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KORTFATTAD MOTIVERING

Under de senaste åren har sommartidssystemet varit mycket omdebatterat. Ett antal begäranden 
från medborgare, från Europaparlamentet och från vissa EU-medlemsstater har föranlett 
kommissionen att inleda en undersökning av hur EU:s nuvarande sommartidssystem fungerar 
och bedöma huruvida det bör ändras eller inte.

EU:s sommartidssystem innebär att klockorna ställs om två gånger per år i alla medlemsstater 
för att följa de årstidsmässiga förändringarna i dagsljus. Klockorna ställs fram en timme på 
morgonen den sista söndagen i mars och ställs tillbaka till standardtiden på morgonen den sista 
söndagen i oktober.

Det spektrum av hälsorelaterade frågor som hänger samman med sommartiden är brett och 
omfattar kortsiktiga effekter (dvs. under de dagar som följer på övergången) och långsiktiga 
effekter, både positiva och negativa. Det är dock fortfarande oklart i vilken utsträckning de 
störningar i den biologiska rytmen som orsakas av tidsomställningarna påverkar människors 
hälsa, och det behövs ytterligare djupgående forskning om processen för anpassning till 
tidsomställningarna.

Under det offentliga samrådet om sommartidssystemet uppgav majoriteten av alla svarande 
(76 %) att de har negativa erfarenheter av övergången från vintertid till sommartid. 43 % av 
dessa svar rörde hälsofrågor och hälsoproblem, medan 20 % av de svarande angav att 
tidsomställningen inte medförde några energibesparingar.

Mot bakgrund av dessa negativa erfarenheter beslutade kommissionen att beakta potentiella 
negativa hälsoeffekter av sommartiden, vilka varit föremål för många studier och debatter. I 
vissa studier undersöks sambandet mellan övergången till sommartid och risken för hjärtinfarkt, 
störd kroppsrytm, sömnbrist, bristande koncentration och uppmärksamhet, ökad olycksrisk, 
sämre livstillfredsställelse och till och med ökad självmordsfrekvens.

Även om listan över potentiella negativa effekter är lång, visar vissa studier tydligt positiva 
långsiktiga effekter för det allmänna välbefinnandet av en längre period av dagsljus, 
utomhusaktiviteter efter arbete eller skola och exponering för solljus.

Även om jag välkomnar kommissionens nya initiativ, och erkänner att EU:s sommartidssystem 
har en del potentiella effekter på hälsan, bör medlemsstaterna i väsentlig utsträckning få fatta 
beslut om tidsomställningen i enlighet med sina egna intressen.

Därför har jag för avsikt att lyfta fram vissa potentiella hälsorelaterade aspekter av förslaget 
och nämna vissa positiva och negativa aspekter som bör beaktas, samtidigt som jag avhåller jag 
mig från att påtvinga medlemsstaterna beslut. Jag vill naturligtvis överväga att stödja 
kommissionens förslag, men för att vi ska vara i linje med subsidiaritetsprincipen på området 
för hälsopolitiken bör vi låta medlemsstaterna fatta egna beslut på ett enhetligt sätt.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja understryka att även om vi fattade ett tydligt slutgiltigt 
beslut, särskilt med tanke på att denna lagstiftningsperiod närmar sig sitt slut, skulle vi vara 
tvungna att ta hänsyn till de empiriska bevis som hänför sig till hälsofrågor. En genuin och 
uppriktig behandling och insamling av all data i det aktuella ärendet underlättar dock inte vår 
uppgift när det gäller att fatta ett beslut som tydligt stöds av vetenskapligt bevisade argument. 
Jag är övertygad om att vi bör uttrycka en avsikt att slutföra det pågående arbetet på grund av 
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de europeiska medborgarnas tydligt formulerade vilja. Vi måste dock erkänna våra uppenbara 
begränsningar, dvs. knapphändiga empiriska data och inga gemensamma ståndpunkter från 
medlemsstaternas sida. Av dessa skäl vore det lämpligt att överväga att skjuta upp de pågående 
förhandlingarna en aning tills vi får tillgång till mer konkreta uppgifter och medlemsstaterna 
kan tillhandahålla tydligare riktlinjer med hjälp av vilka vi i framtiden bättre kan uppfylla deras 
förväntningar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för transport och 
turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Kommissionen har undersökt 
tillgängliga uppgifter, vilka pekar på vikten 
av harmoniserade unionsregler på detta 
område för att säkerställa en väl 
fungerande inre marknad och för att 
undvika bl.a. störningar i fråga om 
transporter och informations- och 
kommunikationssystem, högre kostnader 
för gränsöverskridande handel och lägre 
produktivitet när det gäller varor och 
tjänster. Uppgifterna visar inte entydigt om 
sommartidens fördelar uppväger de 
olägenheter som är förknippade med en 
tidsomställning två gånger per år.

