
P8_PV(2016)02-25(VOT)_RO.doc 1 PE 578.054 

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. Autorizarea Austriei să semneze și să ratifice și a Maltei să adere la 

Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 *** 

Recomandare: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 566, 14, 65 

 

 

 

2. Acordul dintre UE și San Marino privind schimbul automat de informații cu 

privire la conturile financiare * 

Raport: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 607, 22, 18 

 

 

3. Aderarea Croației la Convențiile privind protejarea intereselor financiare ale 

Uniunii * 

Raport: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 599, 26, 26 

 

 

4. Rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul 

lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței 

de muncă ***I 

Raport: Heinz K. Becker (A8-0224/2015) 

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

comentarii 



P8_PV(2016)02-25(VOT)_RO.doc 3 PE 578.054 

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

comentarii 

Întregul text - blocul 

nr. 1 

177PC comisia  +  

Blocul nr. 2 1-176 comisia  ↓  

După articolul 13 181= 

183= 

EFDD, ENL AN - 77, 567, 6 

Articolul 14 § 1 partea 

introductivă 

178 EFDD AN - 62, 580, 6 

Articolul 14 § 1 litera 

(a) [articolul 17 § 1 

litera (a) de la 

amendamentul 177] 

179S EFDD AN - 56, 581, 9 

177PC comisia  +  

Articolul 16 (articolul 

19 de la am. 177) 

180S EFDD AN - 58, 586, 5 

177PC comisia  +  

După considerentul 13 182 ENF  -  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 576, 56, 21 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentele 178, 179, 180, 181 

ENF: amendamentele 181, 183 
 

 

5. Introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica 

Tunisia ***I 

Raport: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

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

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

comentarii 

Propunere de 

respingere a propunerii 

Comisiei 

16 peste 40 de 

deputați 

AN - 114, 528, 9 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1-3 comisia  +  

Articolul 1 § 1 13 peste 40 de 

deputați 

VE - 175, 455, 17 

5= 

12= 

EFDD  

peste 40 de 

deputați 

AN + 432, 176, 43 

Articolul 2 § 1 6 EFDD  -  

Articolul 4 § 1 7= 

14= 

EFDD  

peste 40 de 

deputați 

AN - 188, 434, 29 

Articolul 5 § 1 8 EFDD  -  

După articolul 5 17 GUE/NGL  -  

4 comisia  +  

Articolul 6, după § 1 9 EFDD  -  

Articolul 7 § 2 10 EFDD AN - 92, 513, 47 

Considerentul 9 11= 

15= 

peste 40 de 

deputați  

PPE 

VE + 424, 191, 34 

vot: propunerea Comisiei AN + 475, 126, 35 

vot: rezoluția legislativă AN vot reportat 

(articolul 61 alineatul (2) din 

Regulamentul de procedură) 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentele 5, 7, 10, 16 

ENF: amendamentul 16, propunerea Comisiei 
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6. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea 

EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass 

Raport: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016) (este necesară o majoritate calificată și 3/5 din numărul 
voturilor exprimate) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 558, 83, 4 

 

 

 

7. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza 

anuală a creșterii pentru 2016 

Raport: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016) 

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

comentarii 

§ 1 6 ALDE AN - 136, 469, 45 

§ text original vs +  

După § 1 4 Verts/ALE AN - 148, 483, 17 

§ 2 25 GUE/NGL  -  

După § 2 5 Verts/ALE AN - 91, 538, 18 

§ 3 26 GUE/NGL  -  

§ 5 27 GUE/NGL  -  

§ 7 § text original vs +  

După § 7 12 EFDD AN - 160, 461, 23 

§ 8 7 ALDE AN - 138, 481, 30 

28 GUE/NGL  -  

§ 9 § text original vs +  

§ 10 13 EFDD AN - 68, 561, 22 

§ text original div   

1 +  

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

comentarii 

3 +  

4 +  

După § 10 14 EFDD  -  

§ 11 15 EFDD AN - 121, 496, 32 

§ 12 § text original vs +  

După § 13 29 GUE/NGL  -  

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 16 8 ALDE AN - 167, 460, 26 

