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ANEXA  
 

REZULTATELE VOTURILOR 

Semnificația abrevierilor și simbolurilor 

+ adoptat 

- respins 

↓ caduc 

R retras 

AN (..., …, ...) vot prin apel nominal (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri) 

VE (..., …, ...) vot electronic (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri) 

div vot pe părți 

vs vot separat 

am amendament 

AC amendament de compromis 

PC partea corespunzătoare 

S amendament supresiv 

= amendamente identice 

§ alineat / punct 

art articol 

cons considerent 

PR propunere de rezoluție 

PRC propunere comună de rezoluție 

SEC vot secret 
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1. Situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană 

Propuneri de rezoluție: B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0254/2018 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0254/2018  ECR  ↓  

B8-0255/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0256/2018  S&D  ↓  

B8-0257/2018  PPE  ↓  

B8-0258/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită 

Propuneri de rezoluție: B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, 

B8-0264/2018, B8-0268/2018 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0259/2018 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 2 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 8 § text original vs +  

După § 10 2 GUE/NGL VE - 275, 314, 31 

După § 11 5 EFDD AN + 310, 255, 54 

§ 13 § text original div   

1/VE + 352, 260, 7 

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

comentarii 

3 +  

§ 14 § text original div   

1/AN + 588, 30, 10 

2/AN + 490, 117, 10 

§ 15 § text original vs +  

Considerentul D § text original vs +  

După considerentul I 1 GUE/NGL  -  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 525, 29, 71 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0259/2018  ECR  ↓  

B8-0260/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2018  EFDD  ↓  

B8-0262/2018  S&D  ↓  

B8-0263/2018  PPE  ↓  

B8-0264/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0268/2018  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: vot final 

EFDD: amendamentul 5 

ECR: § 14 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: §§ 8, 15, considerentul D 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 14 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită Consiliul să aibă în vedere introducerea 

de măsuri specifice împotriva persoanelor responsabile de încălcări grave ale 

drepturilor omului;” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

PPE: 

§ 2 
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Prima parte „condamnă represaliile la adresa apărătorilor drepturilor omului, inclusiv a 

apărătorilor drepturilor femeilor, care au loc în Arabia Saudită și care subminează 

credibilitatea procesului de reformă din țară;” 

A doua parte „invită guvernul din Arabia Saudită să elibereze imediat și necondiționat toți 

apărătorii drepturilor omului și pe ceilalți prizonieri de conștiință deținuți și 

condamnați doar pentru că și-au exercitat dreptul la libertatea de exprimare și au 

desfășurat activități pașnice în domeniul drepturilor omului; denunță discriminarea 

continuă și sistemică a femeilor și fetelor din Arabia Saudită;” 

 
§ 13 

Prima parte „solicită UE să depună o rezoluție referitoare la situația apărătorilor drepturilor 

omului din Arabia Saudită, în cadrul următoarei sesiuni a Consiliului pentru 

Drepturile Omului al ONU;” 

A doua parte „solicită UE ca, în cadrul următoarei reuniuni a Consiliului pentru Drepturile 

Omului și a Comisiei pentru statutul femeii, să ridice problema statutului de membru 

al unor state cu antecedente discutabile în domeniul drepturilor omului, inclusiv în 

ceea ce privește respectarea drepturilor femeilor și a egalității de gen;” 

A treia parte „solicită UE să propună în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului 

numirea unui raportor special privind situația drepturilor omului în Arabia Saudită;” 
 

Diverse 

Amendamentele 3 și 4 au fost retrase. 
 

