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ANEXĂ 
 

REZULTATELE VOTURILOR 

Semnificația abrevierilor și simbolurilor 

+ adoptat 

- respins 

↓ caduc 

R retras 

AN 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. Republica centrafricană 

Propuneri de rezoluție: B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, 

B8-1016/2015, B8-1019/2015 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-1000/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 11 § text original div   

1 +  

2/VE + 406, 173, 57 

§ 12 § text original vs +  

§ 13 § text original vs +  

§ 14 § text original vs +  

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1000/2015  ECR  ↓  

B8-1009/2015  ALDE  ↓  

B8-1010/2015  EFDD  ↓  

B8-1011/2015  S&D  ↓  

B8-1014/2015  PPE  ↓  

B8-1016/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1019/2015  GUE/NGL  ↓  

 

 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: § 12, 13, 14 
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Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 15 

Prima parte „condamnă ferm ... împotriva copiilor;” 

A doua parte „solicită ca fetele ... sexuală și reproductivă;” 

 
PPE: 

§ 11 

Prima parte „își reiterează sprijinul ... teritorială a RCA;” 

A doua parte „reamintește importanța ... fără interferențe din exterior;” 
 

 

2. Situația din Thailanda 

Propuneri de rezoluție: B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, 

B8-1018/2015, B8-1021/2015 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-1002/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

Considerentul M 1 Verts/ALE  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 581, 35, 35 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1002/2015  ECR  ↓  

B8-1012/2015  ALDE  ↓  

B8-1013/2015  EFDD  ↓  

B8-1015/2015  S&D  ↓  

B8-1017/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1018/2015  PPE  ↓  

B8-1021/2015  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: vot final 
 

Diverse 

Tania González Peñas (Grupul GUE/NGL) a semnat, de asemenea, propunerea comună de rezoluție 

RC-B8-1002/2015. 

Elisabetta Gardini și Marijana Petir (Grupul PPE) și-au retras semnătura de pe propunerea comună de 

rezoluție RC-B8-1002/2015. 
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3. Strămutarea în masă a copiilor din Nigeria ca rezultat al atacurilor grupării 

Boko Haram 

Propuneri de rezoluție: B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, 
B8-1029/2015, B8-1031/2015 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-1003/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 11 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul N § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 613, 12, 31 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-1003/2015  ECR  ↓  

B8-1020/2015  ALDE  ↓  

B8-1023/2015  EFDD  ↓  

B8-1024/2015  S&D  ↓  

B8-1027/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1029/2015  PPE  ↓  

B8-1031/2015  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final 
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Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 11 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „sexuală și a reproducerii” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul N 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „reproducerii și” și „sexuală și a reproducerii” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

4. Cazul lui Ali Mohammed al-Nimr 

Propuneri de rezoluție: B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, 
B8-1028/2015, B8-1030/2015, B8-1032/2015 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0997/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD, ENF) 

§ 1 § text original div   

1/AN + 651, 5, 0 

2/AN + 590, 22, 41 

§ 7 § text original vs +  

§ 8 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

Avant le visa 11 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 461, 190, 7 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0997/2015  ENF  ↓  

B8-1004/2015  ECR  ↓  

B8-1022/2015  ALDE  ↓  

B8-1025/2015  EFDD  ↓  

B8-1026/2015  S&D  ↓  

B8-1028/2015  PPE  ↓  

B8-1030/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1032/2015  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: § 1 
 

Solicitări de vot separat 

ENF: § 7 
 

Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

§ 8 

Prima parte „încurajează Arabia Saudită ... în 1976” 

A doua parte „al cărui articol 6 ... la viață”;” 

 
ENF, ECR: 

§ 1 

Prima parte „condamnă ferm ... a lui Ali Mohammed al-Nimr;” 

A doua parte „condamnă din nou ... către abolirea ei;” 
 

 

5. Serviciile de plată în cadrul pieței interne ***I 

Raport suplimentar: Antonio Tajani (A8-0266/2015) 

