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1. Regulamentul privind serviciile digitale ***I

Raport: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 564 comisia AN + 539, 54, 30

Proiect de rezoluție legislativă

Declarația Comisiei 565 comisia +

2. Regulamentul privind piețele digitale ***I

Raport: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

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

Acord provizoriu

Acord provizoriu 256 comisia AN + 588, 11, 31

3. Adoptarea de către Croația a monedei euro la 1 ianuarie 2023 *

Raport: Siegfried Mureşan (A9-0187/2022)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea Comisiei AN + 539, 45, 48

4. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și 
Insulele Cook: protocolul de punere în aplicare ***

Recomandare: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0197/2022)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Proiect de decizie a 
Consiliului

AN + 477, 37, 117



P9_PV(2022)07-05(VOT)_RO.docx 4 PE 734.818

5. Măsuri temporare de liberalizare a comerțului pentru Republica Moldova 
***I

Raport: Markéta Gregorová (A9-0201/2022)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea Comisiei AN + 572, 28, 32

6. Sărăcia femeilor în Europa

Raport: Lina Gálvez Muñoz (A9-0194/2022)

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

§ 3 3 deputați AN + 360, 76, 197

§ 6 § text original vs/VE + 372, 218, 38

div

1 +

§ 14 § text original

2 +

div

1/AN + 607, 7, 16

2/AN + 519, 18, 86

§ 16 § text original

3/AN + 483, 55, 85

div

1/AN + 602, 8, 21

§ 26 § text original

2/AN + 403, 114, 106

div

1 +

§ 27 § text original

2 +

§ 29 § text original AN + 454, 73, 89

§ 40 § text original vs +

div

1 +

§ 41 § text original

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

3 +

4 +

§ 42 § text original vs +

După § 45 2 raportor +

div

1/AN + 472, 59, 100

Considerentul E § text original

2/AN + 336, 269, 24

Considerentul G § text original vs +

div

1 +

Considerentul V § text original

2 +

div

1 +

Considerentul W § text original

2/VE - 250, 333, 48

Considerentul AJ § text original AN - 249, 355, 28

După considerentul 
AK

1 raportor +

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 535, 18, 79

Solicitări de vot prin apel nominal
PPE: amendamentul 3
S&D: §§ 16, 26, 29; considerentele E, AJ

Solicitări de vot separat
deputați §§ 6, 29, 40, 4; considerentele G, AJ

Solicitări de vot pe părți
deputați:
§ 14
Prima parte „constată că marea majoritate a lucrătorilor cu amănuntul și a personalului care 

se ocupă de curățenie este reprezentată de femei, cărora li se plătește adesea 
doar salariul minim, pandemia de COVID-19 expunându-le unui risc de sărăcie și 
mai ridicat;”

A doua parte „subliniază necesitatea urgentă de a crește salariile și de a combate munca 
precară; îndeamnă statele membre să îmbunătățească statutul cadrelor medicale 
din domeniul sănătății prin intermediul unor salarii și condiții de muncă decente și, 
mai ales, prin încheierea unor contracte de muncă adecvate;”



P9_PV(2022)07-05(VOT)_RO.docx 6 PE 734.818

§ 16
Prima parte „subliniază că concentrarea femeilor în locurile de muncă precare, care includ un 

număr mare de locuri de muncă cu fracțiune de normă, locuri de muncă slab 
remunerate, contracte pe perioadă determinată și contracte de muncă de zero ore 
este disproporționată și, adesea, involuntară;” cu excepția cuvintelor „care includ 
un număr mare de locuri de muncă cu fracțiune de normă, locuri de muncă slab 
remunerate, contracte pe perioadă determinată și contracte de muncă de zero 
ore”

A doua parte „care includ un număr mare de locuri de muncă cu fracțiune de normă, locuri de 
muncă slab remunerate, contracte pe perioadă determinată și contracte de 
muncă de zero ore”

A treia parte „îndeamnă statele membre să aplice recomandările Organizației Internaționale a 
Muncii (OIM) care vizează reducerea muncii precare, de exemplu prin limitarea 
circumstanțelor în care pot fi folosite contractele precare și prin limitarea 
perioadei în care lucrătorii pot fi angajați cu un astfel de contract;”