 

3. Sudan, în special situația Nourei Hussein Hammad 

Propuneri de rezoluție: B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, 

B8-0271/2018 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0265/2018 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, 

GUE/NGL) 

§ 9 § text original div   

1/AN + 553, 54, 21 

2/AN + 570, 26, 18 

După considerentul M 1 Verts/ALE VE + 339, 253, 31 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 455, 34, 140 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0265/2018  ECR  ↓  

B8-0266/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0267/2018  S&D  ↓  
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

B8-0269/2018  PPE  ↓  

B8-0270/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0271/2018  ALDE  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE: vot final (RC-B8-0265/2018) 

S&D: § 9 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

§ 9 

Prima parte „reafirmă că se opune cu fermitate pedepsei cu moartea în orice caz și în orice 

circumstanțe; consideră că pedeapsa cu moartea constituie o încălcare a demnității 

umane și reprezintă o formă de tratament crud, inuman și degradant;” 

A doua parte „face apel la autoritățile sudaneze să respecte moratoriul ONU privind pedeapsa cu 

moartea; invită Sudanul să ratifice Convenția împotriva torturii (CAT) și Convenția 

CEDAW;” 
 

Diverse 

Jordi Solé (Grupul Verts/ALE) este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluție RC-B8-

0265/2018. 
 

 

4. Numirea unui membru în juriul de selecție pentru Parchetul European 

Propunere de rezoluție: B8-0237/2018 [vot secret (articolul 180a alineatul (1) din Regulamentul de 

procedură)] 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot: candidatura lui 

Antonio Mura 

SEC + 434, 109, 74 
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5. Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE 

Raport: Ismail Ertug (A8-0155/2018) (este necesară majoritatea deputaților care compun 
Parlamentul) 

Obiect AN etc. Vot AN/VE - comentarii 

vot unic AN + 577, 32, 19 

 

 

6. Mecanismul de protecție civilă al UE***I 

Raport: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 

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

comentarii 

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot în bloc 

1 

3-9 

11-12 

14-15 

17-22 

24-30 

32-34 

36-43 

52-53 

56-60 

64-65 

comisia  +  

Amendamente ale 

comisiei competente în 

fond - vot separat 

2 comisia div   

1 +  

2/VE + 308, 280, 35 

13 comisia div   

1 +  

2/VE + 316, 294, 18 

16 comisia div   

1 +  

2 -  

23 comisia vs +  

35 comisia vs -  

62 comisia div   
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

1 +  

2 -  

3 +  

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 4 litera (a) 

Decizia nr. 

1313/2013/UE 

Articolul 6 alineatul 

(1) litera (a) 

69 peste 38 de 

deputați 

 -  

31 comisia  +  

72 GUE/NGL  ↓  

Articolul 1 punctul 1 

Decizia nr. 

1313/2013/UE 

Articolul 12 

76S ENF AN - 68, 556, 7 

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 7 

Decizia nr. 

1313/2013/UE 

Articolul 12 alineatul 

(1) 

44 comisia  +  

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 7 

Decizia nr. 

1313/2013/UE 

Articolul 12 alineatul 

(2) 

70 ALDE  -  

45 comisia div   

1 +  

2 -  

3 +  

4/AN + 488, 103, 42 

73 GUE/NGL  ↓  

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 7 

Decizia nr. 

1313/2013/UE 

Articolul 12 alineatul 

(2a) (nou) 

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

comentarii 

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 7 

Decizia nr. 

1313/2013/UE 

Articolul 12 alineatul 

(4) 

47 comisia  +  

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 7 

Decizia nr. 

1313/2013/UE 

Articolul 12 alineatul 

(5) 

48 comisia  +  

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 7 

Decizia nr. 

1313/2013/UE 

Articolul 12 alineatul 

(7) 

49 comisia  +  

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 7 

Decizia nr. 

1313/2013/UE 

Articolul 12 alineatul 

(8) 

50 comisia  +  

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 7 

Decizia nr. 

1313/2013/UE 

Articolul 12 alineatul 

(10) 

51 comisia  +  

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 9 

Decizia nr. 

1313/2013/UE 

Articolul 13 

77S ENF  -  

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 9 

Decizia nr. 