16 EFDD AN - 177, 442, 27 

30 GUE/NGL AN - 148, 448, 41 

§ 18 31 GUE/NGL  -  

§ 19 § text original vs +  

§ 20 32 GUE/NGL  -  

După § 20 33 GUE/NGL AN - 115, 475, 54 

§ 21 34 GUE/NGL  -  

9 ALDE AN - 129, 495, 27 

§ text original div   

1 +  

2/AN + 390, 205, 48 

După § 21 3 Verts/ALE AN - 83, 506, 52 

§ 24 18 EFDD  -  

10 ALDE AN - 120, 505, 19 

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

comentarii 

§ 25 35 GUE/NGL  -  

După § 25 19 EFDD AN - 123, 506, 21 

§ 26 § text original vs +  

După § 26 1 Verts/ALE AN - 122, 509, 18 

2 Verts/ALE AN - 78, 508, 57 

20 EFDD AN - 94, 510, 39 

§ 27 11 ALDE  -  

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 28 36 GUE/NGL  -  

§ text original div   

1/AN + 457, 168, 24 

2/AN + 463, 161, 9 

3/AN + 462, 171, 7 

După § 28 21 EFDD AN - 175, 464, 7 

§ 30 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 32 22 EFDD AN - 159, 473, 16 

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

comentarii 

subtitlu înainte de § 33 37 GUE/NGL AN - 118, 516, 13 

§ 33 38 GUE/NGL AN - 111, 529, 8 

§ 34 39 GUE/NGL  -  

§ 35 § text original vs +  

§ 36 § text original vs +  

§ 37 40 GUE/NGL AN - 161, 470, 18 

§ 38 § text original vs +  

§ 40 § text original vs +  

§ 43 § text original vs +  

§ 45 41 GUE/NGL  -  

§ 46 § text original vs +  

§ 47 § text original div   

1 +  

2/AN + 508, 98, 47 

§ 48 § text original vs +  

§ 51 § text original vs +  

Considerentul A 23 GUE/NGL  -  

După considerentul H 24 GUE/NGL  -  

Considerentul I § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 395, 203, 50 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: amendamentele 30, 33, 37, 38, 40 

EFDD: amendamentele 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 

Verts/ALE: amendamentele 1, 2, 3, 4, 5 

ALDE: amendamentele 6, 7, 8, 9, 10 

ECR: §§21 (a doua parte), 47 (a doua parte) 
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Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: §§ 1, 7, 9, 12, 19, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51, considerentul 

I 

Verts/ALE: § 1 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL: 

§ 10 

Prima parte „este conștient de procesul actual de reducere a efectului de levier din sectorul 

privat; subliniază că rata de investiții din Europa se află cu mult sub nivelul 

înregistrat înainte de criză;” 

A doua parte „subliniază, în acest context, importanța implementării rapide a uniunii bancare și a 

reformei bancare structurale” 

A treia parte „precum și importanța stimulării investițiilor în capitalul social al IMM-urilor, grație 

uniunii piețelor de capital” 

A patra parte „solicită utilizarea la maximum a FEIS și a COSME pentru a îmbunătăți accesul 

IMM-urilor la finanțare; consideră că un grad mai ridicat de previzibilitate pe piața 

unică ar crește încrederea investitorilor;” 

 
§ 15 

Prima parte „subliniază importanța îmbunătățirii eficienței în utilizarea resurselor și a energiei, 

inclusiv prin dezvoltarea economiei circulare;” 

A doua parte „subliniază importanța dezvoltării în continuare a unei adevărate uniuni energetice 

bazate pe solidaritate, eficiență și diversitate, însă fără a ignora sursele de energie 

interne, inclusiv energia regenerabilă; cere Comisiei să includă aceste preocupări în 

cadrul recomandărilor specifice fiecărei țări, atunci când acestea sunt relevante 

pentru competitivitate și creștere durabilă;” 

 
§ 30 

Prima parte „reamintește că stabilirea salariilor se efectuează prin procese autonome de 

negociere colectivă” 

A doua parte „și invită actorii vizați să asigure o evoluție a salariilor care să fie atât responsabilă, 

cât și favorabilă creșterii și care să reflecte creșterea productivității;” în special, 

invită actorii vizați din țările al căror cont curent înregistrează un deficit sau o 

situație apropiată de echilibru să-și continue eforturile de îmbunătățire a 

productivității și de menținere a competitivității; invită, totodată, actorii vizați din 