§ 26
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și a prostituției”
A doua parte aceste cuvinte

§ 27
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „să se adopte măsuri pentru ratificarea de 

către UE a Convenției de la Istanbul, precum și pentru ratificarea acesteia de către 
Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Letonia, Lituania și Slovacia”

A doua parte aceste cuvinte

§ 41
Prima parte „salută negocierile în curs pentru adoptarea unei directive privind salariile minime 

adecvate în Uniunea Europeană;”
A doua parte „solicită instituțiilor UE să adopte un cadru al Uniunii care să favorizeze stabilirea 

sau adaptarea unui salariu minim pentru fiecare țară, bazat, printre altele, pe un 
coș național de bunuri și servicii la prețuri reale, care să includă, printre altele, 
locuințe adecvate, o alimentație echilibrată și sănătoasă, îmbrăcăminte, transport 
și energie durabile, sănătate și asistență medicală, precum și resursele necesare 
care permit participarea semnificativă în societate, activități culturale și educație, 
asigurându-se în acest fel un nivel de trai decent care ar contribui parțial la 
reducerea sărăciei persoanelor încadrate în muncă, în special pentru femei;”

A treia parte „solicită salarii minime echitabile și decente în statele membre, ca o garanție 
necesară, pentru a se asigura o distribuție mai echitabilă a salariilor și instituirea 
unui nivel minim de remunerare, care să protejeze femeile și bărbații pe piața 
muncii;”

A patra parte „consideră că crearea unui cadru privind salariul minim trebuie realizată și 
garantată prin norme clare, proceduri transparente și practici eficace, utilizând 
criterii și indicatori orientativi pentru a evalua gradul de adecvare și cu contribuția 
organismelor consultative, printre altele, și cu implicarea partenerilor sociali;”

considerentul E
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „în cadrul întregului ciclu de elaborare a 

politicilor”
A doua parte aceste cuvinte

considerentul V
Prima parte „întrucât, deși munca în sectoarele dominate de femei este esențială și are o 

valoare socioeconomică ridicată, ea este subevaluată și plătită mai puțin decât 
munca în sectoarele dominate de bărbați;”

A doua parte „întrucât este urgent nevoie să se reevalueze dacă salariile în sectoarele 
dominate de femei sunt adecvate în raport cu valoarea lor socială și economică și 
să se crească salariile minime, venitul minim și transparența salarială în 
reglementările UE;”
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Considerentul W
Prima parte „întrucât dreptul la muncă este o condiție prealabilă esențială pentru ca femeile 

să se bucure de independență economică, împlinire profesională și drepturi egale 
efective; ”

A doua parte întrucât munca precară ar trebui astfel eradicată prin aplicarea obligatorie a 
principiului conform căruia pentru fiecare loc de muncă efectiv ar trebui să existe 
un post permanent, precum și prin recunoașterea și consolidarea dreptului la 
muncă cu drepturi;”

7. Negocierile privind un acord de cooperare între UE și Interpol

Raport: Jadwiga Wiśniewska (A9-0200/2022)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunere de 
recomandare

AN + 607, 13, 11

8. Strategia indo-pacifică în domeniul comerțului și al investițiilor

Raport: Jan Zahradil (A9-0170/2022)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de 
rezoluție

AN + 458, 51, 124

9. Viitoarea cooperare dintre UE și India privind comerțul și investițiile

Raport: Geert Bourgeois (A9-0193/2022)

Obiect AN etc. Vot Vot prin AN/VE - 
observații

Propunerea de 
rezoluție

AN + 482, 107, 40
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10. Acțiuni europene comune în domeniul îngrijirii

Raport: Milan Brglez, Sirpa Pietikäinen (A9-0189/2022)