1313/2013/UE 

Articolul 13 alineatul 

(1) 

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

comentarii 

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 9 

Decizia nr. 

1313/2013/UE 

Articolul 13 alineatul 

(1) paragraful 2 partea 

introductivă 

55 comisia  +  

Articolul 1 punctul 9 

Decizia nr. 

1313/2013/UE 

Articolul 13 alineatul 

(2a) (nou) 

74 GUE/NGL  -  

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 13 

Decizia nr. 

1313/2013/UE 

Articolul 20a alineatul 

(1) 

78S ENF  -  

61 comisia  +  

Articolul 1 punctul 14 

litera (a) 

Decizia nr. 

1313/2013/UE 

Articolul 21 litera (j) 

75 GUE/NGL  -  

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 14 litera (b) 

Decizia nr. 

1313/2013/UE 

Articolul 21 alineatul 

(2) litera (c) paragraful 

2 subpunctul (ii) 

66 PPE VE - 311, 318, 3 

Articolul 1 paragraful 

1 punctul 16 

Decizia nr. 

1313/2013/UE 

Articolul 26 alineatul 

(2) 

67 PPE VE - 253, 357, 18 

63 comisia  +  

După considerentul 5 68 peste 38 de 

deputați 

VE + 356, 251, 21 

Considerentul 6 10 comisia div   

1 +  

2/AN + 501, 107, 23 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

71 GUE/NGL  ↓  

vot: propunerea Comisiei AN + 431, 99, 97 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

ENF: amendamentul 76 

Verts/ALE: amendamentele 10 (a doua parte) și 45 (a patra parte) 
 

Solicitări de vot separat 

PPE: amendamentele 23, 63 

GUE/NGL: amendamentul 35 

Verts/ALE: amendamentul 62 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

amendamentul 13 

Prima parte „Numeroase state membre se confruntă cu o lipsă de materiale și echipamente 

tehnice atunci când apar dezastre neprevăzute. „Mecanismul Uniunii ar trebui, prin 

urmare, să facă posibilă extinderea bazei materiale și tehnice unde este nevoie,” 

A doua parte „în special pentru a asigura salvarea persoanelor cu dizabilități, a persoanelor în 

vârstă sau a celor bolnave” 

 
amendamentul 16 

Prima parte „Pentru a asigura funcționarea capacității rescEU, ar trebui să se pună la dispoziție 

credite financiare suplimentare în vederea finanțării acțiunilor din cadrul 

mecanismului Uniunii, dar nu în detrimentul pachetelor financiare alocate altor 

politici-cheie ale Uniunii, 

A doua parte cum ar fi cele care promovează drepturile, egalitatea și cetățenia, justiția sau 

dezvoltarea umană la nivel mondial, inclusiv toate fondurile alocate egalității de gen 

și programelor și proiectelor dedicate în special capacitării femeilor, având în vedere 

că punerea în aplicare a unora dintre aceste programe a înregistrat un succes de 

excepție: alocările de plăți pentru programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” au 

depășit 99 % în ultimii trei ani. 

 
amendamentul 62 

Prima parte Pentru capacitățile statelor membre care nu sunt angajate în prealabil pentru Rezerva 

europeană de protecție civilă, valoarea sprijinului financiar al Uniunii pentru 

resursele de transport nu depășește 55 % din costul eligibil total. Pentru a fi eligibile 

pentru o astfel de finanțare, statele membre se angajează să întocmească un registru 

al tuturor mijloacelor aflate la dispoziția lor, cu structurile de gestiune aferente, 

dincolo de cele angajate în prealabil pentru Rezerva europeană de protecție civilă, 

pentru a răspunde la dezastre din domeniul sănătății, din domeniul industrial, la 

cutremure sau erupții vulcanice,” 

A doua parte „la deplasări masive ale populației și la situații de urgență,” 

A treia parte „la inundații, incendii forestiere, atacuri teroriste, chimice, biologice, radiologice și 

nucleare.” 