țările care înregistrează un excedent important să utilizeze economiile excedentare 

pentru a sprijini cererea și investițiile la nivel intern;” 

 
ECR: 

§ 21 

Prima parte „insistă să se pună în aplicare Pactul de stabilitate și de creștere,” 

A doua parte „valorificându-se totodată complet clauza de flexibilitate a acestuia, în conformitate 

cu comunicarea Comisiei din 13 ianuarie 2015 (COM(2015)0012), inclusiv pentru a 

încuraja investiții mai consistente și reforme structurale și pentru a răspunde 

amenințărilor la adresa securității și fluxurilor de refugiați;” 
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§ 47 

Prima parte „reiterează că este necesar să se adopte un cadru fiscal care să recompenseze 

dezvoltarea unor politici durabile, să fie în acord cu principiul „poluatorul plătește” 

și care să transmită semnalele corespunzătoare privind investițiile în utilizarea 

eficientă a resurselor, modernizarea proceselor de producție și fabricarea de produse 

mai durabile ce pot fi reparate mai ușor;” 

A doua parte „reiterează necesitatea de a se elimina treptat subvențiile cu efect negativ asupra 

mediului, inclusiv cele pentru combustibilii fosili, și de a se transfera presiunea 

fiscală de la veniturile salariale spre poluarea mediului;” 

 
Verts/ALE: 

§ 27 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „că, pentru multe state membre, acest lucru 

înseamnă realizarea unei consolidări bugetare favorabile creșterii;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 28 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „pozitiv” și „este conștient de faptul că 

excedentul de cont curent al unor state membre atrage după sine efecte de propagare 

pozitive în tot lanțul valoric, aducând beneficii și altor state membre, sub diferite 

forme;” 

A doua parte „pozitiv” 

A treia parte „este conștient de faptul că excedentul de cont curent al unor state membre atrage 

după sine efecte de propagare pozitive în tot lanțul valoric, aducând beneficii și altor 

state membre, sub diferite forme;” 
 

Diverse 

Amendamentul 17 a fost retras. 

João Pimenta Lopes (Grupul GUE/NGL) și-a retras semnătura de la amendamentul 25. 

Dimitrios Papadimoulis (Grupul GUE/NGL) este, de asemenea, semnatar al amendamentului 35. 
 

 

8. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate 

de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 

2016 

Raport: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016) 

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

comentarii 

§ 2 1 GUE/NGL  -  

§ text original vs +  

§ 3 § text original AN + 448, 170, 22 

§ 6 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 14 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/AN + 522, 103, 18 

§ 16 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 17 § text original vs/VE + 303, 272, 64 

§ 19 § text original AN + 485, 116, 38 

§ 20 2 GUE/NGL  -  

§ text original div   

1 +  

2/AN + 478, 136, 30 

§ 22 § text original div   

1 +  

2/VE - 198, 379, 68 

§ 25 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 27 § text original vs +  

§ 29 § text original div   

1 +  

2/VE + 390, 235, 16 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 34 § text original vs +  

§ 39 § text original vs +  

§ 41 § text original div   

1/VE + 432, 210, 1 

2 -  

§ 42 § text original div   

1/AN + 464, 174, 4 

2 +  

§ 43 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 52 § text original vs +  

§ 53 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 58 3 GUE/NGL  -  

§ 59 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 62 § text original AN + 357, 245, 42 

§ 63 § text original AN + 402, 180, 51 

§ 64 § text original div   

1/AN + 469, 121, 46 

2/AN + 443, 169, 11 

3/AN + 456, 154, 26 

4/AN + 510, 119, 5 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 69 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 70 § text original AN + 450, 182, 2 

Considerentul A § text original div   

1 +  

2/VE + 458, 180, 0 

Considerentul I § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 404, 201, 35 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: §§ 3, 14 (a cincea parte), 20 (a doua parte), 42 (prima parte), 63, 64, 70 

ALDE: §§ 19, 64 (a treia parte) 

S&D: § 62 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 17, 41, 62 

GUE/NGL: §§ 2, 34, 39, 52, 63 

ALDE: §§ 27, 62 
 

Solicitări de vot pe părți 

EFDD: 

§ 16 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „o consolidare fiscală eficientă” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 20 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „observă că mai multe state membre au finalizat 

reforme care au avut efecte pozitive vizibile, precum creșterea ratei de ocupare a 

forței de muncă, dar” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 42 

Prima parte „salută instituirea FEIS, care a intrat în vigoare în urmă cu un an, precum și rolul 

jucat în sprijinirea celor mai bune proiecte la nivel european;” 

