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KORT BEGRUNDELSE 

Europa-Parlamentet har længe efterlyst offentlig landeopdelt rapportering som et 

nøgleinstrument til effektiv bekæmpelse af international skatteunddragelse og 

skatteundgåelse. Gennemsigtighed er et afgørende element. Offentliggørelse af relevante 

skatteoplysninger fra multinationale selskaber kan blive en faktor, der på afgørende vis kan 

ændre spillets gang, og ikke kun for Europa. Indtægter fra selskabsskatter udgør en væsentlig 

andel af udviklingslandenes nationale indtægter, hvilket betyder, at de er særligt berørte af 

selskabers skatteundgåelse. Ifølge konklusionerne fra Den Afrikanske Unions højniveaupanel 

om ulovlige finansielle strømme, mister det afrikanske kontinent for eksempel hvert år over 

50 mia. USD gennem disse udgående ulovlige finansielle pengestrømme. 

Kommissionens forslag, således som det foreligger, lever imidlertid ikke op til, hvad der er 

nødvendigt for helt at løfte det slør af uigennemsigtighed, som gør det muligt for 

multinationale selskaber at undgå at betale skat i nogle af verdens fattigste lande. 

Forpligtelsen til kun at foretage indberetninger for hvert enkelt land inden for EU, samtidig 

med at der offentliggøres aggregerede data fra alle tredjelande, gør forslaget uegnet til 

formålet og ubrugeligt for udviklingslandene, da de ikke vil være i stand til at fremskaffe 

landespecifikke oplysninger. Ud over at det ikke vil kunne tackle skatteunddragelse effektivt, 

vil det nuværende forslag også stå i skarp kontrast til EU's tilsagn om udviklingsvenlig 

politikkohærens. 

Ordføreren opfordrer til, at der også offentliggøres ikke-aggregerede data fra alle tredjelande, 

hvor multinationale selskaber opererer, hvilket reelt vil hjælpe udviklingslandene i deres 

kamp mod skatteunddragelse og med at tilvejebringe tilstrækkelige offentlige indtægter. 

Endvidere vil en nedre grænse for virksomheder, der er omfattet af indberetningskravet, 

frembringe flere data om multinationale selskabers aktiviteter, og en række vigtige 

oplysninger (f.eks. aktiver og omsætning) bør også inkluderes for at give et klart billede af 

virksomhedernes aktiviteter på verdensplan. 

Skandalen omkring Panamadokumenterne viser klart, at skatteunddragelse og skatteundgåelse 

udgør globale problemer, der kun kan løses gennem en global indsats, og at halvhjertede 

forsøg på at tackle dem er dømt til at mislykkes. Kun med et stærkt engagement i en retfærdig 

beskatning og kohærens mellem EU's politikker vil det være muligt at bekæmpe fattigdom og 

ulighed i Europa og resten af verden effektivt.  

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag   1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Offentligheden bør være i stand til 

at få indsigt i alle aktiviteter i en koncern, 

(6) Offentligheden bør være i stand til 

at få indsigt i alle aktiviteter i en koncern, 
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hvis koncernen har etableret virksomheder 

i Unionen. For koncerner, der kun udøver 

aktiviteter inden for EU gennem 

datterselskaber eller filialer, skal 

datterselskaberne og filialerne 

offentliggøre rapporten for det ultimative 

moderselskab og gøre den tilgængelig for 

offentligheden. Af hensyn til 

proportionalitets- og 

effektivitetsprincippet bør forpligtelsen til 

at offentliggøre og sikre tilgængeligheden 

af rapporten imidlertid begrænses til 

mellemstore eller store datterselskaber 

etableret i Unionen, eller filialer af en 

sammenlignelig størrelse, der er oprettet i 

en medlemsstat. Anvendelsesområdet for 

direktiv 2013/34/EU bør derfor udvides til 

at omfatte filialer oprettet i en 

medlemsstat af en virksomhed, der er 

etableret uden for Unionen. 