(3) Kommissionen har undersökt 
tillgängliga uppgifter, vilka pekar på vikten 
av harmoniserade unionsregler på detta 
område för att säkerställa en väl 
fungerande inre marknad, långsiktighet 
och förutsägbarhet, för att undvika bl.a. 
störningar i fråga om transporter och 
informations- och kommunikationssystem, 
högre kostnader för gränsöverskridande 
handel och lägre produktivitet när det 
gäller varor och tjänster. Uppgifterna visar 
inte helt entydigt om sommartidens 
fördelar uppväger de olägenheter som är 
förknippade med en tidsomställning två 
gånger per år och resultaten skiljer sig 
mellan olika områden.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(4) Sommartiden är föremål för en 
livlig offentlig debatt, och vissa 
medlemsstater har redan uttryckt att de vill 
avskaffa denna tidsordning. Mot bakgrund 

(4) Sommartiden är föremål för en 
livlig offentlig debatt, såsom också 
framgår av de 4,6 miljoner svar från 
medborgare i kommissionens öppna 
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av denna utveckling är det nödvändigt att 
även fortsättningsvis säkerställa en väl 
fungerande inre marknad, och att undvika 
eventuella betydande störningar av dess 
funktion som orsakas av skillnader mellan 
medlemsstater på detta område. Det är 
därför lämpligt att avskaffa sommartiden 
på ett samordnat sätt.

samråd där en klar majoritet var emot 
nuvarande säsongsbaserade 
tidsomställningar. Den viktigaste orsaken 
till detta avskaffande är 
tidsomställningarnas inverkan på 
människors hälsa (43 %), följt av 
bristande energibesparingar (20 %). Trots 
att 70 procent av deltagarna i det 
offentliga samrådet kom från en och 
samma medlemsstat har vissa 
medlemsstater redan uttryckt att de vill 
avskaffa denna tidsordning. Vissa 
parlament har också uppmanat sina 
regeringar att agera i fråga om 
säsongsbaserade tidsomställningar i EU. 
Man har lagt fram nationella 
lagstiftningsinitiativ för att avskaffa 
säsongsbetonade tidsomställningar. Mot 
bakgrund av denna utveckling är det 
nödvändigt att även fortsättningsvis 
säkerställa en väl fungerande inre marknad, 
och att undvika eventuella betydande 
störningar av dess funktion som orsakas av 
skillnader mellan medlemsstater på detta 
område. Det är därför lämpligt att avskaffa 
sommartiden på ett samordnat sätt.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Andra territorier än 
medlemsstaternas utomeuropeiska 
territorier indelas i tre olika tidszoner 
eller standardtider, nämligen GMT, 
GMT+1 och GMT+2. Den stora 
utvidgningen av Europeiska unionen i 
nord-sydlig riktning innebär att 
sommartidens/vintertidens inverkan på 
mängden dagsljus varierar inom unionen. 
Det är därför viktigt att medlemsstaterna 
beaktar de geografiska tidsaspekterna, 
dvs. de naturliga tidszonerna och den 
geografiska positionen, innan de ändrar 
sina tidszoner. Medlemsstaterna bör 
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samråda med medborgarna och relevanta 
berörda parter innan de fattar beslutet att 
ändra sin tidszon.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Sommartiden har lett till att 
solnedgången under sommarmånaderna 
inträffar vid en senare tidpunkt. För 
många EU-medborgare är sommar 
synonymt med tillgängligt solljus sent på 
kvällen. En återgång till ”standardtid” 
skulle leda till att solen går ner en timme 
tidigare under sommaren och den årliga 
perioden med sent kvällsdagsljus skulle 
bli mycket kortare.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Flera studier undersökte 
sambandet mellan övergången till 
sommartid och risken för hjärtinfarkt, 
störd kroppsrytm, sömnbrist, bristande 
koncentration och uppmärksamhet, ökad 
olycksrisk, sämre livstillfredsställelse och 
till och med ökad självmordsfrekvens. En 
längre period av dagsljus, 
utomhusaktiviteter efter arbete eller skola 
och exponering för solljus har dock vissa 
positiva långsiktiga effekter på det 
allmänna välbefinnandet.