A doua parte „invită Comisia să se asigure că FEIS permite o mai bună convergență socială și 

economică a statelor membre și a regiunilor acestora în cadrul UE și că toate statele 

membre recurg la posibilitățile de accesare a acestui fond în conformitate cu 

obiectivele politicii de coeziune; invită Comisia Europeană să monitorizeze și să 

controleze investițiile efectuate în cadrul FEIS; consideră că ar trebui să se publice 

un raport în cadrul căruia să fie auditat și cuantificat impactul economic și social în 

termeni reali al investițiilor vizate;” 

 
PPE: 

§ 22 

Prima parte „salută inițiativa Comisiei privind investițiile în resursele umane menită să 

restabilească nivelurile de ocupare a forței de muncă și creșterea durabilă, dar își 

exprimă extrema îngrijorare în legătură cu faptul că, începând cu 2010, cheltuiala 

publică cu educația a înregistrat o scădere de 3,2 %, constatându-se o micșorare a 

acesteia în unsprezece state membre în ultimul an pentru care existau date 

disponibile (2013);” 

A doua parte „subliniază faptul că, pentru a fi eficiente, reformele ar trebui să se axeze pe 

programele școlare și pe sectorul public;” 

 
GUE/NGL: 

considerentul A 

Prima parte „întrucât, începând cu a doua jumătate a anului 2013, s-a înregistrat o scădere lentă a 

ratei șomajului, însă nu suficient de semnificativă pentru a limita șomajul și sărăcia, 

în pofida unor politici macroeconomice stimulative și a reformelor structurale; 

întrucât șomajul rămâne totuși prea ridicat în multe state membre, afectând în 

prezent 9,9 % din cetățenii activi, respectiv 23 de milioane de europeni, circa 

jumătate din aceștia confruntându-se cu șomajul de lungă durată, și întrucât rata 

șomajului este de peste 10 % în zona euro, depășind în continuare cifrele din 2008; 

întrucât acest lucru evidențiază faptul că este esențial să se ia în considerare 

împrejurările microeconomice specifice” 

A doua parte „și nevoia de a realiza în continuare reforme structurale echitabile din punct de 

vedere social, al căror impact social să fie evaluat înainte de punerea lor în aplicare;” 

 
§ 6 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „în vederea adaptării la modificările 

demografice, astfel încât sistemele de învățământ și de formare ale statelor membre 

să răspundă mai bine necesităților pieței muncii;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 25 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „competitivitatea globală, asigurând în același 

timp” și „îndeamnă statele membre să reducă sarcinile administrative pentru a 

promova antreprenoriatul în rândul tinerilor;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 43 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „sau posibilitățile de dezvoltare a capitalului 

uman sau pentru a stimula creșterea durabilă și favorabilă incluziunii;” și „a 

rezultatelor sociale și economice preconizate”  

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 59 

Prima parte „invită Comisia și statele membre să sprijine mobilitatea forței de muncă în 

interiorul UE și pe tot teritoriul acesteia, ca modalitate de a crea oportunități pentru 

lucrători și pentru întreprinderi;” 

A doua parte „solicită statelor membre să folosească și să promoveze instrumentele europene 

disponibile pentru a facilita această mobilitate a forței de muncă, în special rețeaua 

europeană de locuri de muncă EURES; în cazul regiunilor transfrontaliere, unde 

mobilitatea forței de muncă este cu adevărat ridicată, încurajează statele membre să 

creeze parteneriate transfrontaliere în cadrul EURES, pentru a-i ajuta pe lucrători în 

proiectele lor de mobilitate;” 

 
§ 69 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „a tuturor fazelor semestrului european,” „în 

acest sens,” „și abordarea integrată introdusă prin Analiza anuală a creșterii pentru 

2015; subliniază totuși că, în multe state membre, situația se menține fragilă la nivel 

național;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ALDE: 

§ 29 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și să ia în considerare aplicarea unui tratament 

fiscal diferențiat mai favorabil, în funcție de numărul de copii dintr-o familie;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 41 

Prima parte „subliniază valoarea societală și economică ridicată a investițiilor în protecția 

socială, inclusiv a serviciilor sociale;” 