hvis koncernen har etableret virksomheder 

i og uden for Unionen. Multinationale 

virksomheder opererer på verdensplan og 

deres adfærd har en væsentlig 

indvirkning på udviklingslandene, som er 

særlig påvirket af selskabers 

skatteundgåelse. Det er af afgørende 

betydning at formidle relevante, offentlige 

landeopdelte oplysninger fra hvert land og 

den jurisdiktion, hvor virksomheden 

drives, for at gøre det muligt for borgere, 

offentlige myndigheder og lovgivere fra 

disse lande at effektivt overvåge disse 

virksomheders aktiviteter og at bekæmpe 

skatteunddragelse. Ved at gøre 

oplysningerne offentligt tilgængelige ville 

Unionen kunne øge sin sammenhæng i 

udviklingspolitikken og begrænse 

potentielle skatteundgåelsesordninger i 

lande, hvor mobiliseringen af 

indenlandske ressourcer er blevet 

identificeret som et centralt element i 

Unionens udviklingspolitik og som et 

uundværligt middel til at opfylde målene i 

2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling. 

 

Ændringsforslag   2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) For at sikre udviklingsvenlig 

politikkohærens bør Unionen effektivt 

forpligte sig til at øge gennemsigtigheden 

i skatteanliggender som led i dens indsats 

for at øge finansiering af udvikling inden 

for rammerne af Addis Abeba-

handlingsplanen fra den tredje 

internationale konference om 

udviklingsfinansiering. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) For at give borgerne tilstrækkelige 

oplysninger til at kunne vurdere de 

multinationale selskabers bidrag til 

velfærden i de enkelte medlemsstater bør 

oplysningerne anføres pr. medlemsstat. 

Oplysningerne vedrørende de 

multinationale selskabers aktiviteter bør 

desuden vises med en høj detaljeringsgrad 
i forbindelse med visse 

skattejurisdiktioner, der giver anledning 

til særlige udfordringer. For alle andre 

tredjelandsaktiviteter bør oplysningerne 

vises i aggregeret form. 

(9) For at give borgerne tilstrækkelige 

oplysninger til at kunne vurdere de 

multinationale selskabers bidrag til 

velfærden i hver enkelt jurisdiktion, de 

opererer i, både inden for og uden for 

Unionen, bør oplysningerne anføres pr. 

jurisdiktion. 

Ændringsforslag   4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Medlemsstaterne bør sikre, at 

skatteforvaltningerne afsætter et passende 

niveau af menneskelige, tekniske og 

økonomiske ressourcer til automatisk 

informationsudveksling og 

databehandling og til bekæmpelse af 

skattesvig og skatteundgåelse. Regeringer 

i udviklede lande bør forpligte sig til 

automatisk at udveksle oplysninger med 

udviklingslande ved at etablere de 

nødvendige bilaterale kursrelationer. 

 

 

Ændringsforslag   5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9b) For at hjælpe udviklingslande med 

at forbedre kapaciteten af deres 

skatteforvaltninger bør medlemsstaterne 

bistå dem ved at dele knowhow og bedste 
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praksisser. 

 

Ændringsforslag   6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9c) Når udviklingslande støttes i 

kapacitetsopbygning, bør der lægges 

særlig vægt på effektive 

onlineplatformløsninger, som undgår 

bureaukratiske hindringer, navnlig for 

små og mellemstore virksomheder. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne pålægger de ultimative 

moderselskaber, der henhører under deres 

nationale lovgivning og som har en 

konsolideret nettoomsætning på over 750 

000 000 EUR, samt virksomheder, der 

henhører under deres lovgivning, som ikke 

er tilknyttede virksomheder, og som har en 

nettoomsætning på over 750 000 000 

EUR, hvert år at udarbejde og 

offentliggøre en rapport om 

selskabsskatteoplysninger. 

