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KORT BEGRUNDELSE

I de seneste år har STA (sommertidsordningen) været et meget omdiskuteret spørgsmål. En 
række anmodninger fra borgere, Europa-Parlamentet og visse EU-medlemsstater har 
foranlediget Kommissionen til at beslutte at undersøge, hvordan EU's nuværende 
sommertidsordning fungerer, og til at vurdere, om den bør ændres eller ej.

EU's sommertidsordning indebærer, at urene stilles om to gange om året i alle medlemsstater 
for at tage højde for det skiftende dagslys i de enkelte årstider. Urene stilles en time frem om 
morgenen den sidste søndag i marts og en time tilbage til standardtid om morgenen den sidste 
søndag i oktober.

Det spektrum af sundhedsspørgsmål, der er relateret til sommertiden, er bredt og omfatter 
både kortsigtede (dvs. i dagene efter omstillingen) og langsigtede virkninger samt positive og 
negative virkninger. Den relevante virkning af forstyrrelser i den biologiske rytme som følge 
af tidsændringer for menneskers sundhed er dog stadig uklar og kræver yderligere 
tilbundsgående undersøgelser af processen for tilpasning til tidsændringer.

I forbindelse med den offentlige høring om sommertidsordningen erklærede størstedelen af 
respondenterne (76 %), at de har en negativ oplevelse med at skifte fra vintertid til sommertid. 
43 % af disse svar vedrørte sundhedsproblemer og sundhedsbekymringer, mens 20 % svarede, 
at der ikke var energibesparelser.

I forbindelse med disse negative erfaringer besluttede Kommissionen at tage hensyn til de 
mulige negative sundhedsmæssige virkninger af sommertiden, som har været genstand for 
talrige undersøgelser og drøftelser. Nogle undersøgelser ser på sammenhængen mellem 
overgangen til sommertid og risikoen for hjerteanfald, forstyrrelser i kroppens rytme, 
søvnmangel, manglende koncentration og opmærksomhed, øget risiko for ulykker, lavere 
livskvalitet og endda selvmordsrater.

Selv om listen over potentielle negative virkninger er lang, viser nogle undersøgelser klart 
positive langsigtede virkninger for den generelle trivsel som følge af længere dagslys, 
udendørsaktiviteter efter arbejde eller skole og eksponering for sollys.

Men selv om jeg ser positivt på Kommissionens nye initiativ, og jeg accepterer visse 
potentielle sundhedsmæssige virkninger af EU's sommertidsordning, bør medlemsstaterne i 
vidt omfang træffe beslutning om tidsomstilling ud fra deres interesser.

Det er grunden til, at jeg ønsker at fremhæve nogle potentielle sundhedsrelaterede aspekter 
ved forslaget og nævne nogle positive og negative elementer, der kan tages i betragtning, men 
samtidig afholder jeg mig fra at pålægge medlemsstaterne beslutninger. Jeg vil selvfølgelig 
gerne overveje en positiv holdning til Kommissionens forslag, men for at overholde 
nærhedsprincippet inden for rammerne af sundhedspolitikken bør vi lade medlemsstaterne 
træffe deres egne beslutninger på en harmoniseret måde.

Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at selv om vi skal træffe en klar endelig beslutning, 
navnlig fordi denne valgperiode nærmer sig sin afslutning, er vi nødt til at behandle de 
empiriske beviser vedrørende sundhedsproblemer. En reel og oprigtig behandling og 
indsamling af alle tilgængelige oplysninger om det pågældende spørgsmål letter imidlertid 
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ikke vores opgave med hensyn til at træffe en beslutning, der klart støttes af videnskabeligt 
dokumenterede argumenter. Jeg er meget overbevist om, at vi bør udtrykke en hensigt om at 
afslutte det udestående arbejde som følge af de europæiske borgeres klart udtrykte vilje. Vi 
må dog erkende vores åbenlyse begrænsninger – de sparsomme empiriske data og ingen 
fælles holdning fra medlemsstaternes side. Derfor synes det hensigtsmæssigt, at vi overvejer 
at udskyde de igangværende forhandlinger en smule, indtil vi kan arbejde med mere konkrete 
data og et klarere budskab fra medlemsstaterne, som kan hjælpe os til at opfylde deres 
forventninger bedre i fremtiden.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Kommissionen har analyseret de 
foreliggende undersøgelsesresultater, som 
peger på betydningen af at have 
harmoniserede EU-regler på dette område 
for at sikre, at det indre marked fungerer 
ordentligt, og for bl.a. at undgå 
forstyrrelser i tidsplanerne for 
transportoperationer, driftsforstyrrelser i 
informations- og 
kommunikationssystemers funktion, højere 
udgifter til grænseoverskridende handel og 
lavere produktivitet på det indre marked 
for varer og tjenesteydelser. Det står ikke 
klart, om fordelene ved 
sommertidsordningen opvejer ulemperne 
ved at foretage de halvårlige 
tidsomstillinger.