A doua parte „arată că astfel de investiții sociale ar trebui să beneficieze de o flexibilitate sporită 

în cadrul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, încurajând astfel statele 

membre să investească în servicii sociale pentru o dezvoltare socială și economică 

pozitivă;” 

 
§ 53 

Prima parte „este preocupat de faptul că locurile de muncă nu mai pot garanta, prin ele însele, 

protecția lucrătorilor împotriva riscului sărăciei și nu mai reprezintă mijlocul cel mai 

eficace de asigurare a incluziunii sociale, în condițiile în care 12,7 % din populația 

aflată la vârsta angajării este reprezentată de lucrători săraci (conform datelor din 

2014, ceea ce reprezintă o creștere față de nivelul de 11 % înregistrat în 2009); 

solicită Comisiei să propună o strategie integrată de combatere a sărăciei în UE, 

pentru a aborda caracterul multidimensional al sărăciei pentru toate grupurile, în 

special pentru cele mai vulnerabile, și să promoveze incluziunea activă integrată, la 

baza căreia să se afle dreptul la o protecție socială corespunzătoare;” 

A doua parte „în acest sens, își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a propune o inițiativă 

care să promoveze introducerea veniturilor minime în statele membre, fără a aduce 

atingere principiului subsidiarității;” 

 
considerentul I 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „întrucât astfel de practici au la bază stigmatul 

psihologic asociat șomajului și s-ar putea ca angajatorii să îi perceapă pe candidații 

în vârstă șomeri ca fiind mai puțin calificați și mai greu de angajat decât persoanele 

încadrate deja în muncă;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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EFDD, GUE/NGL, ALDE 

§ 14 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „constată că UE, în ansamblul său, și multe din 

statele sale membre se confruntă în continuare cu probleme structurale care trebuie 

abordate urgent;”, „își exprimă îngrijorarea în legătură cu impactul social al 

politicilor de ajustare bugetară care se axează pe reducerea cheltuielilor și”, „și 

reformelor structurale echilibrate din punct de vedere social și economic și” și „și 

consolidarea fiscală responsabilă (având în vedere sustenabilitatea datoriei, ciclul 

economic și deficitul de investiții)” 

A doua parte „constată că UE, în ansamblul său, și multe din statele sale membre se confruntă în 

continuare cu probleme structurale care trebuie abordate urgent;” 

A treia parte „își exprimă îngrijorarea în legătură cu impactul social al politicilor de ajustare 

bugetară care se axează pe reducerea cheltuielilor și” 

A patra parte „și reformelor structurale echilibrate din punct de vedere social și economic și” 

A cincea parte „și consolidarea fiscală responsabilă (având în vedere sustenabilitatea datoriei, ciclul 

economic și deficitul de investiții)” 

 
GUE/NGL, ALDE 

§ 64 

Prima parte întregul text, cu excepția literelor a, b și c 

A doua parte litera a 

A treia parte litera b 

A patra parte litera c 
 

 

9. Guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2016 

Raport: Catherine Stihler (A8-0017/2016) 

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

comentarii 

§ 12 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 24 1 peste 76 de 

deputați 

AN - 222, 370, 39 

§ 27 2 peste 76 de 

deputați 

AN - 229, 353, 48 

§ 35 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 46 3 peste 76 de 

deputați 

AN + 498, 94, 45 

§ text original AN ↓  

§ 52 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 462, 166, 7 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: § 46, amendamentul 3 

Verts/ALE: § 46, amendamentele 1, 2, 3 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 12 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „ inclusiv a organizațiilor patronale și a 

sindicatelor,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 35 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor, „care ar trebui exploatat în conformitate cu 

standardele juridice și de protecție a consumatorilor existente, precum și respectând 

condițiile concurențiale echitabile;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 52 

Prima parte „este de părere că autoritățile de supraveghere a pieței din cadrul pieței unice trebuie 

consolidate, conectate mai bine și dotate cu personalul necesar pentru a face față 

provocărilor actuale, în special cele din concurența globală; îndeamnă autoritățile 

naționale de supraveghere a pieței să coopereze mai îndeaproape și să procedeze la 

schimburi de informații și de bune practici pentru a soluționa diferitele forme de 

concurență neloială de pe piața unică, printre care numărul ridicat de produse ilegale 