 

PPE, GUE/NGL, Verts/ALE: 

amendamentul 2 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „Din păcate, aceste dezastre sunt uneori 

intenționate, de exemplu în cazul atacurilor teroriste.” 
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A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 10 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „atacuri teroriste și atacuri chimice, biologice, 

radiologice și nucleare,” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
amendamentul 45 

Prima parte „rescEU constă în capacități suplimentare față de cele deja existente în statele 

membre, pentru a le completa și a le consolida, și urmărește să răspundă riscurilor 

actuale și viitoare. Capacitățile trebuie identificate pe baza oricăror lacune ale 

capacităților de răspuns la situații de urgență în domeniul sănătății, la dezastre 

industriale, ecologice, seismice sau vulcanice,” 

A doua parte „la deplasări masive ale populației și urgențe,” 

A treia parte „inundații și incendii, inclusiv incendii forestiere, precum și la atacuri teroriste și 

amenințări chimice, biologice, radioactive și nucleare. Pe baza lacunelor identificate, 

rescEU conține cel puțin următoarele capacități: (a) combaterea aeriană a incendiilor 

forestiere; (b) pompare de mare capacitate; (c) căutare și salvare în zonele urbane;   

(d) spital de campanie și echipe medicale de urgență. fără cuvintele „precum și la 

atacuri teroriste și amenințări chimice, biologice, radioactive și nucleare.” 

A patra parte „precum și la atacuri teroriste și amenințări chimice, biologice, radioactive și 

nucleare.” 
 

 

7. Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 

Propuneri de rezoluție: B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0242/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

După § 18 1 EFDD  -  

§ 19 2 EFDD  -  

§ 25 § text original AN + 368, 211, 51 

vot: rezoluție (întregul text)  +  

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0242/2018  PPE  ↓  

B8-0243/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0245/2018  ECR  ↓  

B8-0246/2018  ALDE, S&D  ↓  

B8-0247/2018  GUE/NGL  ↓  
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Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL, Verts/ALE  § 25 

  
 

Solicitări de vot separat 

S&D: § 25 
 

Diverse 

Cláudia Monteiro de Aguiar (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluție 

B8-0242/2018. 

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch și Ivica Tolić (Grupul PPE) sunt, de asemenea, semnatari ai 

propunerii de rezoluție comune RC-B8-0242/2018. 

Ana Miranda (Grupul Verts/ALE) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluție B8-

0243/2018. 
 

 

8. Situația din Nicaragua 

Propuneri de rezoluție: B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, 

B8-0252/2018, B8-0253/2018 

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

comentarii 

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0244/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 536, 39, 53 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice 

B8-0244/2018  PPE  ↓  

B8-0248/2018  S&D  ↓  

B8-0249/2018  ECR  ↓  

B8-0250/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0251/2018  ALDE  ↓  

B8-0252/2018  EFDD  ↓  

B8-0253/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

PPE, S&D: vot final (RC-B8-0244/2018) 
 

 

9. Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor 

prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020 
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Raport: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 

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

comentarii 

Propunere de rezoluție 

de înlocuire 

1 PPE  -  

§ 21 § text original AN + 546, 20, 61 

§ 23 § text original AN + 486, 76, 58 

§ 24 § text original AN + 406, 173, 46 

§ 25 § text original AN + 413, 138, 63 

§ 26 § text original AN + 528, 18, 78 

§ 40 § text original AN + 349, 207, 56 

§ 41 § text original AN + 423, 141, 52 

§ 52 § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul Q § text original AN + 403, 149, 73 

vot: rezoluția comisiilor DEVE, FEMM 

(întregul text) 

AN + 383, 118, 120 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

GUE/NGL: §§ 23, 24, 25, 26, 40, 41, considerentul Q 

ENF: §§ 21, 24 

Verts/ALE: §§ 21, 24, 41 
 

Solicitări de vot separat 

ENF: § 41, considerentul Q 
 

Solicitări de vot pe părți 

GUE/NGL 

§ 52 

Prima parte Întregul text cu excepția cuvintelor: „și militare” și „ale UE” 