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

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

comentarii 

textul integral (vot în 

bloc) 

1 comisia  +  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluție legislativă AN + 578, 29, 52 

 

 

 

6. Legislația privind creditele ipotecare și instrumentele financiare riscante în 

UE: cazul Spaniei 

Propunere de rezoluție: B8-0987/2015 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0987/2015  

(Comisia PETI) 

După § 1 8 GUE/NGL div   

1/AN - 124, 488, 54 

2/AN - 183, 414, 63 

§ 2 10 GUE/NGL  -  

§ 3 11 GUE/NGL  -  

§ text original div   

1/VE + 342, 280, 41 

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

comentarii 

După § 3 9 GUE/NGL AN - 139, 494, 30 

§ 4 § text original vs -  

§ 5 12 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

AN - 162, 455, 50 

§ 7 § text original AN - 291, 345, 31 

§ 9 § text original AN - 170, 273, 220 

§ 12 § text original vs +  

§ 13 § text original div   

1 +  

2/VE + 303, 297, 63 

După § 12 13 GUE/NGL AN - 146, 428, 91 

§ 19 § text original div   

1/AN + 357, 295, 12 

2/AN - 293, 334, 36 

3/AN - 142, 487, 33 

§ 20 § text original vs -  

Considerentul A 4 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

AN - 172, 453, 41 

Considerentul B 5 GUE/NGL AN - 150, 455, 59 

§ text original div   

1/AN + 377, 205, 84 

2/AN + 305, 251, 101 

După considerentul D 6 GUE/NGL div   

1/AN - 168, 429, 65 

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

comentarii 

Considerentul F 1 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

AN - 172, 267, 226 

§ text original vs +  

Considerentul G 2 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

AN - 139, 416, 112 

§ text original vs +  

După considerentul H 3 Verts/ALE AN - 147, 430, 91 

După considerentul I 7 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

AN - 145, 469, 52 

Considerentul M § text original AN - 187, 447, 32 

Considerentul N § text original AN - 172, 476, 13 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 383, 266, 16 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: considerentele M, N, § 7, vot final 

GUE/NGL: amendamentele 4 - 9, 12, 13, § 9 

S&D: vot final 

Verts/ALE: considerentul B, § 7, 19, amendamentele 1 - 3, vot final 
 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: considerentele F, G, § 12 

ALDE: considerentele M, N, § 3, 4, 7, 9, 20 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 13 

Prima parte „invită Comisia ... dificultate financiară;” 

A doua parte „este de părere că o educație ... îndatorării excesive;” 

 
S&D: 

§ 3 

Prima parte „invită instituțiile ... restructurarea datoriei” 

A doua parte „și locuințele sociale;” 

 
ALDE: 

considerentul B 

Prima parte „întrucât, în Spania ... protecției debitorilor;” 

A doua parte „întrucât, potrivit uneia dintre aceste organizații ... și-au pierdut locuințele;” 
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Verts/ALE: 

amendamentul 6 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „măsurile de austeritate ... de a face față” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 8 

Prima parte „denunță faptul că autoritățile ... drept la locuință;” 

A doua parte „își exprimă îngrijorarea ... în continuare datoriile;” 

 
ALDE, Verts/ALE: 

§ 19 

Prima parte „solicită Comisiei să prezinte o propunere legislativă privind insolvența familiilor” 

A doua parte „și oferirea unei a doua șanse” 

A treia parte „persoanelor fizice și gospodăriilor;” 
 

 

7. Pedeapsa cu moartea 

Propuneri de rezoluție: B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, 
B8-1007/2015, B8-1008/2015 

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

comentarii 

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0998/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE) 

§ 1 § text original div   

1 +  

2/AN + 563, 50, 42 

§ 4 § text original div   

1 +  

2/AN + 561, 36, 62 

§ 7 § text original AN + 581, 52, 25 

§ 8 § text original AN + 568, 48, 44 

§ 9 § text original AN + 649, 3, 10 

§ 11 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 12 § text original vs +  

