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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. Politica de coeziune și strategiile de cercetare și inovare pentru specializare 

inteligentă (RIS3) 

Raport: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 570, 54, 15 

 

 

2. Cooperarea teritorială europeană - practici optime și măsuri inovatoare 

Raport: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 523, 76, 38 

 

 

3. Ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor 

Raport intermediar: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic AN + 618, 26, 7 

 

 

4. Cerere de ridicare a imunității lui István Ujhelyi 

Raport: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  
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5. Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților lui Rosario Crocetta 

Raport: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

6. Cerere de ridicare a imunității lui Sotirios Zarianopoulos 

Raport: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot unic  +  

 

 

7. Acordul UE-China referitor la aderarea Croației *** 

Recomandare: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 590, 41, 35 

 

 

 

8. Acordul UE-Uruguay referitor la aderarea Croației *** 

Recomandare: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: aprobare AN + 587, 38, 37 
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9. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Lazaros Stavrou Lazarou 

Raport: Igor Šoltes (A8-0258/2016) [vot secret, articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: numirea lui Lazaros Stavrou 

Lazarou 

 + 520, 48, 120 

 

 

 

10. Numirea unui membru al Curții de Conturi - João Figueiredo 

Raport: Igor Šoltes (A8-0259/2016) [vot secret, articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: numirea lui João Figueiredo  + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Leo Brincat 

Raport: Igor Šoltes (A8-0257/2016) [vot secret, articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: numirea lui Leo Brincat  - 229, 381, 58 

 

 

 

12. Statistici privind comerțul exterior cu țările terțe (competențe delegate și de 

executare) ***II 

Recomandare pentru a doua lectură: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Aprobare fără vot 
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13. Statisticile referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică ***I 

Raport: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

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

comentarii 

Întregul text - blocul 

nr. 1 

7 comisia VE + 403, 116, 78 

Blocul nr. 2 1-6 comisia  ↓  

Articolul 2, § 1, după 

punctul 3 

8 Verts/ALE  -  

Articolul 2, după § 1 10 Verts/ALE  -  

Anexa II 9 Verts/ALE  -  

vot: propunerea Comisiei  +  

vot: rezoluția legislativă AN + 375, 161, 60 

 

 

 

14. Către o nouă organizare a pieței energiei 

Raport: Werner Langen (A8-0214/2016) 

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

comentarii 

§ 4 § text original vs +  

§ 6 § text original vs +  

După § 22 1 peste 76 de 

deputați 

AN - 274, 384, 42 

§ 23 § text original vs +  

§ 24 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 30 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 31 § text original vs +  

§ 44 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 48 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 49 2 peste 76 de 

deputați 

AN - 185, 495, 22 

§ text original div   

1 +  

2/AN + 519, 163, 16 

3 +  

§ 51 § text original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 360, 297, 47 

§ 53 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 54 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 55 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 57 § text original vs +  

§ 58 § text original AN + 541, 143, 7 

§ 60 § text original vs +  

§ 66 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 69 § text original vs +  

§ 70 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 71 § text original vs +  

§ 72 § text original vs +  

§ 73 § text original vs +  

Considerentul G § text original vs +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 454, 188, 61 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: § 58 

Verts/ALE: amendamentele 1, 2, §§ 49 (a doua parte), 51 (a treia parte) 
 

Solicitări de vot separat 

ENF: §§ 4, 6, 24, 69, 71, 72, 73 

Verts/ALE: § 23 

EFDD: considerentele G, §§ 31, 53, 57, 58, 60, 73 
 

Solicitări de vot pe părți 

S&D: 

§ 53 

Prima parte „avertizează cu privire la riscul amalgamării obiectivelor de aprovizionare cu 

energie cu obiectivele politicii privind schimbările climatice;” 

A doua parte „solicită consolidarea consecventă a ETS și transformarea structurii pieței către o 

mai mare flexibilitate, astfel încât pe viitor prețurile combustibililor și CO2 să poată 

sprijini în mai mare măsură dezvoltarea energiei din surse regenerabile;” 
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ENF: 

§ 55 

Prima parte „solicită, având în vedere principiul subsidiarității, o acțiune coordonată a statelor 

membre, începând la nivel regional, în legătură cu dezvoltarea în continuare a 

energiei din surse regenerabile, pentru a spori eficiența economică a pieței energiei, 

în vederea realizării obiectivelor europene comune și consolidării stabilității rețelei; 

consideră că un stat membru nu ar trebui să adopte decizii unilaterale care au un 

impact substanțial asupra statelor învecinate fără discuții mai ample și cooperare la 

nivel regional sau la nivelul UE; reamintește că, în cea mai mare parte a timpului, 

sursele regenerabile de energie includ o componentă locală puternică;” 

A doua parte „solicită Comisiei să acționeze în scopul creării unui cadru european mai convergent 

pentru promovarea energiei din surse regenerabile;” 

 
§ 70 

Prima parte „observă importanța unei monitorizări eficace, imparțiale și continue a piețelor 

europene ale energiei, ca instrument fundamental pentru a asigura o piață internă a 

energiei autentică, caracterizată de concurență liberă, semnale adecvate de preț și 

securitatea aprovizionării;” 

A doua parte „subliniază, în acest sens, importanța ACER și anticipează poziția Comisiei privind 

atribuțiile noi și consolidate ale ACER în ceea ce privește chestiunile 

transfrontaliere;” 

 
Verts/ALE: 

§ 48 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să fie neutră din punct de vedere tehnologic și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
EFDD: 

§ 24 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „care nu sunt bazate pe piață și care sunt 

exclusiv naționale” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 30 

Prima parte „subliniază necesitatea de a promova utilizarea sistemelor de stocare a energiei și de 

a crea condiții de concurență echitabile pentru stocarea energiei și alte opțiuni de 

flexibilitate,” 

A doua parte „pe baza unei proiectări a pieței de energie într-o manieră neutră din punct de vedere 

tehnologic;” 

 
§ 44 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „centralele pe gaz moderne de înaltă eficiență” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 54 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „subliniază că, în caz de abatere de la 

calendarul anunțat de către operator, ar trebui aplicat un preț compensatoriu adecvat 

al energiei; 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 66 

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

A doua parte aceste cuvinte 
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Verts/ALE, EFDD: 