(3) Kommissionen har analyseret de 
foreliggende undersøgelsesresultater, som 
peger på betydningen af at have 
harmoniserede EU-regler på dette område 
for at sikre, at det indre marked fungerer 
ordentligt, og at der er langsigtethed og 
forudsigelighed, for bl.a. at undgå 
forstyrrelser i tidsplanerne for 
transportoperationer, driftsforstyrrelser i 
informations- og 
kommunikationssystemers funktion, højere 
udgifter til grænseoverskridende handel og 
lavere produktivitet på det indre marked 
for varer og tjenesteydelser. Det står ikke 
helt klart, om fordelene ved 
sommertidsordningen opvejer ulemperne 
ved at foretage de halvårlige 
tidsomstillinger, og resultaterne varierer 
fra et område til et andet.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
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Betragtning 4

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(4) Der foregår en livlig offentlig debat 
om sommertidsordningen, og nogle 
medlemsstater har allerede givet udtryk 
for, at de foretrækker at afskaffe den. Det 
er i lyset af denne udvikling nødvendigt 
fortsat at sikre, at det indre marked 
fungerer ordentligt, og at undgå eventuelle 
alvorlige forstyrrelser på markedet som 
følge af, at medlemsstaterne træffer 
divergerende foranstaltninger på dette 
område. Sommertidsordningen bør derfor 
afskaffes på en koordineret måde.