§ 13 § text original AN + 541, 77, 42 

§ 14 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul N § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 569, 38, 54 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0998/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0999/2015  ECR  ↓  

B8-1001/2015  PPE  ↓  

B8-1005/2015  EFDD  ↓  

B8-1006/2015  ALDE  ↓  

B8-1007/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1008/2015  S&D  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ALDE: vot final 

S&D: § 9, votul final 

EFDD: §§ 1 (a doua parte), 4 (a doua parte), 7, 8, 13 
 

Solicitări de vot separat 

EFDD: §§ 11, 12 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 11 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „pentru acordarea de asistență financiară și 

asistență tehnică, pentru consolidarea capacităților și pentru alte tipuri de sprijin” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 14 

Prima parte „este profund preocupat ... infracțiunilor legate de droguri;” 

A doua parte „solicită Comisiei ... condamnări la moarte;” 

 
considerentul N 

Prima parte „întrucât Comisia ... infracțiunile legate de droguri;” 

A doua parte „întrucât o serie de ONG-uri ... ar trebui verificate;” 

 
EFDD: 

§ 1 

Prima parte „condamnă din nou ... către abolirea ei;” 

A doua parte „subliniază încă o dată ... abolirea totală a acesteia;” 

 
§ 4 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor „Serviciului European de Acțiune Externă … la 

nivel mondial și să insite pe lângă” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

Diverse 

Branislav Škripek (Grupul ECR) a semnat, de asemenea, propunerea de rezoluție B8-0999/2015. 

Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi și Daniela Aiuto (Grupul 

EFDD), Ian Hudghton (Grupul Verts/ALE) și Sabine Lösing (Grupul GUE/NGL) au semnat, de 

asemenea, propunerea comună de rezoluție RC-B8-0998/2015. 
 

 

8. Învățămintele desprinse din dezastrul nămolului roșu la cinci ani după 

accidentul din Ungaria 

Propunere de rezoluție: B8-0989/2015 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0989/2015  

(Comisia ENVI) 

§ 2 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 5 § text original vs +  

§ 17 2 Verts/ALE  -  

5 GUE/NGL  -  

§ text original div   

1 +  

2/VE + 342, 315, 8 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 19 § text original vs +  

După § 20 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN + 559, 46, 61 

§ 21 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN - 282, 361, 19 

§ text original div   

1 +  

2/AN + 526, 123, 16 

§ 23 § text original AN + 367, 300, 0 

Referirea 2 § text original vs +  

Referirea 6 § text original vs +  

După considerentul E 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE - 305, 330, 27 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 571, 34, 59 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ECR: § 21 (a doua parte), 23 

Verts/ALE: amendamentele 3 și 4, vot final 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: referirea 2, § 5, 19 

PPE: Referirea 6 
 

Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

§ 2 

Prima parte Întregul text, cu excepția cuvintelor „intervenția rapidă și eficace a autorităților 

naționale în faza de răspuns la criză, precum și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR: 

§ 21 

Prima parte „îndeamnă ... financiară sunt suficiente;” 

A doua parte „îndeamnă Comisia ... obligatorii armonizate;” 

 
GUE/NGL: 

§ 17 

Prima parte „reiterează apelul adresat ... inspecțiile de mediu” 

A doua parte „care să nu creeze o povară ... pentru industrie;” 
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Diverse 

Piernicola Pedicini (Grupul EFDD) a semnat, de asemenea, amendamentele 1 - 4. 
 