§ 49 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „permițând eliminarea treptată a subvențiilor 

pentru tehnologiile ajunse la maturitate în domeniul surselor regenerabile de 

energie” și „și ca orice impact asupra industriilor mari consumatoare de energie 

expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon să fie menținut la un nivel 

minim” 

A doua parte „permițând eliminarea treptată a subvențiilor pentru tehnologiile ajunse la maturitate 

în domeniul surselor regenerabile de energie” 

A treia parte „și ca orice impact asupra industriilor mari consumatoare de energie expuse riscului 

de relocare a emisiilor de dioxid de carbon să fie menținut la un nivel minim” 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 51 

Prima parte „ia act de faptul că, în contextul cadrului pentru 2020, statele membre trebuie să 

îndeplinească obiective cantitative concrete în ceea ce privește ponderea energiei din 

surse regenerabile în consumul final de energie, indiferent de situația pieței, și 

subliniază, prin urmare, importanța promovării surselor de energie regenerabilă prin 

intermediul unor politici care se axează pe concurență și pe eficiența din punctul de 

vedere al costurilor, recunoscând că există numeroase tehnologii de producere de 

energie regenerabilă care se află în diferite stadii de maturitate și au caracteristici 

diferite, neputând, astfel, face obiectul unei abordări unitare;” 

A doua parte „reamintește, în acest context, rolul important al schemei UE de comercializare a 

certificatelor de emisii (ETS)” 

A treia parte „și consideră că promovarea investițiilor este mai compatibilă cu piața decât tarifele 

fixe stabile și normele generale de prioritate;” 
 

 

15. Strategia UE pentru încălzire și răcire 

Raport: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

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

comentarii 

§ 9 § text original vs +  

§ 23 § text original AN + 615, 62, 19 

§ 24 § text original vs +  

§ 27 § text original vs +  

§ 28 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 31 § text original AN + 582, 114, 7 

§ 39 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 41 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 45 § text original AN + 614, 72, 17 

§ 47 § text original vs +  

§ 48 § text original div   

1 +  

2/VE + 391, 285, 27 

§ 51 § text original AN + 534, 124, 42 

§ 52 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 55 § text original vs +  

§ 56 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 69 § text original vs +  

§ 92 § text original div   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)09-13(VOT)_RO.doc 11 PE 588.681 

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

comentarii 

§ 98 § text original vs +  

Considerentul K § text original vs +  

Considerentul T § text original vs +  

Considerentul V § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 550, 66, 87 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: § 23 

EFDD: §§ 31, 45, 51 
 

Solicitări de vot separat 

Verts/ALE: considerentul K, §§ 9, 24, 47, 51, 69 

PPE: §§ 55, 98 

EFDD: considerentul T, §§ 27, 69 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

considerentul V 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „deoarece gazul natural și GPL sunt utilizate la 

scară largă pentru a răspunde acestei cereri, iar utilizarea lor ar putea fi optimizată 

printr-o stocare de înaltă eficiență a energiei” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 39 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „subliniază faptul că sistemele de încălzire 

hibride, care furnizează energie termică din două sau mai multe surse de energie, pot 

facilita creșterea rolului încălzirii pe bază de energie din surse regenerabile, în 

special în clădirile existente, unde acestea pot fi introduse fără a necesita lucrări 

importante de renovare;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 41 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cum ar fi căldura din minele din adâncuri 

pentru încălzire (răcire)” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
PPE: 

§ 48 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „la nivel local (cum sunt sistemele de încălzire 

centralizată) sau la nivel micro (cum sunt sistemele geotermale și cele solare);” 

A doua parte aceste cuvinte 

 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_RO.doc 12 PE 588.681 

§ 52 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să se stabilească un obiectiv clar pentru 

reciclarea deșeurilor organice în vederea” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 92 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 
ENF: 

§ 56 

Prima parte „consideră că statele membre ar trebui să ia de urgență măsuri pentru eliminarea 

treptată a cuptoarelor cu temperatură scăzută utilizate pentru arderea combustibililor 

fosili solizi și a deșeurilor organice, care, în timpul procesului de combustie, 

eliberează în atmosferă o varietate de substanțe nocive;” 

A doua parte „consideră că statele membre ar trebui, în măsura posibilului, să încurajeze 

eliminarea treptată a vechilor și ineficientelor șemineuri în care se arde lemn în 

orașele aglomerate și să faciliteze înlocuirea lor cu alternative moderne, eficiente, 

care protejează mediul și sănătatea, concomitent cu inițiative de sensibilizare a 

populației cu privire la riscurile potențiale la adresa sănătății și cele mai bune 

practici în cazul incendiilor forestiere;” 

 
EFDD: 

§ 28 

Prima parte „și de încălzire centralizată” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

16. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor 

Raport: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 618, 15, 59 

 

 

 

17. O strategie a UE pentru regiunea alpină 

Raport: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

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

comentarii 

§ 7 § text original AN + 564, 114, 26 

§ 18 § text original div   

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

comentarii 

2/AN + 521, 155, 27 

§ 31 § text original  + modificare orală 

După § 36 1 peste 76 de 

deputați 

AN - 143, 548, 13 

2 peste 76 de 

deputați 

AN - 146, 519, 36 

3 peste 76 de 

deputați 

AN - 190, 504, 6 

După § 43 4 peste 76 de 

deputați 

AN - 189, 489, 27 

§ 47 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 521, 78, 107 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

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

EFDD: §§ 7, 18 (a doua parte), 20, amendamentele 1, 2, 3, 4 
 

Solicitări de vot pe părți 

Verts/ALE: 

§ 47 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special a celor” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
EFDD: 

§ 18 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în acest context, invită țările participante să 

creeze stimulente pentru dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat;” 

A doua parte aceste cuvinte 
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Diverse 

Mercedes Bresso a prezentat următorul amendament oral la § 31: 