și neconforme ce cauzează pierderi considerabile întreprinderilor ce respectă 

legislația și prezintă riscuri ridicate pentru consumatori, îndeosebi pentru cei mai 

vulnerabili; este extrem de preocupat de întârzierea înregistrată de Consiliul Uniunii 

Europene în adoptarea pachetului de acte legislative privind siguranța produselor și 

supravegherea pieței, ceea ce este în detrimentul siguranței produselor din UE;” 

A doua parte „invită Consiliul să îl adopte imediat;” 
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10. Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și Tunisia 

Propunere de rezoluție: B8-0255/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0255/2016  

(Comisia INTA) 

§ 2 12 GUE/NGL  -  

§ 3 § text original vs +  

§ 6 13 GUE/NGL  -  

După § 6 14 GUE/NGL  -  

După § 10 8 Verts/ALE  -  

15 GUE/NGL  -  

§ 11 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 13 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 16 4 S&D VE - 303, 311, 13 

16 GUE/NGL  -  

§ 17 5 S&D div   

1/VE + 317, 286, 16 

2 -  

După § 21 6 S&D  -  

§ 23 17 GUE/NGL  -  

§ text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 25 7 S&D VE - 297, 318, 19 

§ 29 1 EFDD  -  

După § 42 9 Verts/ALE div   

1 -  

2 ↓  

18 GUE/NGL  -  

§ 44 2 EFDD  -  

§ text original div   

1 +  

2 +  

§ 46 3 EFDD AN - 144, 467, 20 

§ 50 10 Verts/ALE  -  

§ 57 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 58 § text original vs +  

§ 59 § text original div   

1 +  

2/AN + 545, 67, 20 

3 +  

După considerentul M 11 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 479, 123, 31 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentul 3 

ENF: § 59 (a doua parte), vot final 
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Solicitări de vot separat 

ECR: § 58 

ENF: § 3 
 

Solicitări de vot pe părți 

EFDD: 

§ 11 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 13 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „și în mod asimetric” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
S&D: 

§ 23 

Prima parte „îndeamnă ferm Comisia și guvernul tunisian să stabilească un proces clar și precis 

de implicare a societății civile tunisiene și a celei europene pe întreaga durată a 

negocierilor și să dea dovadă de un spirit inovator; în acest sens, își exprimă 

satisfacția în legătură cu rolul jucat de societatea civilă tunisiană în prima rundă de 

negocieri și solicită consultații deschise, transparente și care să aibă în vedere într-o 

mai mare măsură diversitatea agenților societății civile tunisiene,” 

A doua parte bazându-se pe cele mai bune practici, precum cele care au fost stabilite în cadrul 

unor negocieri asemănătoare;” 

 
§ 44 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „că Uniunea Europeană și Tunisia vor beneficia 

din plin de îmbunătățirea accesului reciproc la piețele lor agricole și că” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 9 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „de fond sau procedurale” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR: 

amendamentul 5 

Prima parte „solicită, cu toate acestea, UE, la fel ca și statelor sale membre, BEI și BERD, să 

continue să fie alături de tunisieni și să își intensifice programele sale de ajutor și 

asistență, inclusiv prin instituirea unor măsuri comerciale autonome excepționale și 

prin eventuala renegociere a împrumuturilor în caz de dezechilibru al balanței de 

plăți, pentru a fi alături de Tunisia în consolidarea procesului său democratic; salută 

punerea în aplicare, de către unele state membre, a unor „parteneriate pentru 

transformare” a Tunisiei; invită Uniunea Europeană să își continue programul de 

reducere a inegalităților regionale în ceea ce privește accesul la îngrijiri de primă 

necesitate în Tunisia;” 

A doua parte „regretă, cu toate acestea, că Uniunea Europeană nu intenționează să propună măsuri 

de natură a reduce o parte din datoria Tunisiei, provenită în principal de la fostul 

regim;” 

 
§ 57 

Prima parte ”invită Comisia să includă în textul acordului clauza privind drepturile omului,” 

A doua parte „în virtutea căreia Uniunea poate suspenda unilateral punerea în aplicare a acordului 

în cazul încălcării drepturilor omului de către cealaltă parte contractantă;” 
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Verts/ALE, ENF: 

§ 59 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „un acord de facilitare a eliberării vizelor” și „și 

un acord de readmisie” 