A doua parte aceste cuvinte 
 

 

10. Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret 

Raport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

§ 2 1 EFDD AN - 92, 513, 18 

§ 29 § text original AN + 481, 116, 30 

§ 35 § text original vs +  

§ 36 2 EFDD AN - 64, 533, 31 

§ 50 § text original div   

1 +  

2/VE - 286, 312, 28 

§ 62 § text original AN + 506, 113, 9 

§ 71 § text original vs +  

§ 78 § text original vs +  

Considerentul E § text original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerentul R § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul T § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul U § text original div   

1 +  

2 +  

vot: rezoluție (întregul text) AN + 466, 53, 110 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

EFDD: amendamentele 1, 2 

ENF: §§ 29, 62 
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Solicitări de vot separat 

ALDE: §§ 35, 78 

ENF: § 71 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 50 

Prima parte „este profund îngrijorat de problema deosebit de acută a sărăciei în rândul copiilor, 

care afectează aproape 25 milioane de copii din UE (peste 26,4 % din totalul 

europenilor sub 18 ani), care provin din familii care suferă în fiecare zi din cauza 

precarității veniturilor și a insuficienței serviciilor de bază; consideră că politicile 

pentru tineret ar putea contribui la domenii precum politica privind copiii și familia;” 

A doua parte „invită Comisia să creeze o garanție pentru copii, ca instrument pe termen lung care 

să ofere șanse egale tuturor copiilor din UE în cadrul sistemului său specific de 

fonduri, pentru a se asigura că fiecare copil care crește în sărăcie are acces la 

asistență medicală gratuită, la educație gratuită, la îngrijire gratuită, la o locuință 

decentă și la o alimentație adecvată;” 

 
considerentul T 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „educația privind egalitatea de gen și educația 

sexuală” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

ENF: 

considerentul R 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „migrație” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul U 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „a migranților, a refugiaților” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

PPE, ENF: 

considerentul E 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cum ar fi minoritățile etnice, persoanele cu 

nevoi speciale, femeile,” și „persoanele LGBTIQ, migranții și refugiații -” 

A doua parte „cum ar fi minoritățile etnice, persoanele cu nevoi speciale, femeile,” 

A treia parte „persoanele LGBTIQ, migranții și refugiații -” 
 

 

11. Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică (2009/125/CE) 

Raport: Frédérique Ries (A8-0165/2018) 

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

comentarii 

§ 4 8 EFDD AN - 45, 568, 14 

§ 20 § text original vs -  

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

comentarii 

§ 24 § text original vs -  

§ 30 § text original vs/VE + 370, 242, 6 

§ 32 § text original div   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 35 1 ECR  +  

§ text original vs ↓  

Considerentul A 2S EFDD AN - 37, 568, 23 

Considerentul C 3 EFDD div   

1/AN - 33, 582, 14 

2/AN - 70, 536, 14 

Considerentul E 4S EFDD AN - 41, 579, 7 

După considerentul L   VE + amendament oral 

330, 246, 44 

Considerentul M 5 EFDD AN - 67, 527, 32 

Considerentul O 6 EFDD AN - 58, 550, 15 

Considerentul R 7 EFDD AN - 37, 558, 27 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 561, 45, 17 

 

Solicitări de vot separat 

ECR: §§ 20, 24 

PPE: §§ 24, 35 

EFDD: amendamentele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ALDE: §§ 20, 23, 32 

S&D: § 30 
 

Solicitări de vot pe părți 

ECR: 

amendamentul 3 

Prima parte „întrucât abrogarea Directivei privind proiectarea ecologică ar putea însemna o 

contribuție mai mare la eforturile Europei de a îmbunătăți eficiența energetică;” 