 

9. Rezoluția Parlamentului European referitoare la reînnoirea Planului de 

acțiune al UE privind egalitatea de gen și capacitarea femeilor în contextul 

dezvoltării  

Propunere de rezoluție: B8-0988/2015 

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

comentarii 

Propunere de rezoluţie B8-0988/2015  

(Comisia DEVE) 

§ 2 § text original  + modificat oral 

§ 10 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 17 1 GUE/NGL AN - 233, 359, 67 

§ 19 2 GUE/NGL div   

1/AN - 229, 394, 34 

2/AN ↓  

§ text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul E § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 524, 55, 83 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 1 și 2, vot final 
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Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 10 

Prima parte „solicită strategii de implementare ...  în statisticile naționale” 

A doua parte „și invită toate statele ... dimensiunea de gen;” 

 
§ 19 

Prima parte Ansamblul textlui, cu excepția cuvintelor  „inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă 

și drepturile aferente” și „la sănătatea sexuală și reproductivă” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul E 

Prima parte Ansamblul textului, cu excepția cuvintelor  „și sănătății sale sexuale și reproductive" 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ALDE: 

amendamentul 2 

Prima parte Ansamblul textlui, cu excepția cuvintelor  „gratuite” 

A doua parte acest cuvânt 
 

Diverse 

Linda McAvan a prezentat următorul amendament oral la § 2: 

salută intenția Comisiei de a iniția o transformare radicală prin intermediul noului PAG și, prin urmare, 

consideră că PAG2 ar trebui să ia forma unei comunicări a Comisiei ; regretă faptul că PAG 2 a fost 

realizat sub forma unui document de lucru comun al serviciilor Comisiei și nu ca o comunicare; 

îndeamnă Comisia și SEAE să înceapă implementarea unui nou plan cât mai curând posibil astfel încât 

rezultate concrete să fie obținute ca parte a unui angajament mai amplu al UE în domeniul egalității de 

gen și al capacitării femeilor în cadrul obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și solicită implicarea 

Parlamentului în consultare pe parcursul acestui proces; 

10. Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de 

încadrare în muncă și de muncă 

Raport: Anna Záborská (A8-0213/2015) 

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

comentarii 

§ 1 § text original div   

1 +  

2/VE - 314, 315, 20 

§ 8 § text original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 360, 282, 16 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 9 § text original vs +  

§ 10 § text original vs +  

§ 11 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 333, 313, 7 

4/VE + 350, 298, 7 

§ 12 § text original AN + 549, 63, 43 

§ 13 § text original div   

1/AN + 602, 34, 19 

2/AN + 358, 267, 25 

3/AN + 474, 158, 15 

§ 14 § text original div   

1 +  

2/VE + 356, 284, 11 

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 16 § text original div   

1/AN + 532, 82, 40 

2/AN + 573, 68, 2 

3/AN + 348, 297, 5 

4/AN + 566, 70, 7 

5/AN + 469, 157, 22 

§ 17 § text original div   

1/AN + 546, 93, 13 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

2/AN + 388, 226, 36 

3/AN + 335, 271, 41 

§ 18 1 Verts/ALE AN + 348, 255, 54 

§ text original vs +  

§ 20 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 22 § text original AN + 559, 39, 41 

§ 23 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 24 § text original vs +  

§ 25 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 26 § text original vs +  

§ 27 3 GUE/NGL  -  

§ text original vs +  

§ 28 § text original div   

1 +  

2/VE - 312, 318, 6 

3/AN + 520, 61, 55 

§ 29 4 GUE/NGL  -  

§ 30 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 31 § text original div   

1 +  

2/VE - 284, 347, 3 

§ 34 § text original div   

1 +  

2/AN + 461, 149, 24 

§ 36 § text original div   

1/AN - 303, 312, 13 

2/AN + 346, 238, 44 

§ 37 § text original div   

1/AN + 473, 144, 7 

2/AN + 326, 286, 15 

3/AN + 309, 286, 29 

§ 41 § text original AN + 309, 258, 59 

§ 42 § text original div   

1 +  

2/AN + 344, 273, 12 

§ 43 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 44 § text original vs +  

§ 45 § text original div   

1 +  

2/AN + 310, 261, 48 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 46 § text original vs +  