„31. sprijină diversificarea ofertei turistice prin dezvoltarea de noi oportunități pentru turism, adaptate 

nevoilor regionale și care exploatează resursele regionale, cum ar fi, de exemplu, parcurile tematice și 

rutele turistice, turismul gastronomic și viticol, turismul cultural, medical și educațional și turismul 

sportiv, pentru a prelungi sezonul turistic, reducând, în același timp, presiunea asupra infrastructurii și 

realizând ocuparea forței de muncă pe tot parcursul anului în ciclul turistic, precum și agroturismul 

menit să atragă vizitatori către activități rurale și în natură în hoteluri din zone mai puțin cunoscute și 

consolidarea competitivității și a sustenabilității destinațiilor turistice; sprijină promovarea unor noi 

activități turistice care sunt mai bine adaptate la schimbările climatice și la protecția mediului; 

subliniază, de asemenea, necesitatea sprijinirii și consolidării serviciilor de salvamont;” 
 

 

18. Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul 

pentru dezvoltare și ajutorul umanitar 

Raport: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

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

comentarii 

§ 2 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 3 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 4 § text original  + modificare orală 

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 7 § text original vs +  

§ 11 § text original div   

1 +  

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

comentarii 

§ 12 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 13 § text original  + modificare orală 

§ 14 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 15 § text original  + modificare orală 

§ 17 § text original div   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 20 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 421, 244, 33 

§ 26 § text original vs +  

§ 32 § text original div  modificare orală 

1 +  

2 -  

§ 33 § text original div   

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

comentarii 

2 +  

3 -  

§ 35 § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 511, 129, 61 

 

Solicitări de vot separat 

ECR: §§ 4, 7 

Verts/ALE: § 26 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 32 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „având ca obiectiv principal investigarea și 

soluționarea cauzelor reale ale sărăcirii în țările de origine, cum ar fi jefuirea și 

exploatarea resurselor naturale și umane de către întreprinderile multinaționale, 

acapararea terenurilor, sprijinul acordat de statele membre ale UE guvernelor 

autocrate și corupte, comerțul cu arme, consecințele dăunătoare ale plății datoriei 

externe;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
GUE/NGL: 

§ 20 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „directă” și „dar că nu sunt excluse în mod 

explicit operațiunile de menținere a păcii cu obiective de dezvoltare; reamintește, de 

asemenea, că articolele 209 și 212 din TFUE nu exclud în mod explicit finanțarea 

consolidării capacităților în sectorul securității;” 

A doua parte „directă” 

A treia parte „dar că nu sunt excluse în mod explicit operațiunile de menținere a păcii cu obiective 

de dezvoltare; reamintește, de asemenea, că articolele 209 și 212 din TFUE nu 

exclud în mod explicit finanțarea consolidării capacităților în sectorul securității;” 

 
Verts/ALE: 

§ 2 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „consideră că un astfel de fond ar trebui să 

adauge valoare surselor de finanțare existente;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 3 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „recunoaște valoarea adăugată a grupării unui 

număr ridicat de contribuții naționale la nivelul Uniunii, în plus față de contribuțiile 

substanțiale realizate prin instrumentele de finanțare externă și prin Fondul european 

de dezvoltare (FED);” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 11 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „reamintește că finanțarea EUTF trebuie să fie 

pusă în aplicare și evaluată pe baza criteriilor AOD și că toate cheltuielile care nu se 

încadrează în această cerință trebuie finanțate din diferite surse reunite în fondul 

fiduciar; subliniază, în acest sens, importanța punerii în comun a resurselor din surse 

și de la donatori diverși și multipli și reamintește că mobilizarea este unul dintre 

principalele motive care stau la baza creării acestui instrument dedicat unor scopuri 

atât de diverse și eterogene;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 12 

Prima parte „subliniază că utilizarea FED pentru finanțarea EUTF pentru Africa poate avea 

impact asupra țărilor africane beneficiare ale ajutorului care nu fac obiectul fondului 

fiduciar și, în special, țările cel mai puțin dezvoltate;” 

A doua parte „avertizează cu privire la riscul deturnării ajutoarelor în defavoarea celor mai sărace 

țări care au cel mai puțin acces la alte surse de finanțare;” 

 
§ 14 

Prima parte „consideră că EUTF pentru Africa ar trebui să contribuie la dezvoltarea țărilor de 

tranzit și de origine ale migranților și la consolidarea și îmbunătățirea serviciilor 

publice locale (servicii sociale, sănătate, educație, alimentație, cultură), a participării 

politice și a guvernanței, îndeosebi prin intermediul proiectelor bazate pe 

comunitate; consideră că fondul ar trebui să contribuie la dezvoltarea oportunităților 

de ocupare a forței de muncă în sectoarele locale, respectând totodată drepturile 

omului și mediul; consideră, în acest context, că autoritățile guvernamentale locale 

trebuie să fie consultate în calitate de parteneri deplini, atât timp cât există garanția 

totală a eficienței și a bunei guvernanțe, în conformitate cu principiile eficacității 

ajutorului, și că acestea trebuie, de asemenea, să fie principalii actori responsabili 

pentru serviciile publice furnizate la nivel local; consideră că societatea civilă, 

organizațiile neguvernamentale (ONG-uri), organizațiile internaționale și 

comunitățile diasporei ar trebui să joace un rol complementar și esențial în abordarea 

cauzelor profunde ale migrației și îmbunătățirea serviciilor locale;” 

A doua parte „solicită procese de consultare deschise și participative înainte de definirea 

proiectelor, ca o contribuție esențială la evaluare nevoilor de dezvoltare;” 

 

 
§ 17 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special în domeniul educației, al formării 

profesionale, al sănătății și al nutriției, al securității alimentare și al apei și 

salubrității, care sunt esențiale pentru sporirea incluziunii sociale, capacitare și 

îmbunătățirea bunăstării populațiilor locale, cu o atenție deosebită asupra tinerilor” 

și „fiind, în același timp, în măsură să ofere servicii mai bune, mai echitabile și 

sustenabile populației în general;” 

A doua parte „în special în domeniul educației, al formării profesionale, al sănătății și al nutriției, 

al securității alimentare și al apei și salubrității, care sunt esențiale pentru sporirea 

incluziunii sociale, capacitare și îmbunătățirea bunăstării populațiilor locale, cu o 

atenție deosebită asupra tinerilor” 