A doua parte „subliniază că energia, în special combustibilii fosili, ar trebui să fie considerată o 

resursă esențială care poate sprijini, de asemenea, dezvoltarea de locuri de muncă;” 
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ECR, PPE, S&D: 

§ 32 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „(a) potențialul de actualizare să fie promovat 

prin punerea la dispoziție a actualizărilor de software pentru aparatele electronice,” 

A doua parte „(a) potențialul de actualizare să fie promovat prin punerea la dispoziție a 

actualizărilor de software pentru aparatele electronice,” 

A treia parte „(c) reciclabilitatea să fie mărită prin utilizarea unor polimeri plastici unici sau 

compatibili;” 
 

Diverse 

Ashley Fox a prezentat următorul amendament oral: 

Considerentul La (nou) 

„întrucât scutirea existentă pentru iluminatul de scenă prevăzută de Regulamentele (CE) nr. 244/20091 

și (UE) nr. 1194/20122 ale Comisiei a fost o modalitate adecvată și eficientă de a respecta nevoile și 

circumstanțele speciale pentru teatre și pentru întreaga industrie de divertisment și ar trebui 

continuată;” 

-------- 
1 Regulamentul (CE) nr. 244/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale (Text 

cu relevanță pentru SEE) (JO L 76, 24.3.2009, p. 3). 
2 Regulamentul (UE) nr. 1194/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpile direcționale, 

lămpile cu diode electroluminiscente și echipamentele aferente Text cu relevanță pentru SEE (JO L 342, 14.12.2012, p. 1). 
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12. Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a 

contractelor pe durată determinată 

Propunere de rezoluție: B8-0238/2018 

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

comentarii 

Propunerea de rezoluție B8-0238/2018 

(Comisia PETI) 

§ 1 4 GUE/NGL AN - 65, 489, 59 

După § 2 5 GUE/NGL AN + 501, 74, 35 

§ 3 § text original div   

1/AN + 535, 70, 12 

2/AN + 357, 226, 27 

3/AN + 411, 193, 9 

§ 4 6 GUE/NGL AN - 293, 317, 5 

§ 5 8 ENF AN - 93, 488, 31 

§ text original div   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 7 § text original vs +  

§ 9 § text original AN + 574, 16, 22 

§ 10 2 EFDD  -  

7 GUE/NGL AN - 295, 308, 6 

§ text original div   

1/AN + 401, 178, 25 

2/AN + 297, 255, 53 

§ 11 § text original AN + 526, 57, 27 

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

comentarii 

§ 14 § text original AN + 458, 76, 75 

§ 17 § text original div   

1/AN + 543, 40, 23 

2/AN + 280, 266, 56 

§ 19 § text original AN + 376, 188, 42 

§ 20 § text original AN + 329, 229, 39 

§ 21 § text original div   

1/AN + 388, 185, 22 

2/AN + 536, 27, 36 

3/AN + 361, 209, 26 

§ 22 § text original div   

1 +  

2 +  

§ 23 § text original vs +  

Considerentul A § text original div   

1/AN + 525, 64, 6 

2/AN + 320, 247, 25 

3/AN + 293, 255, 41 

4/AN + 320, 243, 22 

Considerentul B § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul C § text original div   

1 +  

2 +  

Considerentul E § text original div   
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Obiect Am nr. Autor AN etc. Vot AN/VE - 

comentarii 

1 +  

2 +  

Considerentul F 1 EFDD  +  

§ text original div   

1 ↓  

2 ↓  

Considerentul G 3 GUE/NGL VE + 292, 257, 12 

Considerentul H § text original AN + 287, 225, 38 

Considerentul J § text original vs +  

Considerentul K § text original div   

1/AN + 483, 58, 20 

2/AN - 218, 321, 17 

Considerentul L § text original vs -  

Considerentul N § text original div   

1 +  

2/VE + 303, 219, 37 

Considerentul O § text original div   

1/AN + 502, 31, 15 

2/AN + 332, 202, 12 

vot: rezoluție (întregul text) AN + 312, 75, 155 

 

