urile” 
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considerentul C 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „rigiditățile pieței muncii” și „în vreme ce o 

piață a muncii competitivă ... incluse în Strategia Europa 2020;” 

A doua parte „rigiditățile pieței muncii” 

A treia parte „în vreme ce o piață a muncii competitivă ... incluse în Strategia Europa 2020;” 

 
Verts/ALE, ENF: 

§ 17 

Prima parte „consideră că piața muncii ... regiuni ale Europei” cu excepția cuvintelor „a UE” 

A doua parte „a UE” 

A treia parte „și că diferențele dintre ... flexibilității pieței muncii;” 

 
ALDE, PPE, ENF: 

§ 85 

Prima parte „solicită statelor membre să reducă povara fiscală aplicată forței de muncă” 

A doua parte „și să compenseze, ... mai favorabilă creșterii;” 

 
PPE, ENF: 

§ 106 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „Comisia și”, „european”, „să introducă un 

cadru” et „utilizând un nivel de bază ... practica națională;” 

A doua parte „Comisia și”, „european” 

A treia parte „„să introducă un cadru” 

A patra parte: „utilizând un nivel de bază ... practica națională;” 
 

 

9. Al 30-lea și al 31-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului 

UE (2012-2013) 

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015) 

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

comentarii 

§ 5 § text original AN + 368, 116, 14 

§ 9 § text original div   

1 +  

2/VE - 183, 342, 7 

§ 21 § text original div   

1/AN + 428, 86, 7 

2/AN - 127, 367, 38 

§ 39 § text original AN + 407, 64, 57 

vot: rezoluție (textul integral) AN + 412, 99, 10 
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Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: §§ 5, 21, 39 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 9 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „împreună cu problemele ... îndepărtată de 

cetățeni” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 21 

Prima parte „își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că măsurile de austeritate impuse unor 

state membre ale UE supra-îndatorate - măsuri care au fost ulterior incluse în acte de 

drept secundar al UE înainte de a fi transpuse în legislația națională, în perioada 

menționată de cele două rapoarte anuale examinate - și, în special, reducerile 

drastice ale cheltuielilor publice, au avut drept rezultat o diminuare semnificativă a 

capacității administrației și sistemelor judiciare ale statelor membre de a-și asuma 

responsabilitatea implementării corecte a legislației UE;” 

A doua parte „subliniază, în continuare ... privește alegerea regimurilor proprietății);” 

 