A treia parte „fiind, în același timp, în măsură să ofere servicii mai bune, mai echitabile și 

sustenabile populației în general;” 
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GUE/NGL, Verts/ALE 

§ 33 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special în ceea ce privește punerea în 

aplicare efectivă a acordurilor de returnare și de readmisie” și „să promoveze 

transparența fondului și subliniază că vor fi esențiale monitorizarea și evaluarea 

proiectelor și programelor finanțate, în vederea” 

A doua parte „în special în ceea ce privește punerea în aplicare efectivă a acordurilor de returnare 

și de readmisie” 

A treia parte „să promoveze transparența fondului și subliniază că vor fi esențiale monitorizarea și 

evaluarea proiectelor și programelor finanțate, în vederea” 

 
§ 35 

Prima parte „indică faptul că EUTF pentru Africa a fost creat în urma summitului de la Valetta al 

șefilor de stat sau de guvern din Africa și Europa privind migrația; invită Comisia să 

prezinte Parlamentului o sinteză a acțiunilor concrete întreprinse în urma acestui 

summit, în special în domeniul dezvoltării, al luptei împotriva persoanelor care 

introduc ilegal migranți și al semnării unor acorduri de returnare, readmisie și 

reintegrare;” 

A doua parte „invită Consiliul să acorde Comisiei mandatele necesare pentru a încheia astfel de 

acorduri cu țările care fac obiectul EUTF;” 

 
PPE, ECR, Verts/ALE: 

§ 5 

Prima parte „regretă faptul că fondurile fiduciare duc la ocolirea autorității bugetare și la 

subminarea unității bugetului; constată că instituirea acestui instrument ad-hoc 

reprezintă o recunoaștere a subdimensionării cadrului financiar multianual (CFM) 

2014-2020; evidențiază faptul că bugetul UE este constituit în proporție de 85 % din 

contribuțiile statelor membre; consideră că instituirea EUTF reprezintă, de fapt, o 

revizuire a plafonului CFM actual prin creșterea contribuțiilor statelor membre;” 

A doua parte „subliniază, prin urmare, că instituirea unor instrumente de finanțare în afara 

bugetului UE trebuie să rămână o măsură excepțională deoarece ocolește autoritatea 

bugetară și subminează unitatea bugetară; regretă că Parlamentul nu este reprezentat 

în consiliul strategic, în ciuda faptului că bugetul Uniunii contribuie cu fonduri 

substanțiale; solicită ca autoritatea bugetară să fie invitată să participe la consiliul 

strategic;” cu excepția cuvintelor: „deoarece ocolește autoritatea bugetară și 

subminează unitatea bugetară;” 

A treia parte „deoarece ocolește autoritatea bugetară și subminează unitatea bugetară;” 
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PPE, ECR: 

§ 24 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sănătății sexuale și a reproducerii și drepturilor 

aferente” 

A doua parte „sănătății sexuale și a reproducerii” 

A treia parte „și drepturilor aferente” 

 

Diverse 

Ignazio Corrao a prezentat următoarele amendamente orale: 

§ 4 

„4. subliniază caracterul imprevizibil al contribuțiilor voluntare și îndeamnă statele membre să-și 

onoreze angajamentele și să completeze în mod rapid și efectiv contribuția Uniunii pentru a permite 

EUTF să își atingă întregul potențial și nu să pună la dispoziție doar suma minimă necesară pentru a 

obține drepturi de vot în cadrul consiliului strategic;” 

 

§ 13 

„13. regretă profund faptul că, deși AOD pentru țările cel mai puțin dezvoltate este în continuare 

deosebit de importantă, nivelurile deja scăzute ale asistenței pentru dezvoltare acordate țărilor cel mai 

puțin dezvoltate s-au redus pentru al doilea an consecutiv în 2014, precum și că proporția ajutorului 

alocat acestor țări este cea mai redusă din ultimii zece ani; invită, prin urmare, Comisia și statele 

membre să se asigure că ajutoarele nu sunt deturnate, în detrimentul celor mai sărace țări, pentru 

acoperirea costurilor actualelor crize;” 

 

§ 15 

„15. reamintește că autoritățile regionale și locale, organizațiile societății civile și ONG-urile sunt 

parteneri naturali pentru a pune în aplicare în mod eficient o politică de dezvoltare și că un dialog 

constant cu autoritățile naționale și cu comunitățile locale este esențial pentru a elabora strategii și 

priorități comune și pentru a permite o abordare bazată pe dovezi în punerea în aplicare a fondului, în 

special în statele care demonstrează garanții insuficiente în materie de bună guvernanță și transparență; 

solicită respectarea principiului subsidiarității și al asumării responsabilității și în acest domeniu de 

acțiune; subliniază faptul că organismele guvernamentale locale, societatea civilă locală, ONG-urile și 

organizațiile internaționale ar trebui să se implice activ în etapele de programare, de punere în aplicare 

și de evaluare a EUTF; invită Comisia să clarifice și să formalizeze procedurile de consultare cu aceste 

părți interesate, astfel încât să asigure participarea efectivă a acestora la discuțiile care au loc în cadrul 

comitetelor operaționale, pe baza unor criterii de eligibilitate clare și transparente;” 

 

§ 32 

„32. reamintește că politicile UE privind migrația ar trebui să acorde o atenție primordială soluționării 

cauzelor profunde ale migrației; subliniază că politicile UE în domeniul migrației ar trebui să 

contribuie la crearea unui climat de pace și stabilitate și de promovare a dezvoltării economice, în 

conformitate cu obiectivele nr. 3, 4 și 5, cu ținta 7 a obiectivului nr. 10, și cu obiectivul nr. 16 din 

Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă, colaborând mai strâns cu țările terțe pentru a îmbunătăți 

cooperarea în materie de stimulente pentru returnarea și reintegrarea voluntară în țările de origine a 

migranților, inclusiv a celor cu înaltă calificare, prin întoarcere voluntară și readmisie, într-un mod 

care să le îmbunătățească perspectivele;” 

19. Crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre 

viața profesională și cea privată 

Raport: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 

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

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

comentarii 

§ 3 § text original div   

1 +  

2/VE - 334, 360, 5 

3 +  

§ 5 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4/VE + 353, 320, 22 

§ 6 § text original vs +  

§ 7 § text original div   

1 +  

2/AN + 412, 239, 47 

§ 8 § text original div   

1 +  

2/AN + 411, 200, 84 

3/AN + 408, 196, 86 

§ 10 § text original div   

1/AN + 656, 29, 6 

2/AN + 366, 274, 44 

§ 15 § text original div   

1 +  

2 +  

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

comentarii 

§ 18 § text original AN + 545, 100, 52 

§ 20 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 21 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 23 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 24 § text original div   

1 +  

2 -  

§ 26 § text original vs/VE - 285, 334, 80 

§ 28 § text original div   

1/AN + 637, 33, 28 

2/AN + 396, 297, 5 

3/AN + 545, 122, 26 

§ 29 § text original div   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 31 § text original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 343, 343, 14 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

4 +  

5 +  

6/AN + 360, 319, 16 

7 +  

8 +  

§ 33 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

§ 35 § text original div   

1/AN + 625, 54, 23 

2/AN + 519, 84, 87 

3/AN + 426, 205, 59 

4/AN + 637, 16, 34 

§ 37 § text original div   

1 +  

2/AN + 353, 314, 32 

§ 40 § text original vs -  

§ 41 § text original div   

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

comentarii 

2/VE - 305, 332, 60 

§ 42 § text original vs +  

§ 46 § text original div   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  

§ 47 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 49 § text original div   

1/AN + 565, 123, 12 

2 +  

3/AN + 598, 82, 16 

§ 50 § text original vs +  

§ 51 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 52 § text original AN + 631, 53, 11 

§ 54 § text original div   

1 +  

2 +  

3/VE - 335, 343, 18 

§ 55 § text original div   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)09-13(VOT)_RO.doc 24 PE 588.681 

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

comentarii 

§ 56 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 59 § text original AN + 416, 224, 56 

§ 60 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 61 § text original vs +  

§ 63 § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 65 § text original vs -  

§ 66 § text original AN + 592, 21, 79 

§ 67 § text original vs -  

Considerentul A § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul C § text original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 415, 207, 72 

Considerentul D § text original AN + 591, 9, 90 

Considerentul E § text original div   

1/AN + 619, 62, 13 

2/AN - 296, 380, 8 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

Considerentul G § text original vs +  

Considerentul H § text original vs -  

Considerentul I § text original div   

1 +  

2 -  

Considerentul K § text original div   

1 +  

2 -  

3 -  

Considerentul M § text original vs/VE + 350, 337, 6 

Considerentul Q § text original div   

1 +  

2/VE - 331, 346, 16 

Considerentul S § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul T § text original vs +  

Considerentul V § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerentul Ab § text original div   

1 +  

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

comentarii 

Considerentul Af § text original AN + 337, 269, 87 

Considerentul Ag § text original div   

1/AN + 622, 17, 54 

2/AN + 433, 182, 74 

Considerentul Ai § text original vs/VE + 338, 323, 28 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 443, 123, 100 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: considerentul D, §§ 10, 28, 59 

GUE/NGL: considerentele E, Af, Ag, §§ 31 (a treia și a șasea parte), 35, 37 (a doua parte), 49 

(prima și a treia parte), 52, 66 

EFDD: considerentele C (a treia parte), §§ 7 (a doua parte), 8 (a doua și a treia parte), 18, 59 
 

Solicitări de vot separat 

ECR: considerentele C, T, Af, §§ 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59, 67 

PPE: considerentele M, Af, §§ 7, 26, 59, 67 

ALDE: considerentele G, H, M, Ai, §§ 40, 47, 61, 65, 67 

GUE/NGL: §§ 6, 40, 50 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 47 

Prima parte „subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea privată trebuie să se bazeze 

pe drepturile lucrătorilor și siguranța locului de muncă, precum și pe dreptul la 

concediu, neîngrădit prin cerințe de mobilitate și flexibilitate sporită;” 

A doua parte „subliniază faptul că, în absența unei abordări integrate a aspectelor de gen, o 

flexibilitate mai mare poate avea ca rezultat o accentuare a discriminării cu care se 

confruntă în prezent femeile pe piața forței de muncă, manifestată prin salarii mai 

mici, forme atipice de ocupare a forței de muncă și responsabilitate disproporționată 

pentru sarcinile casnice neplătite;” 

 
PPE: 

considerentul E 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „dar cu siguranță nu este suficient de 

ambițioasă” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul Q 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „(contracte fără un număr minim de ore de 

lucru, cu durată determinată, locuri de muncă temporare sau cu fracțiune de normă 

etc.) 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 56 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 60 

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

A doua parte aceste cuvinte 

 
ALDE: 

considerentul A 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „întrucât politicile în favoarea familiilor sunt 

importante pentru a cataliza o evoluție demografică pozitivă” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul I 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „unui nou mod de organizare a muncii, bazată 

pe calitate” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
Considerentul S 

Prima parte „întrucât, dintre diversele categorii ocupaționale, în special femeile care desfășoară o 

activitate independentă și femeile de afaceri întâmpină mari dificultăți în concilierea 

vieții profesionale cu viața privată;” 

A doua parte „ întrucât foarte adesea femeile care doresc să devină antreprenoare se confruntă cu 

dificultăți în accesarea creditelor, dat fiind că intermediarii financiari sunt reticenți în 

a le acorda un credit deoarece consideră că femeile sunt mai expuse riscului și mai 

puțin capabile să dezvolte întreprinderea;” 

 
Considerentul AB 

Prima parte „întrucât Europa este continentul cu numărul cel mai mare de cetățeni în vârstă și cu 

un proces de îmbătrânire care va continua în următoarele decenii; întrucât multe 

state membre nu dispun de facilități suficiente pentru îngrijirea pe termen lung, 

astfel încât să facă față creșterii cererii de servicii de îngrijire, precum și stagnării 

sau scăderii indicatorului speranței de viață sănătoasă;” 