§ 50 § text original AN + 565, 53, 4 

§ 52 2 Verts/ALE VE - 303, 304, 9 

§ text original vs/VE + 328, 287, 8 

§ 53 § text original div   

1/AN + 491, 104, 20 

2/AN + 363, 182, 68 

§ 55 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 56 § text original div   

1 +  

2/AN + 348, 235, 26 

Referirea 13 § text original vs +  

Considerentul C § text original AN + 563, 40, 13 

Considerentul D § text original vs +  

Considerentul G § text original AN + 516, 46, 47 

Considerentul H § text original div   

1 +  

2/VE + 454, 141, 16 

3/VE - 284, 312, 10 

Cons L § text original div   

1 +  

2 +  

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

comentarii 

Considerentul Q § text original AN + 374, 175, 58 

Considerentul T § text original AN + 484, 72, 49 

Considerentul W § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 344, 156, 68 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: §§ 13, 16, 34 (a doua parte), 36, 37, 41, 45 (a doua parte), 50 

GUE/NGL: § 53 

ECR: §§ 8 (a treia parte), 36, 37, 42 (a doua parte), 45 (a doua parte), 56 (a doua parte), 

amendamentul 1 

ALDE: §§ 12, 13, 16, 17, 22, considerentele C, G, Q, T 

ENF: § 28 (a treia parte) 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: considerentele D, Q, §§ 26, 41, 46, 52 

ALDE: § 10 

PPE: referirea 13, considerentele D, Q, W, §§ 9, 14, 18, 24, 26, 27, 34, 36, 41, 44, 46, 52 
 

Solicitări de vot pe părți 

EFDD: 

§ 36 

Prima parte „invită statele membre ... de membrii familiei” 

A doua parte „precum și să garanteze ... în consiliile de administrație;” 

 
ALDE: 

§ 1 

Prima parte „constată că, în general, ... continuă să existe” 

A doua parte „și chiar să crească ca urmare a crizei;” 

 
§ 14 

Prima parte Ansamblul textlui, cu excepția cuvintelor „la situația contractelor atipice și a celor 

cu fracțiune de normă” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 43 

Prima parte „subliniază că ...  în alte domenii” 

A doua parte „cum ar fi, de pildă, reducerea numărului de accidente rutiere în UE;” 

 
considerentul L 

Prima parte Ansamblul textlui, cu excepția cuvintelor  „ceea ce conduce la probleme financiare 

... precum și la probleme în caz de divorț;” și „de calitate” 

A doua parte „ceea ce conduce la probleme financiare ... precum și la probleme în caz de divorț;” 

A treia parte „de calitate” 
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PPE: 

§ 20 

Prima parte Ansamblul textlui, cu excepția cuvintelor „pe criterii de gen” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 23 

Prima parte Ansamblul textlui, cu excepția cuvintelor „în domeniul egalității de gen” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 30 

Prima parte Ansamblul textlui, cu excepția cuvintelor „dintre femei și bărbați” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 55 

Prima parte Ansamblul textlui, cu excepția cuvintelor „regretă, de asemenea...  și protecție 

socială;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR, PPE: 

§ 8 

Prima parte „reafirmă necesitatea unei ... soluții adecvate” cu excepția cuvintelor „clare” și 

„armonizate la nivelul UE” 

A doua parte „clare” și „armonizate la nivelul UE” 

A treia parte „inclusiv introducerea de audituri ... în cazul nerespectării;” 

 
§ 11 

Prima parte Ansamblul textlui, cu excepția cuvintelor „și armonizat”, „dar regretă faptul că 

acestea nu au un caracter obligatoriu” și „pe cale legislativă, întrucât acest demers s-

a dovedit reușit” 

A doua parte "și armonizat" 

A treia parte „dar regretă faptul că acestea nu au un caracter obligatoriu” 

A patra parte: „pe cale legislativă, întrucât acest demers s-a dovedit reușit” 

