
 

 

Către:   Eurodeputați români membri ai Comisiei pentru Libertăți Civile, 

Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European - LIBE 

Ref. la: RECOMANDARE DE VOT – Proiectul raportului anual asupra 

situației drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2016 

(2017/2125(INI)) 

  

 

Raportul urmează să intre la vot în Comisia LIBE mâine, 1 februarie, în sesiunea de la orele 

10:30-12:30.   

Proiectul de raport pregătit de dl. Frank Engel vizează situații specifice în care drepturile 

fundamentale nu sunt asigurate. Cu toate acestea, unele amendamente folosesc un limbaj 

fără susținere în legislația Uniunii Europene sau în cea a drepturilor fundamentale din 

dreptul internațional.  

De aceea, vă recomandăm respectuos să votați după cum urmează: 

Ordinea este cea de pe listele de vot 

Amendament de compromis Amendamente alternative (la respingerea AM COMP) 

Contra COMP 16 

 

Trebuie respins – excede competența Parlamentului 

European și solicită statelor membre să ratifice o convenție 

internațională. Decizia ratificării Convenției de la Istanbul 

aparține exclusiv statelor membre. 

Pentru protecția 

corespunzătoare a grupurilor 

vulnerabile, vă recomandăm 

să votați: 

Pentru amendamentele  

423, 444, 566 

Contra amendamentelor 

442, 443, 446, 456, 458, 497, 

501, 516, 517, 520, 526, 534, 

538 

Contra COMP 12  Trebuie respins deoarece nu furnizează garanții adecvate 

pentru libera exprimare. 

Pentru protecția 

corespunzătoare a libertății 

de expresie, vă recomandăm 

să votați: 

Pentru amendamentele  

463, 471, 479, 480, 483 

Contra amendamentelor 

465, 466, 467, 468, 469, 472, 

476, 478, 481, 484, 485, 486, 

487, 580 



 

 

 

Contra COMP 13 

 

 

Trebuie respins – solicită statelor membre să implementeze 

Directiva 2004/38/EC fără respectarea cadrului 

constitutional al UE, ordinea publică a statelor membre și 

fără a lua în considerare discriminarea indirectă între 

cetățeni pe care o generează. De asemenea, solicit 

adoptarea propunerii Comisie pentru o directive privind 

Egalitatea de Tratament, care, în actuala formă, subminează 

serios drepturi fundamentale. 

Pentru a lupta corespunzător 

contra discriminării, vă 

recomandăm să votați: 

Pentru amendamentele  

452, 544, 551, 556, 563 

Contra amendamentelor 

440, 451, 477, 514, 564, 565, 

584, 585, 77 

Contra COMP 17 

 

Amendamentul trebuie respins deoarece consideră 

sănătatea sexuală și reproductivă ca drepturi fundamentale, 

deși nu există nicio convenție obligatorie europeană sau 

internațională care să le califice ca atare.  

Pentru a promova sănătatea 

fără a distorsiona valoarea și 

însemnătatea drepturilor 

fundamentale, vă 

recomandăm să votați: 

Pentru amendamentele  

500, 525 

Contra amendamentelor 

524, 560, 567 

 

 

   

Cu deosebită considerație, 

 

Președinte 

Bogdan I. Stanciu 

 