A doua parte „întrucât majoritatea locurilor de muncă create în domeniul îngrijirii formale la 

domiciliu a rudelor în vârstă sunt slab remunerate și necesită calificări reduse” 

 
§ 20 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „egale din punctul de vedere al drepturilor 

individuale și” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 21 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „abordabile și de bună calitate” 

A doua parte aceste cuvinte 
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§ 24 

Prima parte „invită statele membre să instituie politici proactive și facă investiții corespunzătoare 

în vederea susținerii femeilor și bărbaților care intră, se întorc, se mențin sau 

evoluează pe piața forței de muncă, după un concediu legat pe motive de familie sau 

de îngrijiri, pentru ca aceștia să poată avea un loc de muncă stabil și de calitate, în 

conformitate cu articolul 27 din Carta socială europeană; subliniază în special 

necesitatea de a garanta reîncadrarea în același post sau într-un post echivalent sau 

similar, protecția împotriva concedierii și a unui tratamentul defavorabil ca urmare a 

sarcinii sau a unei cereri/luări de concediu pe motive de familie, precum și de a 

dispune de o perioadă de protecție după întoarcerea lor, astfel încât să se poată 

readapta la locul de muncă;” 

A doua parte „reiterează faptul că ar trebui, de asemenea, fie garantate adaptarea programului 

și/sau a procedurilor de lucru (inclusiv obligația angajatorului de a-și justifica un 

eventual refuz), precum și perioade de formare profesională;” 

 
GUE/NGL: 

Considerentul V 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „sau parțial”, „netransferabile” și „adecvat” 

A doua parte „sau parțial” 

A treia parte „netransferabile” și „adecvat” 

 
§ 37 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să ia în considerare” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 41 

Prima parte „invită statele membre să sprijine politicile fiscale ca pârghie puternică care 

consolidează echilibrul dintre viața profesională și cea privată și să promoveze 

ocuparea forței de muncă de către femei” 

A doua parte „introducând un credit fiscal pentru îngrijirea copiilor și a persoanelor în vârstă și a 

altor persoane aflate în întreținere pe baza unor stimulente și beneficii fiscale;” 

 
§ 51 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: « în special în mediul digital emergent al 

„muncii inteligente” » 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 55 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „ atât a”, „cât și a” și 

„productivității/profitabilității întreprinderilor” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
EFDD: 

§ 7 

Prima parte „invită Comisia și statele membre să creeze politici și măsuri relevante, ținând 

seama de diversitatea tot mai mare a relațiilor de familie” 

A doua parte „inclusiv a parteneriatelor civile și a responsabilităților părinților și bunicilor, 

precum și de diversitatea societății în ansamblu, în special pentru a garanta că nu 

sunt discriminați copiii pe motivul statutului matrimonial al părinților sau al tipului 

familiei lor; invită statele membre să recunoască reciproc actele juridice, în vederea 

garantării unei circulații libere și fără discriminare;” 
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PPE, GUE/NGL: 

§ 10 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cum ar fi o Garanție pentru copii” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
§ 33 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „individualizării drepturilor la concediu și” 

A doua parte „individualizării” 

A treia parte „drepturilor la concediu și” 

 
§ 34 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „o directivă privind concediul de paternitate, 

care să prevadă cel puțin două săptămâni de concediu obligatoriu plătit integral;”, „o 

directivă privind concediul pentru acordarea de îngrijiri, care să completeze 

îngrijirile acordate de personal calificat, să permită lucrătorilor îngrijirea persoanelor 

dependente și să ofere persoanei care acordă îngrijire o remunerație și o protecție 

socială adecvate; solicită o flexibilitate orientată către angajați și acordarea de 

stimulente suficiente bărbaților pentru a-i încuraja să își ia concediu pentru 

îngrijire;” și standarde minime aplicabile în toate statele membre, pentru a răspunde 

nevoilor specifice ale părinților și copiilor adoptivi și a le conferi aceleași drepturi ca 

și părinților naturali” 

A doua parte „o directivă privind concediul de paternitate, care să prevadă cel puțin două 

săptămâni de concediu obligatoriu plătit integral;” 

A treia parte „o directivă privind concediul pentru acordarea de îngrijiri, care să completeze 

îngrijirile acordate de personal calificat, să permită lucrătorilor îngrijirea persoanelor 

dependente și să ofere persoanei care acordă îngrijire o remunerație și o protecție 

socială adecvate; solicită o flexibilitate orientată către angajați și acordarea de 

stimulente suficiente bărbaților pentru a-i încuraja să își ia concediu pentru 

îngrijire;” cu excepția cuvintelor „o flexibilitate orientată către angajați și” 

A patra parte „o flexibilitate orientată către angajați și” 

A cincea parte „standarde minime aplicabile în toate statele membre, pentru a răspunde nevoilor 

specifice ale părinților și copiilor adoptivi și a le conferi aceleași drepturi ca și 

părinților naturali” 

 
PPE, ALDE: 

§ 3 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și reducerile bugetare ulterioare” și „ să pună 

în aplicare politici pozitive și stimulente pentru a susține reînnoirea demografică” 

A doua parte „și reducerile bugetare ulterioare” 

A treia parte „să pună în aplicare politici pozitive și stimulente pentru a susține reînnoirea 

demografică” 

 
§ 28 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și îi solicită să prezinte o propunere 

ambițioasă, cu standarde de nivel înalt, în strânsă cooperare cu partenerii sociali și 

cu consultarea societății civile, referitoare la o mai bună conciliere a vieții 

profesionale cu cea privată;” „ale celor care alăptează” și „și ale mamelor singure” 

A doua parte „și îi solicită să prezinte o propunere ambițioasă, cu standarde de nivel înalt, în 

strânsă cooperare cu partenerii sociali și cu consultarea societății civile, referitoare la 

o mai bună conciliere a vieții profesionale cu cea privată;” 

A treia parte „ale celor care alăptează” și „și ale mamelor singure” 
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considerentul K 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „întrucât actualele politici sociale și de ocupare 

a forței de muncă, împreună cu măsurile de austeritate impuse, împiedică creșterea și 

dezvoltarea în Europa;  întrucât aceste politici împiedică îndeplinirea obiectivului de 

ocupare a forței de muncă de 75 % în rândul femeilor, stabilit în Strategia Europa 