 
§ 15 

Prima parte Ansamblul textlui, cu excepția cuvintelor „inclusiv în ceea ce privește 

discriminarea... și identitate de gen” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 17 

Prima parte Ansamblul textlui, cu excepția cuvintelor „regretă că, în pofida legislației UE ...  

expresia de gen și schimbarea de sex;” și „invită Comisia să sprijine și ... cu 

jurisprudența CJUE;” 

A doua parte „regretă că, în pofida legislației UE ...  expresia de gen și schimbarea de sex;” 

A treia parte și „invită Comisia să sprijine și ... cu jurisprudența CJUE;” 

 
§ 25 

Prima parte „invită statele membre să întărească ... de egalitatea de remunerare;” 

A doua parte „reiterează că introducerea ... disparității salariale de gen;” 

 
§ 37 

Prima parte „invită Comisia” 

A doua parte „să introducă în noua directivă ... disparitatea salarială de gen, precum și” 

A treia parte „să stabilească sancțiuni la ... de subvenții publice;” 
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§ 42 

Prima parte „insistă asupra necesității ... sunt mai puțin reprezentate” 

A doua parte „și prin integrarea dimensiunii ... formare profesională;” 

 
§ 56 

Prima parte „insistă ca Comisia ... în procesul decizional” 

A doua parte „și (e) a elimina ... pe criterii de gen;” 

 
EFDD, ECR, ALDE, PPE: 

§ 13 

Prima parte „invită statele membre ... după concediul de maternitate;” 

A doua parte „invită Consiliul să adopte ... (Directiva privind concediul de maternitate);” 

A treia parte „invită Consiliul să adopte ... și măsuri conexe;” 

 
EFDD, PPE: 

§ 16 

Prima parte „invită Comisia și statele membre  ... și alte forme de concediu;” 

A doua parte „consideră că în aceste cazuri ... însă eforturile ar trebui” cu excepția cuvintelor „ar 

trebui prevăzut și un sistem de sancțiuni însă” 

A treia parte „ar trebui prevăzut și un sistem de sancțiuni însă” 

A patra parte: „îndeosebi pe prevenire, astfel încât ... punerea în aplicare a Directivei 2006/54/CE;” 

cu excepția termenilor „care să le ajute să își concilieze ... se mai întâmplă mult prea 

des;” 

A cincea parte: „care să le ajute să își concilieze ... se mai întâmplă mult prea des;” 

 
ECR, PPE, ENF: 

§ 28 

Prima parte „invită Comisia și  ... accesului la un loc de muncă” 

A doua parte „să se asigure că angajatorii ... de egalitate și diversitate” 

A treia parte „și că întreprinderile selectează ... de ambiguitate;” 

 
ALDE, PPE: 

§ 31 

Prima parte „observă cu interes ... cu cele ale lucrătorilor salariați;” 

A doua parte „invită statele membre ... și a sistemelor de pensii;” 

 
§ 53 

Prima parte „atrage atenția că recomandările ... salariale de gen,” 

A doua parte „a discriminării și ... egalității de tratament;” 

 
considerentul H 

Prima parte Ansamblul textului cu excepția cuvintelor „printre alți factori, ca o consecință a 

politicilor ...și a practicii negocierii colective,” 

A doua parte „printre alți factori,” 

A treia parte "ca o consecință" și „a politicilor ...și a practicii negocierii colective,”  

 
EFDD, ECR: 

§ 34 

Prima parte „subliniază că sistemele de evaluare ... ce înlocuiește directiva reformată;” 

A doua parte „subliniază că numai ... libertate europeană fundamentală;” 

 



P8_PV(2015)10-08(VOT)_RO.doc_23_PE 569.460_ 

EFDD, ECR, PPE: 

§ 45 

Prima parte „insistă asupra importanței ... politice și economice;” 

A doua parte „subliniază că utilizarea ... de realizare a acestui obiectiv;” 

 