Medlemsstaterne pålægger de ultimative 

moderselskaber i store koncerner som 

defineret i artikel 3, stk. 7, der henhører 

under deres nationale lovgivning, og store 

virksomheder som defineret i artikel 3, 

stk. 4, der henhører under deres lovgivning, 

som ikke er tilknyttede virksomheder, 

hvert år at udarbejde og offentliggøre en 

rapport om selskabsskatteoplysninger. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – stk. 1 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Rapporten om selskabsskatteoplysninger 

skal gøres tilgængelig for offentligheden 

på virksomhedens websted på datoen for 

offentliggørelsen. 

Rapporten om selskabsskatteoplysninger 

offentliggøres i en fælles model til 

rådighed i et åbent dataformat og gøres 

tilgængelig for offentligheden på 

virksomhedens websted på datoen for 

offentliggørelsen på mindst et af de 

officielle sprog i Unionen. På datoen for 

offentliggørelsen af rapporten om 

selskabsskatteoplysninger registrerer 

virksomheden desuden rapporten i et 

offentligt register, som forvaltes af 

Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne pålægger mellemstore og 

store datterselskaber, som omhandlet i 

artikel 3, stk. 3 og 4, som henhører under 

deres nationale lovgivning og er 

kontrolleret af et ultimativt moderselskab 

med en konsolideret nettoomsætning på 

over 750 000 000 EUR, som ikke henhører 

under lovgivningen i en medlemsstat, at 

offentliggøre rapporten om 

selskabsskatteoplysninger for det 

ultimative moderselskab en gang om året. 

Medlemsstaterne pålægger datterselskaber, 

som henhører under deres nationale 

lovgivning og er kontrolleret af et 

ultimativt moderselskab med en 

konsolideret nettoomsætning på over 

40 000 000 EUR, som ikke henhører under 

lovgivningen i en medlemsstat, at 

offentliggøre rapporten om 

selskabsskatteoplysninger for det 

ultimative moderselskab en gang om året. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

På datoen for offentliggørelsen gøres Rapporten om selskabsskatteoplysninger 
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rapporten om selskabsskatteoplysninger 

tilgængelig for offentligheden på webstedet 

for datterselskabet eller på en tilknyttet 

virksomheds websted. 

offentliggøres i en fælles model til 

rådighed i et åbent dataformat og gøres 
tilgængelig for offentligheden på datoen 

for offentliggørelsen på webstedet for 

datterselskabet eller på en tilknyttet 

virksomheds websted på mindst et af de 

officielle sprog i Unionen. På datoen for 

offentliggørelsen af rapporten om 

selskabsskatteoplysninger registrerer 

virksomheden desuden rapporten i et 

offentligt register, som forvaltes af 

Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – stk. 4 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Rapporten om selskabsskatteoplysninger 

gøres tilgængelig for offentligheden på 

filialens websted eller på en tilknyttet 

virksomheds websted på datoen for 

offentliggørelsen. 

Rapporten om selskabsskatteoplysninger 

offentliggøres i en fælles model til 

rådighed i et åbent dataformat og gøres 

tilgængelig for offentligheden på datoen 

for offentliggørelsen på filialens websted 

eller på en tilknyttet virksomheds websted 

på mindst et af de officielle sprog i 

Unionen. På datoen for offentliggørelsen 

af rapporten om 

selskabsskatteoplysninger registrerer 

virksomheden desuden rapporten i et 

offentligt register, som forvaltes af 

Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48b – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5.  Medlemsstaterne anvender kun 

bestemmelserne i stk. 4 på en filial, hvis 

5.  Medlemsstaterne anvender kun 

bestemmelserne i stk. 4 på en filial, hvis 
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følgende kriterier er opfyldt:  den virksomhed, der har oprettet filialen, 

enten er en tilknyttet virksomhed i en 

koncern, som er kontrolleret af et ultimativt 

moderselskab med en konsolideret 

nettoomsætning på over 40 000 000 EUR, 

og som ikke henhører under lovgivningen i 

en medlemsstat, eller en virksomhed, som 

ikke er tilknyttet, og som har en 

nettoomsætning på over 40 000 000 EUR. 