(4) Der foregår en livlig offentlig debat 
om sommertidsordningen, hvilket også 
fremgik af de 4,6 mio. svar fra borgere i 
Kommissionens offentlige 
høringsprocedure, hvor et klart flertal var 
imod de nuværende sæsonbestemte 
omstillinger. Den vigtigste årsag til 
afskaffelsen er den indvirkning, som 
tidsomstillingerne har på menneskers 
sundhed (43 %) efterfulgt af manglende 
energibesparelser (20 %). Selv om 70 % af 
deltagerne i den offentlige høring var fra 
én medlemsstat, har nogle medlemsstater 
allerede givet udtryk for, at de foretrækker 
at afskaffe sommertidsordningen. Visse 
parlamenter har ligeledes opfordret deres 
regeringer til at skride til handling i 
forbindelse med spørgsmålet om 
sæsonbestemte tidsomstillinger i EU. Der 
er iværksat nationale lovgivningsmæssige 
initiativer for at afskaffe sæsonbestemte 
tidsomstillinger. Det er i lyset af denne 
udvikling nødvendigt fortsat at sikre, at det 
indre marked fungerer ordentligt, og at 
undgå eventuelle alvorlige forstyrrelser på 
markedet som følge af, at medlemsstaterne 
træffer divergerende foranstaltninger på 
dette område. Sommertidsordningen bør 
derfor afskaffes på en koordineret måde.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Medlemsstaternes territorier, 
bortset fra oversøiske territorier, er spredt 
over tre forskellige tidszoner eller 
standardtider: GMT, GMT+1 og GMT+2. 
Den store afstand mellem nord og syd i 
Den Europæiske Union betyder, at 
indvirkningen af sommer-/vintertid på 
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dagslyset varierer i Unionen. Det er derfor 
vigtigt, at medlemsstaterne tager hensyn 
til de geografiske tidsaspekter, dvs. 
naturlige tidszoner og geografisk 
beliggenhed, før de ændrer deres 
tidszoner. Medlemsstaterne bør høre 
borgerne og relevante interessenter, før de 
beslutter at ændre deres tidszoner.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Sommertid har medvirket til, at 
solnedgangen i sommermånederne 
indtræffer på et senere tidspunkt. For 
mange EU-borgere er sommer lig med 
sollys til sent om aftenen. En 
tilbagevenden til "standardtid" ville 
medføre, at solnedgangen ville foregå en 
time tidligere om sommeren, og at 
perioden af året med dagslys til sent om 
aftenen ville indskrænkes betydeligt.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Adskillige undersøgelser 
analyserede sammenhængen mellem 
overgangen til sommertid og risikoen for 
hjerteanfald, forstyrrelser i kroppens 
rytme, søvnmangel, manglende 
koncentration og opmærksomhed, øget 
risiko for ulykker, lavere livskvalitet og 
endda selvmordsrater. Længere dagslys, 
udendørsaktiviteter efter arbejde eller 
skole og eksponering for sollys har 
imidlertid klart nogle positive virkninger 
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på lang sigt for den generelle trivsel.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4d) Kronobiologi viser, at den 
menneskelige krops biorytme påvirkes af 
enhver ændring i tiden, hvilket kan have 
en negativ indvirkning på sundheden. 
Mens det for de fleste mennesker tager 
nogle dage at tilpasse sig nye ændringer, 
har bestemte kronobiologiske typer brug 
for flere uger eller endnu længere. Visse 
grupper såsom børn og ældre er særligt 
sårbare. Tidsomstillingen i foråret er 
særlig kritisk, eftersom nogle 
undersøgelser f.eks. indikerer, at der i de 
første to dage efter ændringen er et højere 
antal af iskæmiske slagtilfælde. Der er 
også en sammenhæng mellem 
tidsomstillinger og hjerte-kar-sygdomme, 
som er forbundet med tidsomstillingers 
forstyrrende indvirkning på døgnrytmen.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 4 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4e) Sæsonbestemte tidsomstillinger 
har desuden en negativ indvirkning på 
dyrevelfærden, hvilket f.eks. ses tydeligt i 
landbrugssektoren, hvor malkekøernes 
mælkeproduktion påvirkes negativt.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 4 f (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4f) Det er almindeligt antaget, at 
sæsonbestemte tidsomstillinger medfører 
energibesparelser. Det var også den 
primære årsag til, at de blev indført i det 
sidste århundrede. Forskning viser 
imidlertid, at sæsonbestemte 
tidsomstillinger kan være en smule nyttige 
med henblik på at reducere 
energiforbruget i Unionen som helhed, 
men at det ikke er tilfældet i alle 
medlemsstater. Den energi til belysning, 
der spares ved at skifte til sommertid, kan 
også udlignes af et øget energiforbrug til 
opvarmning. Desuden er det vanskeligt at 
fortolke resultaterne, da de er stærkt 
påvirket af eksterne faktorer såsom 
meteorologi, energiforbrugeres adfærd 
eller den igangværende energiomstilling.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktiv bør ikke være til 
hinder for, at hver enkelt medlemsstat 
træffer beslutning om sin standardtid eller -
tider for de områder, der hører under dens 
jurisdiktion, og som er omfattet af 
traktaterne, og om yderligere ændringer af 
denne eller disse standardtider. For at sikre, 
at det indre markeds funktion ikke 
forstyrres af, at kun nogle medlemsstater 
anvender sommertid, bør medlemsstaterne 
afholde sig fra at ændre standardtiden for et 
hvilket som helst område under deres 
jurisdiktion af sæsonbestemte årsager, også 
selv om en sådan ændring præsenteres som 
en ændret tidszone. For at begrænse 
forstyrrelser i bl.a. transportsektoren, 
kommunikationssektoren og andre berørte 
sektorer bør de desuden underrette 
Kommissionen i god tid om deres hensigt 

(5) Dette direktiv bør ikke være til 
hinder for, at hver enkelt medlemsstat 
træffer beslutning om sin standardtid eller -
tider for de områder, der hører under dens 
jurisdiktion, og som er omfattet af 
traktaterne, og om yderligere ændringer af 
denne eller disse standardtider. For at sikre 
at det indre markeds funktion ikke 
forstyrres derved, bør medlemsstaterne nå 
til enighed om en mulig ændring af 
standardtiden i samråd med de øvrige 
medlemsstater og, hvor det er muligt, 
vedtage en harmoniseret tilgang. For at 
forhindre at sommertidsordningen kun 
finder anvendelse i nogle medlemsstater, 
bør medlemsstaterne afholde sig fra at 
ændre standardtiden for et hvilket som 
helst område under deres jurisdiktion af 
sæsonbestemte årsager, også selv om en 
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om at ændre deres standardtid og 
efterfølgende anvende den tid, de har 
meddelt. Kommissionen bør på grundlag af 
nævnte meddelelse underrette alle de 
øvrige medlemsstater, således at de kan 
træffe de nødvendige foranstaltninger. Den 
bør desuden underrette offentligheden og 
interessenterne ved at offentliggøre 
oplysningerne.