2020 (nivelul ocupării acestora fiind în prezent de 63,5 %);” și „este un text depășit” 

A doua parte „întrucât actualele politici sociale și de ocupare a forței de muncă, împreună cu 

măsurile de austeritate impuse, împiedică creșterea și dezvoltarea în Europa; întrucât 

aceste politici împiedică îndeplinirea obiectivului de ocupare a forței de muncă de 75 

% în rândul femeilor, stabilit în Strategia Europa 2020 (nivelul ocupării acestora 

fiind în prezent de 63,5 %);” 

A treia parte „este un text depășit” 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 5 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „legislative și nelegislative”, „invită Comisia, 

respectând principiul subsidiarității, ca, în cazul în care nu este posibil un acord între 

partenerii sociali, să propună un astfel de pachet ca parte a programului său de lucru 

pentru 2017, în cadrul pilonului european anunțat al drepturilor sociale;”, „subliniază 

că propunerile legislative trebuie să includă egalitatea între bărbați și femei ca temei 

juridic;” și „să elaboreze” „un pilon al drepturilor sociale” 

A doua parte „legislative și nelegislative”,  

A treia parte „invită Comisia, respectând principiul subsidiarității, ca, în cazul în care nu este 

posibil un acord între partenerii sociali, să propună un astfel de pachet ca parte a 

programului său de lucru pentru 2017, în cadrul pilonului european anunțat al 

drepturilor sociale;”, și „să elaboreze” „un pilon al drepturilor sociale” 

A patra parte „subliniază că propunerile legislative trebuie să includă egalitatea între bărbați și 

femei ca temei juridic;” 

 
ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

§ 8 

Prima parte „invită Comisia și statele membre să adopte și să aplice politici și măsuri de 

susținere a persoanelor celor mai defavorizate” 

A doua parte „sau excluse actualmente din legislație și politici” 

A treia parte „cum ar fi părinții singuri, cuplurile necăsătorite, cuplurile de același sex, migranții, 

persoanele care desfășoară o activitate independentă sau așa-numitele „soții 

colaboratoare”, precum și familiile în care unul sau mai mulți membri suferă de 

dizabilități;” 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inversarea sarcinii probei” și „să desfășoare 

anchete oficiale din proprie inițiativă cu privire la aspectele egalității și” 

A doua parte „inversarea sarcinii probei” 

A treia parte „să desfășoare anchete oficiale din proprie inițiativă cu privire la aspectele egalității 

și” 
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Considerentul AG 

Prima parte „întrucât sunt necesare politici specifice privind piața forței de muncă și echilibrul 

între viața profesională și cea privată, pentru a lua în considerare obstacolele 

intersectoriale cu care se confruntă femeile vulnerabile în ceea ce privește echilibrul 

între viața profesională și cea privată și siguranța locului de muncă” 

A doua parte „precum femeile cu dizabilități, femeile tinere, femeile migrante și refugiate, femeile 

care aparțin minorităților etnice și femeile LGBTI;” 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 23 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să o activeze prin Semestrul european” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 29 

Prima parte „solicită o mai bună coordonare a diverselor tipuri de concediu la nivelul UE și al 

statelor membre, în cooperare cu partenerii sociali;” 

A doua parte „subliniază faptul că un acces mai bun la diversele tipuri de concedii oferă 

angajaților perspectiva unui concediu adaptat ciclului vieții, și crește participarea 

profesională, eficiența globală și satisfacția la locul de muncă; „ia act de faptul că, în 

cazul în care nu există nicio dispoziție privind concediul sau dispozițiile existente 

sunt considerate insuficiente, partenerii sociali pot acționa prin stabilirea unor noi 

dispoziții sau actualizarea celor în vigoare referitoare la concediul de maternitate, de 

paternitate și cel pentru creșterea copilului;” 

A treia parte „ invită Comisia și statele membre să-și reconsidere politicile privind concediul 

pentru a integra rolul bunicilor în îngrijirea nepoților;” 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 31 

Prima parte „solicită Comisiei să publice un raport privind implementarea Directivei privind 

concediul pentru creșterea copilului invită Comisia și partenerii sociali să analizeze 

posibilitatea de a oferi o prelungire corespunzătoare a duratei minime a concediului 

pentru creșterea copilului, cu compensații și protecție socială corespunzătoare, de la 

patru la cel puțin șase luni, precum și să crească vârsta pe care trebuie să o aibă 

copilul pentru a fi acordat concediul parental; subliniază faptul că părinții ar trebui 

să dispună de flexibilitatea de a utiliza concediul pe fracțiuni sau în totalitate; invită 

statele membre și partenerii sociali să reexamineze sistemul de compensații 

financiare pentru concediului pentru creșterea copilului, pentru a ajunge la un nivel 

adecvat de venit de substituție, care să îi încurajeze și pe bărbați să își ia concediu 

pentru creșterea copilului dincolo de perioada minimă garantată de directivă;” 

A doua parte „reiterează că concediul pentru creșterea copilului ar trebui să fie împărțit în mod 

egal între părinți” cu excepția cuvintelor „în mod egal” 

A treia parte „în mod egal” 

A patra parte „și că o parte semnificativă din concediu ar trebui să rămână netransferabil” cu 

excepția cuvintelor „o parte semnificativă” și „ne-” 

A cincea parte „o parte semnificativă” 

A șasea parte „ne-” 

A șaptea parte „subliniază că ambii părinți trebuie să beneficieze de aceleași drepturi în materie de 

venit” 
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ALDE, GUE/NGL: 

§ 35 

Prima parte „invită statele membre să introducă „credite de îngrijire” în legislația muncii și în 

cea privind securitatea socială, atât pentru femei, cât și pentru bărbați”, cu excepția 

cuvintelor „« credite de îngrijire »” și „legislația muncii” 

A doua parte „« credite de îngrijire »” și „legislația muncii” 

A treia parte „ca perioade echivalente pentru acumularea drepturilor de pensie, în vederea 

protejării celor care își întrerup activitatea profesională pentru a îngriji în mod 

informal și neremunerat persoane dependente sau membri ai familiei, recunoscând 

astfel valoarea acestor activități de îngrijire pentru societate ca întreg;” 