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

Propunere de 
rezoluție de înlocuire

1 ECR, ID AN - 133, 485, 11

div

1 +

§ 16 § text original

2 +

§ 26 § text original vs +

div

1 +

§ 28 § text original

2/VE + 349, 269, 13

div

1 +

§ 34 § text original

2/VE + 339, 219, 73

§ 36 § text original vs +

div

1 +

§ 37 § text original

2 +

div

1 +

§ 42 § text original

2 +

§ 49 § text original vs/VE + 385, 126, 111

div

1 +

§ 59 § text original

2 +

div

1 +

§ 61 § text original

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

div

1 +

§ 83 § text original

2/VE + 347, 265, 18

div

1 +

2 +

§ 86 § text original

3 +

div

1 +

§ 96 § text original

2 +

div

1 +

§ 104 § text original

2/VE + 351, 259, 21

div

1 +

§ 108 § text original

2 +

div

1 +

§ 110 § text original

2 +

div

1 +

Considerentul AX § text original

2 +

div

1 +

Considerentul BC § text original

2 +

Considerentul BI § text original vs +

Propunere de rezoluție (întregul text)
(comisiile EMPL, FEMM)

AN + 436, 143, 54
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Solicitări de vot prin apel nominal
ECR, ID: amendamentul 1

Solicitări de vot separat
deputați: §§ 26, 36, 49; Considerentul BI

Solicitări de vot pe părți
deputați:
Considerentul AX
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „universal”
A doua parte acest cuvânt

Considerentul BC
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „acolo unde este posibil, gratuit”
A doua parte aceste cuvinte

§ 16
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului „universală”
A doua parte acest cuvânt

§ 28
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului „legislative”
A doua parte acest cuvânt

§ 34
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „alocate”
A doua parte acest cuvânt

§ 37
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „universal și”
A doua parte aceste cuvinte

§ 42
Prima parte întregul text, cu excepția cuvântului: „universale”
A doua parte acest cuvânt

§ 59
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „și universal”
A doua parte aceste cuvinte

§ 61
Prima parte „invită Comisia să organizeze un summit privind îngrijirea pentru a contribui la 

activitatea Grupului la nivel înalt pentru viitorul protecției sociale și al statului 
social din UE, după summit, pentru o discuție aprofundată și favorabilă incluziunii 
cu toate părțile interesate relevante, cum ar fi partenerii sociali, grupurile de 
interese, organizațiile pacienților, organizațiile de îngrijitori, beneficiarii serviciilor 
de îngrijire și reprezentanții acestora, autoritățile publice, societatea civilă, 
organizațiile non-profit, furnizorii de servicii și alți experți în domeniul îngrijirii la 
nivelul comunității adecvate pentru 2030, cu scopul de a crea o platformă de 
lungă durată, de a crea soluții inovatoare de îngrijire, de a asigura sisteme de 
îngrijire adaptate exigențelor viitorului, de a elimina treptat îngrijirea 
instituționalizată și de a o înlocui cu îngrijire comunitară sau familială și/sau cu 
utilizarea bugetelor personalizate și a proiectării personalizate a serviciilor de 
îngrijire; invită Comisia să direcționeze investițiile publice în serviciile de îngrijire 
pe termen lung în utilizarea instrumentelor financiare ale UE”

A doua parte „și solicită o directivă-cadru privind îngrijirea pe termen lung, formală și informală, 
care să stabilească principii fundamentale și să ofere criterii bazate pe dovezi 
pentru servicii de îngrijire și sprijin pe termen lung accesibile și integrate de 
calitate în întreaga UE;”
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§ 83
Prima parte „recunoaște că, îngrijirea este adesea furnizată în mod nedeclarat sau 

subdeclarat, în condiții de exploatare, cu impact asupra drepturilor și calității vieții 
lucrătorilor și ale familiilor lor, precum și asupra beneficiarilor serviciilor de 
îngrijire; își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la condițiile de muncă 
ale îngrijitorilor la domiciliu în regim intern, care sunt în principal femei, inclusiv 
femeile migrante, multe dintre acestea confruntându-se cu condiții de remunerare 
neclare, cu riscul de izolare socială și cu lipsa unor mecanisme care să asigure 
respectarea corespunzătoare a drepturilor lor; invită Comisia și statele membre să 
abordeze problema muncii nedeclarate în sectorul îngrijirii”