Ändringsförslag 6
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Förslag till direktiv
Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4d) Kronobiologin visar att kroppens 
biologiska rytm påverkas av alla 
tidsomställningar, vilket kan ha en 
negativ inverkan på hälsan. Även om det 
för de flesta människor bara tar några 
dagar att anpassa sig till förändringar, 
behöver vissa kronotyper flera veckor, 
eller ännu längre, för att anpassa sig. 
Vissa grupper, såsom barn och äldre, är 
särskilt sårbara. Tidsomställningen på 
våren är av särskild betydelse, eftersom 
vissa studier visar att antalet fall av 
ischemisk stroke är högre under de två 
första dagarna efter tidsomställningen. 
Det finns även en koppling mellan 
tidsomställningen och hjärt- och 
kärlsjukdomar, kopplat till den störning 
av dygnsrytmen som inträffar i samband 
med tidsomställningen.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 4e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4e) De säsongsbaserade 
tidsomställningarna har också en negativ 
inverkan på djurens välmående, vilket är 
tydligt inom exempelvis jordbrukssektorn 
där mjölkproduktionen hos kor påverkas 
negativt.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 4f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4f) Det antas allmänt att 
säsongsbaserade tidsomställningar 
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medför energibesparingar. Det var i själva 
verket det viktigaste skälet till att de 
infördes under det förra århundradet. 
Forskning visar dock att även om 
säsongsbaserade tidsomställningar 
marginellt kan bidra till att minska 
energiförbrukningen i unionen som 
helhet, är detta inte fallet i alla 
medlemsstater. Den energi för belysning 
som sparas genom att övergå till 
sommartid kan också komma att 
överskuggas av ökad energiförbrukning 
för uppvärmning. Dessutom är resultaten 
svåra att tolka, eftersom de starkt 
påverkas av yttre faktorer, såsom 
väderförhållanden, energiförbrukarnas 
beteende eller den pågående 
energiomställningen.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Detta direktiv bör inte påverka 
varje medlemsstats rätt att besluta om 
standardtid eller standardtider för de 
territorier som omfattas av dess jurisdiktion 
och av fördragens territoriella 
tillämpningsområde. För att säkerställa att 
vissa medlemsstaters tillämpning av 
sommartid inte stör den inre marknadens 
funktion bör dock medlemsstaterna avstå 
från att ändra standardtiden för varje 
territorium under deras jurisdiktion av skäl 
som är kopplade till olika årstider, även om 
en sådan ändring skulle presenteras som en 
ändring av tidszon. De bör dessutom, i 
syfte att minimera störningar av bl.a. 
transporter, kommunikation och andra 
berörda sektorer, i god tid anmäla sin 
avsikt att ändra sin standardtid till 
kommissionen, och därefter tillämpa de 
anmälda ändringarna. Kommissionen bör 
på grundval av denna anmälan informera 
alla andra medlemsstater så att de kan vidta 