A patra parte „încurajează statele membre să facă schimb de practici optime în acest domeniu;” 

 
§ 49 

Prima parte „subliniază că, pe de o parte, echilibrul dintre viața profesională și cea privată 

trebuie să se bazeze pe drepturile lucrătorilor și siguranța locului de muncă, precum 

și pe dreptul la concediu fără limitări datorate cerințelor de mobilitate și flexibilitate 

sporită; subliniază, pe de altă parte, că situațiile personale și familiale ale fiecărui 

lucrător sunt diferite și consideră, prin urmare, că angajații ar trebui să aibă 

posibilitatea de a face uz de modalități de lucru flexibile, adaptate la circumstanțele 

lor specifice de-a lungul ciclului vieții;” cu excepția cuvintelor „echilibrul dintre 

viața profesională și cea privată trebuie să se bazeze pe drepturile lucrătorilor și 

siguranța locului de muncă, precum și pe dreptul la concediu fără limitări datorate 

cerințelor de mobilitate și flexibilitate sporită” 

A doua parte „echilibrul dintre viața profesională și cea privată trebuie să se bazeze pe drepturile 

lucrătorilor și siguranța locului de muncă, precum și pe dreptul la concediu fără 

limitări datorate cerințelor de mobilitate și flexibilitate sporită” 

A treia parte „consideră că o astfel de flexibilitate axată pe lucrător poate promova creșterea ratei 

de angajare a femeilor; subliniază să salariații și angajatorii au o responsabilitate 

comună în a elabora și a încheia cele mai adecvate acorduri; invită Comisia să 

sintetizeze situația din statele membre în privința « dreptului de a solicita un 

program de muncă flexibil »;” 

 
§ 54 

Prima parte „subliniază că un program de muncă excesiv și neregulat și perioadele de odihnă 

insuficiente, precum insecuritatea și cerințele de performanță disproporționate 

constituie factori majori ai creșterii numărului accidentelor de muncă și al bolilor 

profesionale; subliniază faptul că un programul de lucru flexibil și previzibil are o 

influență pozitivă asupra echilibrului dintre viața profesională și cea privată; solicită 

statelor membre și partenerilor sociali să prevadă programe de lucru sigure și o 

perioadă de odihnă săptămânală, prin implementarea tuturor dispozițiilor legislative 

relevante;  reamintește obligația Comisiei de a monitoriza punerea în aplicare a 

Directivei privind timpul de lucru și de a iniția proceduri în încălcarea obligațiilor 

împotriva statelor membre care nu o respectă;” cu excepția cuvintelor „subliniază 

faptul că un programul de lucru flexibil și previzibil are o influență pozitivă asupra 

echilibrului dintre viața profesională și cea privată;” 

A doua parte „subliniază faptul că un programul de lucru flexibil și previzibil are o influență 

pozitivă asupra echilibrului dintre viața profesională și cea privată;” 

A treia parte „recomandă în acest sens o monitorizare atentă a cazurilor de achiziție și/sau vânzare 

a companiilor, cu scopul de a preveni tendința „descendentă” în clauzele privind 

programul de muncă și perioadele de odihnă;” 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

§ 46 

Prima parte „atrage atenția asupra proporției ridicate a persoanelor sărace deși încadrate în 

muncă, acestea fiind nevoite să lucreze uneori mai intens și mai mult timp, având 

chiar mai multe locuri de muncă, pentru a putea avea un venit suficient;” 

A doua parte „subliniază că este extrem de important ca echilibrul dintre viața profesională și cea 

privată să nu fie obținut prin introducerea unor condiții de muncă precare sau 

creșterea numărului de forme atipice de angajare; constată că femeile sunt 

suprareprezentate în formele atipice de angajare, ceea ce creează insecuritate socială 

și economică; constată o diferență de remunerare persistentă în toate statele membre 

în ceea ce privește salariul brut și remunerația, care nu este legată numai de 

caracteristicile diferite ale părților implicate, ci și de condițiile de piață diferite;” 

A treia parte „subliniază că remunerațiile ar trebui să se bazeze pe performanțele profesionale și 

pe costurile de trai la nivel local, nu doar pe standarde cantitative” 

A patra parte „invită statele membre și partenerii sociali să dezvolte un cadru de politică salarială 

care să prevadă măsuri eficace de combatere a discriminării salariale și de asigurare 

a unor salarii adecvate pentru toți lucrătorii, de exemplu prin introducerea unor 

salarii minime la nivel național, care să garanteze o viață demnă, în conformitate cu 

practicile naționale; invită statele membre să sprijine negocierile colective, ca factor 

important în dezvoltarea politicilor salariale;” 

 
ECR, ALDE: 

§ 63 

Prima parte „subliniază că orice formă de discriminare a femeilor, inclusiv segregarea de gen, 

diferențele de salarii și de pensii, stereotipurile de gen și nivelul ridicat de stres legat 

de îmbinarea vieții profesionale cu cea privată se reflectă în rata ridicată de 

inactivitate fizică a femeilor și le afectează puternic sănătatea fizică și mentală;” 

A doua parte „subliniază încă o dată importanța combaterii stereotipurilor prin promovarea și 

apărarea egalității de gen în toate etapele educației, începând din școala primară;” 

A treia parte „invită statele membre și partenerii sociali să realizeze și să sprijine campanii de 

conștientizare și informare, precum și programe de promovare a egalității de gen și 

de combatere a stereotipurilor;” 

 
PPE, EFDD: 

considerentul C 

Prima parte „întrucât percepția tradițională asupra rolurilor femeilor și bărbaților și asupra 

familiei nucleare este din ce în ce mai contestată” 

A doua parte „deoarece numărul familiilor monoparentale, al familiilor cuplurilor de același sex, 

al mamelor la vârsta adolescenței etc. este în creștere în UE;” 

A treia parte „întrucât nerecunoașterea acestei diversități conduce la continuarea discriminării și 

afectează negativ persoanele care trăiesc în UE și familiile lor;” 

 

 