a) den virksomhed, der har oprettet 

filialen, er enten en tilknyttet virksomhed i 

en koncern, som er kontrolleret af et 

ultimativt moderselskab med en 

konsolideret nettoomsætning på over 750 

000 000 EUR, og som ikke henhører under 

lovgivningen i en medlemsstat, eller en 

virksomhed, som ikke er tilknyttet, og som 

har en nettoomsætning på over 750 000 

000 EUR 

 

b)  det ultimative moderselskab som 

omhandlet i litra a) er ikke et mellemstort 

eller stort datterselskab som omhandlet i 

stk. 3. 

 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) en kort beskrivelse af aktiviteterne a) navn(e), en kort beskrivelse af 

aktiviteterne og geografisk beliggenhed 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 2 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) antal beskæftigede b) antal beskæftigede, der er ansat i 

fuldtidsækvivalenter 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2  

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 2 – litra b a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) værdien af aktiver og de årlige 

omkostninger til vedligeholdelse af disse 

aktiver 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2  

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 2 – litra b b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) salg og køb 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 2 – litra b c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bc) værdien af investeringer opdelt på 

skattejurisdiktioner 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) nettoomsætningen, herunder med 

forretningsmæssigt forbundne parter 

c) nettoomsætningen, herunder en 

sondring mellem den omsætning, der er 

skabt med forretningsmæssigt forbundne 

parter, og den omsætning, der er skabt 

med ikkeforbundne parter 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 2 – litra f a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) vedtaget kapital 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 2 – litra f b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fb) andre materielle aktiver end 

likvide midler 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2  

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 2 – litra g a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ga) modtagne offentlige tilskud 
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Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 2 – litra g b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 gb) listen over datterselskaber, der 

opererer i hver enkelt skattejurisdiktion, 

både i og uden for Unionen 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 2 – litra g c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 gc) alle betalinger, jf. artikel 41, stk. 5, 

til stater på årsbasis 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Oplysningerne omhandlet i stk. 2 anføres 

separat for hver medlemsstat i rapporten. 

Hvis en medlemsstat omfatter flere 

skattejurisdiktioner, skal oplysningerne 

kombineres på nationalt niveau. 

Oplysningerne omhandlet i stk. 2 anføres 

separat for hver medlemsstat i rapporten. 

Hvis en medlemsstat omfatter flere 

skattejurisdiktioner, skal oplysningerne 

anføres separat for hver 

skattejurisdiktion. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Rapporten skal også indeholde 

oplysningerne i artikel 48c, stk. 2, separat 

for hver skattejurisdiktion, som ved 

udgangen af det foregående regnskabsår, 

er opført på den fælles EU-liste over visse 

skattejurisdiktioner, som er udarbejdet i 

henhold til artikel 48g, medmindre det i 

rapporten udtrykkeligt bekræftes, jf. 

ansvarsfordelingen i artikel 48e, at de 

tilknyttede virksomheder i en koncern, 

som er underlagt lovgivningen i en sådan 

skattejurisdiktion, ikke er direkte 

involveret i transaktioner med andre 

tilknyttede virksomheder i den samme 

koncern, som er underlagt lovgivningen i 

en medlemsstat. 