sådan ændring præsenteres som en ændret 
tidszone. For at begrænse forstyrrelser i 
bl.a. transportsektoren, 
kommunikationssektoren og andre berørte 
sektorer bør de desuden underrette 
Kommissionen i god tid om deres hensigt 
om at ændre deres standardtid og 
efterfølgende anvende den tid, de har 
meddelt. Kommissionen bør på grundlag af 
nævnte meddelelse underrette alle de 
øvrige medlemsstater, således at de kan 
træffe de nødvendige foranstaltninger. Den 
bør desuden underrette offentligheden og 
interessenterne ved at offentliggøre 
oplysningerne umiddelbart efter at have 
modtaget alle meddelelser fra 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Medlemsstaterne bør indbyrdes 
koordinere den standardtid, som de 
vælger, og som bør være så harmoniseret 
som muligt medlemsstaterne imellem med 
henblik på at undgå alt for forskellige 
tidszoner i Unionen, således at der sikres 
et velfungerende indre marked, og at det 
gøres forudsigeligt for de berørte borgere, 
forbrugere og sektorer. Skønt det ikke er 
retligt muligt at forpligte medlemsstaterne 
til at træffe afgørelse om en bestemt 
tidszone, bør alle sejl sættes til for at 
undgå unødvendige komplikationer. 
Medlemsstaterne bør derfor høre 
hinanden og Kommissionen om deres 
beslutninger om at afskaffe 
sæsonbestemte tidsomstillinger. Med 
henblik herpå bør hver enkelt 
medlemsstat udpege en repræsentant, der 
skal høre Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater.
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Dette direktiv bør anvendes fra den 
1. april 2019, således at den sidste 
sommertidsperiode, der er omfattet af 
reglerne i direktiv 2000/84/EF, begynder 
den 31. marts 2019, kl. 1.00, koordineret 
verdenstid, i hver enkelt medlemsstat. 
Medlemsstater, der efter udløbet af nævnte 
sommertidsperiode agter at vedtage en 
standardtid svarende til deres vintertid i 
henhold til direktiv 2000/84/EF, bør ændre 
deres standardtid den 27. oktober 2019, kl. 
1.00, koordineret verdenstid, således at 
eventuelle lignende permanente 
tidsændringer finder sted samtidig i de 
forskellige medlemsstater. Det er ønskeligt, 
hvis medlemsstaterne træffer afgørelse om 
den standardtid, de hver især vil anvende 
fra 2019, på koordineret vis.

(7) Dette direktiv bør anvendes fra den 
30. marts 2020, således at den sidste 
sommertidsperiode, der er omfattet af 
reglerne i direktiv 2000/84/EF, begynder 
den 30. marts 2020, kl. 1.00, koordineret 
verdenstid, i hver enkelt medlemsstat. 
Medlemsstater, der efter udløbet af nævnte 
sommertidsperiode agter at vedtage en 
standardtid svarende til deres vintertid i 
henhold til direktiv 2000/84/EF, bør ændre 
deres standardtid den 25. oktober 2020, kl. 
1.00, koordineret verdenstid, således at 
eventuelle lignende permanente 
tidsændringer finder sted samtidig i de 
forskellige medlemsstater. Det er ønskeligt, 
at medlemsstaterne træffer afgørelse om 
den standardtid, de hver især vil anvende 
fra 2020, på koordineret vis.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må ikke foretage 
sæsonbestemte ændringer af deres 
standardtid eller -tider.

1. Medlemsstaterne må ikke foretage 
sæsonbestemte ændringer af deres 
standardtid eller -tider.

2. Uanset stk. 1 må medlemsstaterne 
fortsat foretage en sæsonbestemt ændring 
af deres standardtid eller -tider i 2019, 
forudsat at det sker den 27. oktober 2019, 
kl. 1.00, koordineret verdenstid. 
Medlemsstaterne meddeler denne 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
2.