A doua parte „un acord de facilitare a eliberării vizelor și” 

A treia parte „un acord de readmisie” 
 

 

 

11. Activitățile Ombudsmanului European în 2014 

Raport: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016) 

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

comentarii 

§ 5 1 Verts/ALE  +  

§ 7 4 GUE/NGL  -  

§ 10 5 GUE/NGL  -  

§ 11 6 GUE/NGL  -  

§ 17 7 GUE/NGL  -  

§ 22 8 GUE/NGL  -  

§ 23 9 GUE/NGL div   

1 -  

2 -  

§ 26 2 Verts/ALE  +  

După § 26 3 Verts/ALE  +  

§ 29 10S PPE VE - 231, 393, 4 

§ 31 11S PPE  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 526, 46, 55 
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Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

amendamentul 9 

Prima parte „invită Comisia și statele membre să înceteze zborurile de returnare, inclusiv cele 

făcute de Frontex, precum și toate măsurile adoptate de operațiunile comune de 

returnare;” 

A doua parte „salută invitația adresată de Frontex Ombudsmanul de a crea un mecanism de 

depunere a plângerilor pentru cazurile de posibilă încălcare a drepturilor 

fundamentale, care să conțină cele mai solide garanții legale posibile; invită 

Ombudsmanul să acorde mai multă atenție acestui aspect în contextul actual al 

creșterii numărului de refugiați la toate frontierele UE, precum și acuzațiilor la 

adresa Frontex de încălcare a drepturilor omului în timpul operațiunilor de control al 

granițelor externe ale Uniunii;” 
 

 

12. Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 

Raport: Notis Marias (A8-0012/2016) 

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

comentarii 

§ 6 6S ENF  -  

§ text original div   

1 +  

2/VE + 315, 303, 4 

După § 7 1 Verts/ALE  -  

§ 8 § text original div   

1 +  

2 +  

După § 10 2 Verts/ALE  -  

§ 11 7 ENF  -  

După § 14 12 peste 40 de 

deputați 

AN - 224, 370, 36 

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 321, 268, 29 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 18 § text original div   

1 +  

2/VE + 307, 292, 22 

§ 20 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 25 paragraful 1 9 ECR  -  

După § 25 3 Verts/ALE  -  

După § 32 10 ECR AN - 229, 387, 4 

§ 34 8 ENF  -  

11 S&D  -  

După considerentul C 4 ENF  -  

Considerentul D 5 ENF  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 400, 169, 59 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: amendamentul 12 

ECR: amendamentul 10 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 6 

Prima parte „se așteaptă ca BCE să contribuie la politicile economice generale ale Uniunii și la 

realizarea obiectivelor lor, în conformitate cu articolul 282 din TFUE,” 

A doua parte „cu condiția ca principala sa sarcină, care constă în garantarea stabilității prețurilor, 

să nu fie compromisă;” 

 
§ 8 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „consolidarea fiscală” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 18 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „fără a aduce atingere obiectivului său principal 

de a menține stabilitatea prețurilor” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 20 

Prima parte salută eforturile BCE de a crește inflația până la un procent cu puțin sub 2 %, 

deoarece acest lucru ar putea contribui, de asemenea, la succesul altor politici ale UE 

și ar putea consolida competitivitatea, creșterea economică și crearea de locuri de 

muncă în Europa, dacă sunt însoțite de investiții specifice, de reforme structurale 

ambițioase și echilibrate din punct de vedere social” 

A doua parte „și de o consolidare fiscală;” 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 15 

Prima parte „îndeamnă statele membre din zona euro care fac obiectul unui program de ajustare 

macroeconomică să ia măsuri în conformitate cu articolul 7 alineatul (9) din 

Regulamentul nr. 472/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 

2013 pentru a realiza un audit complet al propriilor finanțe publice menit, printre 

altele, să evalueze motivele care au dus la acumularea unor niveluri excesive ale 

datoriei, precum și să detecteze orice eventuale nereguli;” 

A doua parte „subliniază că scopul acestui audit ar trebui să fie acela de a înțelege mai bine 

greșelile din trecut” 

A treia parte „și nu de a începe un proces ad-hoc de restructurare a datoriei, care ar risca să 

declanșeze din nou o criză a datoriei în unele state membre;” 
 

 