Solicitări de vot prin apel nominal 

S&D: vot final 

EFDD: §§ 14, 17, 21, considerente A, H, vot final 

GUE/NGL: amendamentele 4, 5, 6, 7, §§ 9, 10, considerentele A, K, O 

Verts/ALE: §§ 3, 11, 19, 20, vot final 

ENF: amendamentul 8 
 

Solicitări de vot separat 

S&D: considerentul L 

PPE: §§ 7, 10, 19, 20, 23, considerentul H 

ALDE: §§ 11, 12, 14, 17, 21, considerentele H, K, N 
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Verts/ALE: considerentul J 
 

Solicitări de vot pe părți 

PPE: 

§ 17 

Prima parte „subliniază că transformarea unui contract pe durată determinată într-un contract pe 

durată nedeterminată trebuie considerată o măsură de prevenire și sancționare 

efectivă a utilizării abuzive a contractelor pe durată determinată atât în sectorul 

public, cât și în cel privat,” 

A doua parte „și trebuie inclusă în mod clar și consecvent de către toate statele membre în cadrele 

lor juridice aplicabile privind dreptul muncii;” 

 
§ 21 

Prima parte „condamnă faptul că au fost disponibilizați lucrători pe care autoritățile judiciare 

competente i-au recunoscut ca victime ale utilizării abuzive a contractelor pe durată 

determinată succesive, fiind încălcată Directiva 1999/70/CE;” 

A doua parte „este ferm convins că în cazurile în care au fost utilizate abuziv contracte pe durată 

determinată succesive, poate fi aplicată o măsură care să ofere garanții efective și 

echivalente pentru protecția lucrătorilor,” 

A treia parte „pentru a sancționa în mod corespunzător abuzul comis și a elimina consecințele 

încălcării dreptului UE, precum și pentru a proteja locurile de muncă ale lucrătorilor 

afectați;” 

 
§ 22 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „nivelurile minime ale salariilor” 

A doua parte aceste cuvinte 

 
considerentul C 

Prima parte „întrucât măsurile de politică trebuie adaptate astfel încât să țină seama de faptul că 

precaritatea este un aspect dinamic ce afectează toate relațiile personale la locul de 

muncă;” „întrucât precaritatea locurilor de muncă trebuie combătută cu ajutorul unui 

pachet de politici integrat” 

A doua parte „și organizat pe mai multe niveluri, care să promoveze standarde ale muncii 

favorabile incluziunii și eficace, pe lângă măsuri efective de asigurare a respectării 

principiului egalității;” 

 

ALDE: 

considerentul B 

Prima parte „întrucât condițiile precare de muncă apar din cauza unor lacune importante în 

protecția efectivă a drepturilor lucrătorilor la diferite niveluri ale structurii 

normative, inclusiv în legislația primară și secundară a UE și în legislația statelor 

membre;” " 

A doua parte "; „întrucât petițiile privind diferite tipuri de ocupare a forței de muncă trebuie 

examinate în raport cu legislația națională din statul membru din care provin, 

precum și cu legislația aplicabilă la nivelul UE; întrucât politica socială și a muncii 

de la nivelul UE se bazează pe principiul subsidiarității;” 

 
Considerentul O 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu contracte pe fracțiune de normă” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

GUE/NGL: 

§ 10 
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Prima parte „subliniază că trebuie efectuate inspecții pentru ca lucrătorii cu contracte pe durată 

determinată sau flexibile să poată beneficia cel puțin de același nivel de protecție ca 

toți ceilalți lucrători; observă că este necesar un efort îndreptat către utilizarea 

instrumentelor existente ale OIM în cadrul unei campanii specifice împotriva muncii 

precare și că trebuie analizată în mod serios nevoia de noi instrumente obligatorii și 

măsuri legislative care să limiteze și să reducă munca precară” 