(5) Detta direktiv bör inte påverka 
varje medlemsstats rätt att besluta om 
standardtid eller standardtider för de 
territorier som omfattas av dess jurisdiktion 
och av fördragens territoriella 
tillämpningsområde. För att säkerställa att 
den inre marknadens funktion inte 
därigenom störs bör medlemsstaterna 
dock komma överens om en eventuell 
ändring av standardtiden i samråd med de 
andra medlemsstaterna och, där så är 
möjligt, anta ett harmoniserat 
tillvägagångssätt. För att förhindra att 
endast vissa medlemsstater tillämpar 
sommartid bör medlemsstaterna avstå från 
att ändra standardtiden för varje territorium 
under deras jurisdiktion av skäl som är 
kopplade till olika årstider, även om en 
sådan ändring skulle presenteras som en 
ändring av tidszon. De bör dessutom, i 
syfte att minimera störningar av bl.a. 
transporter, kommunikation och andra 
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alla nödvändiga åtgärder. Den bör också 
informera allmänheten och berörda parter 
genom att offentliggöra denna information.

berörda sektorer, i god tid anmäla sin 
avsikt att ändra sin standardtid till 
kommissionen, och därefter tillämpa de 
anmälda ändringarna. Kommissionen bör 
på grundval av denna anmälan informera 
alla andra medlemsstater så att de kan vidta 
alla nödvändiga åtgärder. Den bör också 
informera allmänheten och berörda parter 
genom att utan dröjsmål offentliggöra 
denna information efter att ha tagit emot 
alla anmälningar från medlemsstaterna.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Medlemsstaterna bör sinsemellan 
koordinera vilken standardtid de väljer, 
och standardtiden bör vara så 
harmoniserad som möjligt mellan 
medlemsländerna för att undvika alltför 
olika tidszoner i unionen och för att 
garantera den inre marknadens funktion 
och förutsägbarhet för berörda 
medborgare, konsumenter och sektorer. 
Även om det juridiskt inte är möjligt att 
tvinga medlemsstaterna att välja en 
särskild tidszon, måste allt göras för att 
undvika onödiga komplikationer. 
Medlemsstaterna bör därför samråda 
sinsemellan och med kommissionen om 
besluten att avskaffa säsongsbaserade 
tidsomställningar. I detta syfte bör varje 
medlemsstat utse en företrädare som ska 
samråda med kommissionen och övriga 
medlemsstater.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta direktiv bör tillämpas från 
och med den 1 april 2019, så att den sista 

(7) Detta direktiv bör tillämpas från 
och med den 30 mars 2020, så att den sista 
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perioden med sommartid som omfattas av 
reglerna i direktiv 2000/84/EG i samtliga 
medlemsstater bör inledas kl. 01.00 UTC-
tid den 31 mars 2019. Medlemsstater som 
efter denna period med sommartid avser att 
anta en standardtid som motsvarar den tid 
som tillämpats under vintersäsongen i 
enlighet med direktiv 2000/84/EG bör 
ändra sin standardtid kl. 01.00 UTC-tid den 
27 oktober 2019, så att likartade och 
varaktiga förändringar som äger rum i 
olika medlemsstater kan genomföras 
samtidigt. Det är önskvärt att 
medlemsstaterna på ett samordnat sätt 
beslutar om den standardtid som var och en 
av dem kommer att tillämpa från och med 
2019.

perioden med sommartid som omfattas av 
reglerna i direktiv 2000/84/EG i samtliga 
medlemsstater bör inledas kl. 01.00 UTC-
tid den 30 mars 2020. Medlemsstater som 
efter denna period med sommartid avser att 
anta en standardtid som motsvarar den tid 
som tillämpats under vintersäsongen i 
enlighet med direktiv 2000/84/EG bör 
ändra sin standardtid kl. 01.00 UTC-tid den 
25 oktober 2020, så att likartade och 
varaktiga förändringar som äger rum i 
olika medlemsstater kan genomföras 
samtidigt. Det är önskvärt att 
medlemsstaterna på ett samordnat sätt 
beslutar om den standardtid som var och en 
av dem kommer att tillämpa från och med 
2020.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får inte tillämpa 
säsongsbaserade ändringar av sina 
standardtider.