13. Deschiderea de negocieri pentru acorduri de liber schimb cu Australia și 

Noua Zeelandă 

Propunere de rezoluție: B8-0250/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție B8-0250/2016  

(Comisia INTA) 

§ 5 8 GUE/NGL AN - 135, 300, 180 

§ 6 9 GUE/NGL AN - 101, 459, 55 

După § 6 2 ENF AN - 70, 506, 43 

§ 8 1 S&D AN + 479, 108, 28 

După § 8 3 ENF div   

1/AN - 84, 490, 44 

2/AN ↓  



P8_PV(2016)02-25(VOT)_RO.doc 25 PE 578.054 

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

comentarii 

§ 9 10 GUE/NGL AN - 157, 336, 119 

§ 11 11 GUE/NGL AN - 151, 310, 156 

După § 11 12 GUE/NGL  -  

Considerentul A 4 GUE/NGL AN - 123, 475, 18 

Considerentul G § text original vs +  

Considerentul H 5 GUE/NGL  -  

Considerentul K 6 GUE/NGL AN - 150, 459, 9 

Considerentul M 7 GUE/NGL AN - 105, 454, 50 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 479, 123, 17 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: amendamentul 1 

PPE: amendamentele 2, 3, 4, 6, 8, 11, vot final 

GUE/NGL: amendamentele 7, 9, 10, 11 

ENF: amendamentele 2, 3, 4, vot final 
 

Solicitări de vot separat 

GUE/NGL: considerentul G 
 

Solicitări de vot pe părți 

ENF: 

amendamentul 3 

Prima parte întregul text cu excepția cuvintelor „și, eventual, să excludă din negocieri” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

14. Introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de 

companie la nivelul tuturor statelor membre 

Propuneri de rezoluție: B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016, B8-0251/2016 

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

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0251/2016  

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

După § 4 4 GUE/NGL  -  

După § 5 5 GUE/NGL  -  

După considerentul A 1 GUE/NGL  -  

După considerentul B 2 GUE/NGL  -  

După considerentul C 3 GUE/NGL  -  

Considerentul G § text original div   

1 +  

2/VE - 289, 310, 5 

Considerentul H § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0251/2016  ALDE  ↓  

B8-0252/2016  S&D  ↓  

B8-0253/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0254/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0256/2016  EFDD  ↓  

 

Solicitări de vot separat 

ECR, S&D: considerentul H 
 

Solicitări de vot pe părți 

ALDE: 

considerentul G 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului „la nivel european” 

A doua parte aceste cuvinte 
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15. Situația umanitară din Yemen 

Propuneri de rezoluție: B8-0147/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, 
B8-0160/2016, B8-0151/2016 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție depusă de un grup politic 

B8-0147/2016  ECR  -  

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0151/2016  

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

§ 2 3 PPE VE + 304, 285, 15 

§ 6 § text original AN + 552, 31, 18 

După § 6 1 S&D, ALDE, 

Verts/ALE, 

EFDD, 

GUE/NGL 

AN + 359, 212, 31 

Considerentul B 2 PPE VE + 434, 148, 19 

Considerentul N § text original div   

1/AN + 556, 33, 14 

2/AN + 353, 232, 23 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 449, 36, 78 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0151/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0152/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0153/2016  ALDE  ↓  

B8-0155/2016  S&D  ↓  

B8-0158/2016  PPE  ↓  

B8-0160/2016  EFDD  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

Verts/ALE: § 6, considerentul N, amendamentul 1, vot final 

ALDE: considerentul N, amendamentul 1 
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Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

considerentul N 

Prima parte „întrucât unele state membre ale UE au continuat să autorizeze, încă de la începutul 

războiului, transferuri de arme și obiecte aferente către Arabia Saudită;” 

A doua parte „întrucât aceste transferuri încalcă Poziția comună a UE privind controlul 

exporturilor de arme (2008/944/PESC), care interzice explicit autorizarea de către 

statele membre a licențelor pentru arme dacă există riscul clar că tehnologia sau 

echipamentele militare care urmează să fie exportate pot fi folosite pentru a comite 

încălcări grave ale dreptului umanitar internațional și pentru a submina pacea, 

securitatea și stabilitatea regională,” 
 

Diverse 

Catherine Bearder (Grupul ALDE) este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluție 

RC-B8-0151/2016. 

 