A doua parte „și să creeze un cadru juridic clar pentru promovarea locurilor de muncă de 
calitate, cu protecție socială pentru toți îngrijitorii;

§ 86
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „salută, prin urmare, propunerile Comisiei 

pentru o directivă privind salariile minime adecvate, care ar îmbunătăți condițiile 
de viață și de muncă în UE, inclusiv pentru lucrătorii cel mai prost plătiți din 
sectorul îngrijirii, și pentru o directivă privind transparența salarială, care să 
abordeze problema aplicării inadecvate și persistente a dreptului fundamental la 
un salariu egal pentru o muncă egală sau pentru o muncă de valoare egală în UE” 
și „în cazul în care nu există un comparator real (așa cum se întâmplă adesea în 
sectoarele cu o proporție foarte mare de femei), se poate utiliza un comparator 
ipotetic”

A doua parte „salută, prin urmare, propunerile Comisiei pentru o directivă privind salariile 
minime adecvate, care ar îmbunătăți condițiile de viață și de muncă în UE, inclusiv 
pentru lucrătorii cel mai prost plătiți din sectorul îngrijirii, și pentru o directivă 
privind transparența salarială, care să abordeze problema aplicării inadecvate și 
persistente a dreptului fundamental la un salariu egal pentru o muncă egală sau 
pentru o muncă de valoare egală în UE”

A treia parte „în cazul în care nu există un comparator real (așa cum se întâmplă adesea în 
sectoarele cu o proporție foarte mare de femei), se poate utiliza un comparator 
ipotetic”

§ 96
Prima parte „invită statele membre să consolideze dialogul social și să promoveze negocierile 

colective și contractele colective de muncă în sectorul serviciilor de îngrijire, 
publice și private, cu scop lucrativ și non-profit, în instituții și în cadrul familial și 
comunitar, ca mecanisme esențiale pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
de ocupare a forței de muncă și pentru combaterea diferenței de remunerare între 
femei și bărbați,”

A doua parte „și ca cele mai eficiente instrumente pentru a asigura o creștere a salariului minim 
și a salariilor în general;”

§ 104
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „strategia privind îngrijirea, să prezinte un 

pact în materie de îngrijire pentru Europa care ar trebui să includă” și 
„transformatoare din punctul de vedere al genului”

A doua parte aceste cuvinte

§ 108
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „solicită, în special, o raportare periodică cu 

privire la punerea în aplicare a strategiei UE în materie de îngrijire, precum și cu 
privire la indicatorii legați de îngrijire luați în considerare în cadrul semestrului 
european și în recomandările specifice fiecărei țări”

A doua parte aceste cuvinte
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§ 110
Prima parte „subliniază beneficiile clare ale venitului minim și ale sistemelor de pensii minime 

pentru accesul efectiv și în timp util la servicii de îngrijire și de sprijin, având în 
vedere viitoarea recomandare a Comisiei privind venitul minim adecvat, precum și 
pentru a asigura un nivel de trai decent îngrijitorilor, care sunt în principal femei, 
în special cele care oferă servicii informale de îngrijire neremunerate,”

A doua parte „și invită Comisia să sublinieze importanța luării în considerare și a schimbului de 
bune practici cu privire la modul de a reflecta responsabilitățile de îngrijire pe 
parcursul întregului ciclu de viață al sistemelor de pensii;”

Diverse

Beata Szydło și-a retras sprijinul pentru amendamentul 1.

11. Sănătatea mintală în mediul de lucru digital

Raport: Maria Walsh (A9-0184/2022)