2. Uanset stk. 1 må medlemsstaterne 
fortsat foretage en sæsonbestemt ændring 
af deres standardtid eller -tider i 2020, 
forudsat at det sker den 25. oktober 2020, 
kl. 1.00, koordineret verdenstid. 
Medlemsstaterne meddeler denne 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
2.
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 og stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat uanset artikel 
1 beslutter at ændre sin standardtid eller 
sine standardtider i et hvilket som helst 
område under dens jurisdiktion, underretter 
den Kommissionen herom, senest seks 
måneder før ændringen får virkning. Hvis 
en medlemsstat har givet en sådan 
meddelelse og ikke har trukket den tilbage 
senest seks måneder før datoen for 
anvendelsen af den planlagte ændring, skal 
medlemsstaten gennemføre ændringen.

1. Hvis en medlemsstat uanset artikel 
1 beslutter at ændre sin standardtid eller 
sine standardtider i et hvilket som helst 
område under dens jurisdiktion, underretter 
den Kommissionen herom, senest seks 
måneder før ændringen får virkning. Hvis 
en medlemsstat har givet en sådan 
meddelelse og ikke har trukket den tilbage 
senest seks måneder før datoen for 
anvendelsen af den planlagte ændring, skal 
medlemsstaten gennemføre ændringen.

1a. Medlemsstaterne hører alle de 
øvrige medlemsstater, inden de træffer 
den i stk. 1 omhandlede afgørelse. 
Kommissionen fremmer høringerne. Hver 
enkelt medlemsstat udpeger en 
repræsentant, der er ansvarlig for at høre 
de øvrige medlemsstater og 
Kommissionen.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen underretter de 
øvrige medlemsstater herom senest en 
måned efter meddelelsen og offentliggør 
oplysningerne i Den Europæiske Unions 
Tidende.

2. Kommissionen underretter de 
øvrige medlemsstater herom senest en 
måned efter meddelelsen og offentliggør 
oplysningerne i Den Europæiske Unions 
Tidende. Kommissionen underretter den 
brede offentlighed umiddelbart efter at 
have modtaget alle meddelelser fra 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen af dette direktiv senest den 
31. december 2024. 

1. Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen af dette direktiv senest den 
31. december i det syvende år efter 
vedtagelsen af direktivet.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sender 
Kommissionen de relevante oplysninger 
senest den 30. april 2024.

2. Medlemsstaterne sender 
Kommissionen de relevante oplysninger 
senest den 30. april i det syvende år efter 
vedtagelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den 1. april 2019 de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser.

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den 30. marts 2020 de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De anvender disse love og bestemmelser 
fra den 1. april 2019.

De anvender disse love og bestemmelser 
fra den 30. marts 2020.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lovene og bestemmelserne skal ved 
vedtagelsen indeholde en henvisning til 
dette direktiv eller skal ved 
offentliggørelsen ledsages af en sådan 
henvisning. De nærmere regler for 
henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.

Lovene og bestemmelserne skal ved 
vedtagelsen indeholde en henvisning til 
dette direktiv eller skal ved 
offentliggørelsen ledsages af en sådan 
henvisning. De nærmere regler for 
henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2000/84/EF ophæves med 
virkning fra den 1. april 2019.

Direktiv 2000/84/EF ophæves med 
virkning fra den 30. marts 2020.
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PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger

Referencer COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Korresponderende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN
13.9.2018

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI
13.9.2018

Ordfører for udtalelse
       Dato for valg

Bolesław G. Piecha
22.10.2018

Behandling i udvalg 21.1.2019

Dato for vedtagelse 20.2.2019

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

49
9
1

Til stede ved den endelige afstemning - 
medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo 
Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit 
Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan 
Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan 
Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise 
Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli 
Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, 
Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas 
Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav 
Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel 
Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, 
Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, 
Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere

Christofer Fjellner, Martin Häusling, Jan Huitema, Christel 
Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere (forretningsordenens art. 
200, stk. 2)

Czesław Hoc, Olle Ludvigsson, Anthea McIntyre, Tonino Picula
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ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

49 +

ALDE : Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR : Arne Gericke, Czesław Hoc, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD : Sylvie Goddyn

ENF : Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL : Stefan Eck, Kateřina Konečná

NI : Zoltán Balczó

PPE: Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, 
Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej 
Grzyb, György Hölvényi, Peter Liese, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie 
Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Mihai Ţurcanu

S&D: Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte 
Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, 
Tonino Picula, Pavel Poc, Christel Schaldemose

VERTS/ALE: Marco Affronte, Martin Häusling, Davor Škrlec

9 -

ALDE : Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis

ECR : Anthea McIntyre

EFDD: Julia Reid

S&D: Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE: Margrete Auken, Benedek Jávor

1 0

VERTS/ALE: Bas Eickhout

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