Rapporten skal også indeholde 

oplysningerne i stk. 2 separat for hver 

skattejurisdiktion uden for Unionen. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Oplysningerne i omhandlet stk. 2 anføres 

aggregeret for andre skattejurisdiktioner i 

rapporten. 

udgår 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48c – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Rapporten om 

selskabsskatteoplysninger skal 

5. Rapporten om 

selskabsskatteoplysninger skal 
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offentliggøres og gøres tilgængelig for 

offentligheden på webstedet på mindst et af 

EU's officielle sprog. 

offentliggøres i et fælles format, der er 

tilgængeligt i et åbent dataformat, og 

gøres tilgængelig for offentligheden på 

virksomhedens websted på datoen for 

offentliggørelsen på mindst et af EU's 

officielle sprog. På datoen for 

offentliggørelsen af rapporten om 

selskabsskatteoplysninger registrerer 

virksomheden desuden rapporten i et 

offentligt register, som forvaltes af 

Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48e – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 

medlemmerne af administrations-, 

ledelses- og tilsynsorganerne for det 

ultimative moderselskab, som omhandlet i 

artikel 48b, stk. 3, og eller den/de 

person(er), der har ansvaret for at udføre 

offentliggørelsesformaliteterne som 

omhandlet i artikel 13 i direktiv 

89/666/EØF for den i artikel 48b, stk. 4, i 

nærværende direktiv omhandlede filial, der 

handler inden for de beføjelser, der er 

tillagt dem efter den nationale lovgivning, 

har kollektivt ansvar for efter bedste 

overbevisning og evne at sikre, at 

rapporten om skatteoplysninger 

udarbejdes, offentliggøres og formidles i 

overensstemmelse med artikel 48b, 48c og 

48d. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 

medlemmerne af administrations-, 

ledelses- og tilsynsorganerne for det 

ultimative moderselskab, som omhandlet i 

artikel 48b, stk. 3, og eller den/de 

person(er), der har ansvaret for at udføre 

offentliggørelsesformaliteterne som 

omhandlet i artikel 13 i direktiv 

89/666/EØF for den i artikel 48b, stk. 4, i 

nærværende direktiv omhandlede filial, der 

handler inden for de beføjelser, der er 

tillagt dem efter den nationale lovgivning, 

har kollektivt ansvar for at sikre, at 

rapporten om skatteoplysninger 

udarbejdes, offentliggøres og formidles i 

overensstemmelse med artikel 48b, 48c og 

48d. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48g a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 48ga 

 Fælles model for rapport 

 Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage gennemførelsesretsakter for at 

fastlægge det fælles format, der henvises 

til i artikel 48b, stk. 1, 3 og 4, samt i 

artikel 48c, stk. 5. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 50, 

stk. 2. 
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BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN FOR 
UDTALELSEN HAR MODTAGET INPUT FRA 

 

Følgende liste udarbejdes på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. 

Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen 

af udtalelsen: 

 

 
 
 

Enhed og/eller person 
Oxfam 

Eurodad 

ActionAid 



 

AD\1124347DA.docx 17/18 PE585.508v02-00 

 DA 

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Titel Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og 

filialer 

Referencer COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD) 

Korresponderende udvalg 

       Dato for meddelelse på plenarmødet 

ECON 

28.4.2016 

JURI 

28.4.2016 
  

Udtalelse fra 

       Dato for meddelelse på plenarmødet 

DEVE 

28.4.2016 

Ordfører for udtalelse 

       Dato for valg 

Elly Schlein 

16.9.2016 

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure 

       Dato for meddelelse på plenarmødet 

        

19.1.2017 

Behandling i udvalg 21.3.2017    

Dato for vedtagelse 25.4.2017    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

21 

1 

0 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, 

Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa 

Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, 

Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleftherios 

Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon 

Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Paul Rübig, Judith Sargentini 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati 
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ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG 

21 + 

ALDE Group Paavo Väyrynen 

ECR Group Nirj Deva, Eleni Theocharous 

GUE/NGL Group Xabier Benito Ziluaga 

PPE Group György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda,Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan 

Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,  

S&D Group Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent 
Peillon, Elly Schlein 

Verts/ALE Group Heidi Hautala, Judith Sargentini 

 

1 - 

NI Eleftherios Synadinos 

 

0 0 

  

 

Symbolforklaring: 

+ : stemte for 

- : stemte imod 

0 : undlod at stemme 

 

 

 