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

div

1/AN + 526, 77, 20

§ 19 § text original

2/AN + 342, 237, 42

div

1/AN + 593, 26, 11

§ 21 § text original

2/AN + 434, 119, 75

div

1/AN + 594, 21, 11

§ 22 § text original

2/AN + 404, 144, 75

div

1/AN + 610, 13, 8

§ 28 § text original

2/AN + 402, 151, 69

div

1/AN + 463, 80, 86

§ 41 § text original

2/AN + 399, 168, 59

Propunerea de rezoluție (întregul text) AN + 501, 47, 85

Solicitări de vot prin apel nominal
S&D: §§ 19, 21, 22, 28, 41
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Solicitări de vot pe părți
deputați:
§ 19
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor „prin perioade de concediu plătit 

netransferabile între părinți”
A doua parte aceste cuvinte

§ 21
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită Comisia să propună un cadru 

legislativ pentru a stabili în întreaga UE cerințe minime pentru munca de la 
distanță, fără a submina condițiile de muncă ale lucrătorilor de la distanță; 
subliniază că un astfel de cadru legislativ ar trebui să clarifice condițiile de muncă, 
ar trebui să asigure că acest tip de muncă este efectuată în mod voluntar și că 
drepturile, echilibrul dintre viața profesională și cea privată, volumul de muncă și 
standardele de performanță ale lucrătorilor de la distanță sunt echivalente cu cele 
ale lucrătorilor omologi care sunt prezenți fizic la serviciu; invită Comisia și statele 
membre să asigure măsuri privind accesibilitatea și tehnologiile de incluziune 
destinate persoanelor cu dizabilități; observă că acest cadru ar trebui dezvoltat în 
consultare cu statele membre și cu partenerii sociali europeni, ar trebui să 
respecte pe deplin modelele naționale privind piața muncii și ar trebui să țină 
seama de acordurile-cadru ale partenerilor sociali europeni privind munca de la 
distanță și digitalizarea”

A doua parte aceste cuvinte

§ 22
Prima parte întregul text, cu excepția cuvintelor: „invită Comisia să propună, în consultare cu 

partenerii sociali, o directivă privind standardele și condițiile minime care să 
asigure faptul că toți lucrătorii își pot exercita efectiv dreptul de a se deconecta și 
să reglementeze utilizarea instrumentelor digitale existente și noi în scopuri 
profesionale, în conformitate cu rezoluția Parlamentului din 21 ianuarie 2021 
conținând recomandări adresate Comisiei privind dreptul de a se deconecta, 
ținând seama totodată de acordul-cadru al partenerilor sociali europeni privind 
digitalizarea;”

A doua parte aceste cuvinte

§ 28
Prima parte „consideră că măsurile actuale de îmbunătățire a sănătății mintale și a siguranței 

lucrătorilor sunt insuficiente, în special în ceea ce privește evaluarea și 
gestionarea riscurilor psihosociale; invită Comisia să instituie mecanisme pentru 
prevenirea anxietății, a depresiei și a epuizării profesionale, precum și pentru 
reintegrarea la locul de muncă a celor afectați de probleme psihosociale; 
reamintește că, în acest scop, este esențială o abordare individuală și 
organizațională; constată, cu toate acestea, că aceste tulburări ale sănătății pot 
depinde de o serie de factori; invită Comisia să revizuiască, în consultare cu 
partenerii sociali, Recomandarea Comisiei din 19 septembrie 2003 privind lista 
europeană a bolilor profesionale și să o completeze, adăugând, de exemplu, 
afecțiunile musculo-scheletice din cauze profesionale, tulburările mintale legate 
de mediul profesional, în special depresia, epuizarea profesională, anxietatea și 
stresul, toate bolile legate de azbest și cancerul de piele și inflamațiile reumatice 
și cronice;”

A doua parte „invită Comisia să transforme această recomandare, după ce se consultă cu 
partenerii sociali, într-o directivă care să stabilească o listă minimă a bolilor 
profesionale și cerințe minime pentru recunoașterea lor și despăgubiri 
corespunzătoare pentru persoanele afectate;”

§ 41
Prima parte „invită Comisia și statele membre, în colaborare cu Parlamentul și cu respectarea 

principiului subsidiarității, să propună un cadru juridic comun pentru a asigura o 
remunerare echitabilă a stagiilor și uceniciilor, cu scopul de a evita practicile de 
exploatare;”

A doua parte „invită Comisia să elaboreze o recomandare pentru a se asigura că stagiile, 
uceniciile și plasamentele profesionale sunt considerate experiență profesională 
și, prin urmare, dau acces la prestații sociale;”
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