A doua parte „și să scadă interesul angajatorilor față de contractele de muncă precare;” 

 

PPE, ALDE: 

§ 3 

Prima parte „invită Comisia și statele membre să combată locurile de muncă precare, cum ar fi 

contractele cu zero ore, prin dezvoltarea de noi instrumente și prin asigurarea 

respectării consecvente a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, 

precum și prin aplicarea concretă la nivel național a legislației europene și a celei 

naționale, pentru a elimina deficitul de locuri de muncă decente și a pune în practică 

o abordare bazată pe drepturi;” cu excepția cuvintelor „cum ar fi contractele cu zero 

ore” 

A doua parte „cum ar fi contractele cu zero ore” 

A treia parte „invită Comisia și statele membre să coopereze cu toți partenerii sociali (îndeosebi 

cu sindicatele) și cu părțile interesate vizate care promovează locuri de muncă de 

calitate, sigure și bine plătite, pentru a consolida, printre altele, inspectoratele 

muncii” 

 
considerentul A 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în ultimii 15 ani”, „ca urmare a politicilor de 

austeritate și a reducerii drepturilor lucrătorilor” și „care au dus la o mai mare 

precaritate și instabilitate a locurilor de muncă” 

 „care au dus la o mai mare precaritate și instabilitate a locurilor de muncă” 

A doua parte „în ultimii 15 ani” 

A treia parte „ca urmare a politicilor de austeritate și a reducerii drepturilor lucrătorilor” 

A patra parte „care au dus la o mai mare precaritate și instabilitate a locurilor de muncă” 

 
considerentul F 

Prima parte „întrucât, în unele state membre, s-a constatat de-a lungul anilor o creștere 

semnificativă a contractelor privind locurile de muncă atipice și temporare atât în 

sectorul public, cât și în cel privat,” 

A doua parte „într-un cadru juridic în care nu se poate nici evita, nici sancționa în mod 

corespunzător numărul ridicat al contractelor succesive cu o durată determinată, din 

cauza lipsei de soluții efective și proporționale; întrucât acest lucru a subminat 

integritatea legislației europene în materie de ocupare a forței de muncă și a 

jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene;” 

 
considerentul N 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv contractele cu zero ore” 

A doua parte aceste cuvinte 

 

PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 5 

Prima parte „ia act de propunerea Comisiei de a se crea o autoritate europeană în domeniul 

muncii și solicită ca această autoritate să beneficieze de un buget propriu suficient, 

fără ca resursele respective să fie transferate de la alte organisme importante;” 
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A doua parte „invită Comisia să-și intensifice eforturile de eliminare a clauzelor abuzive din 

contractele de muncă, eliminând toate abuzurile și lacunele; ia act de noua propunere 

de directivă privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă, al cărei 

scop este instituirea de noi drepturi pentru toți lucrătorii, îndeosebi în vederea 

îmbunătățirii condițiilor de muncă pentru lucrătorii angajați în noi forme de muncă și 

la locuri de muncă atipice” 

A treia parte „limitând totodată sarcina ce le revine angajatorilor și menținând capacitatea de 

adaptare a pieței forței de muncă” 

 

EFDD, Verts/ALE: 

considerentul E 

Prima parte „întrucât datele generate de Eurostat și de Eurofound privind ocuparea temporară 

voluntară, diferențele în materie de gen și vârstă în ocuparea temporară, precum și 

subocuparea unei proporții considerabile a lucrătorilor cu fracțiune de normă 

demonstrează apariția tot mai frecventă a unor forme de ocupare non-standard și 

atipice” 

A doua parte „întrucât datele privind șomajul defalcate pe gen și vârstă demonstrează cele mai 

scăzute rate din 2009;” 

 

EFDD, GUE/NGL: 

considerentul K 

Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „utilizării abuzive a” 

A doua parte aceste cuvinte 

 