1. Medlemsstaterna får inte tillämpa 
säsongsbaserade ändringar av sina 
standardtider.

2. Medlemsstaterna får, utan att det 
påverkar tillämpningen av punkt 1, 
fortfarande tillämpa en säsongsbaserad 
ändring av sina standardtider under 2019, 
förutsatt att detta sker kl. 01.00 UTC-tid 
den 27 oktober 2019. Medlemsstaterna ska 
anmäla detta beslut i enlighet med artikel 
2.

2. Medlemsstaterna får, utan att det 
påverkar tillämpningen av punkt 1, 
fortfarande tillämpa en säsongsbaserad 
ändring av sina standardtider under 2020, 
förutsatt att detta sker kl. 01.00 UTC-tid 
den 25 oktober 2020. Medlemsstaterna ska 
anmäla detta beslut i enlighet med artikel 
2.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkterna 1 och 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en medlemsstat beslutar att 
ändra en eller flera av sina standardtider 
inom ett territorium som omfattas av dess 

1. Om en medlemsstat beslutar att 
ändra en eller flera av sina standardtider 
inom ett territorium som omfattas av dess 
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jurisdiktion ska den, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 1, anmäla detta till 
kommissionen minst sex månader innan 
ändringen träder i kraft. Om en 
medlemsstat har gjort en sådan anmälan 
och inte har dragit tillbaka den minst sex 
månader före dagen för den planerade 
ändringen ska medlemsstaten tillämpa 
denna ändring.

jurisdiktion ska den, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 1, anmäla detta till 
kommissionen minst sex månader innan 
ändringen träder i kraft. Om en 
medlemsstat har gjort en sådan anmälan 
och inte har dragit tillbaka den minst sex 
månader före dagen för den planerade 
ändringen ska medlemsstaten tillämpa 
denna ändring.

1a. Medlemsstaterna ska samråda med 
alla övriga medlemsstater innan de fattar 
det beslut som avses i punkt 1. 
Kommissionen ska underlätta dessa 
samråd. Varje medlemsstat ska utse en 
företrädare som ska ansvara för samråd 
med övriga medlemsstater och 
kommissionen.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska senast en månad 
efter anmälan informera de andra 
medlemsstaterna om anmälan och 
offentliggöra denna information i 
Europeiska unionens officiella tidning.

2. Kommissionen ska senast en månad 
efter anmälan informera de andra 
medlemsstaterna om anmälan och 
offentliggöra denna information i 
Europeiska unionens officiella tidning. 
Kommissionen ska utan dröjsmål 
informera allmänheten efter att ha tagit 
emot alla anmälningar från 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 31 
december 2024 rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av detta direktiv.

1. Kommissionen ska senast den 31 
december sju år efter att detta direktiv 
antagits rapportera till Europaparlamentet 
och rådet om genomförandet av detta 
direktiv.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska senast den 30 
april 2024 förse kommissionen med 
relevant information.

2. Medlemsstaterna ska senast den 30 
april sju år efter att detta direktiv antagits 
förse kommissionen med relevant 
information.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den 1 april 
2019 anta och offentliggöra de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
till kommissionen.

Medlemsstaterna ska senast den 30 mars 
2020 anta och offentliggöra de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
till kommissionen.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 april 2019.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 30 mars 2020.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
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offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 
hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda.

offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 
hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2000/84/EG ska upphöra att gälla 
med verkan den 1 april 2019.

Direktiv 2000/84/EG ska upphöra att gälla 
med verkan den 30 mars 2020.
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ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar

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

Ansvarigt utskott
       Tillkännagivande i kammaren

TRAN
13.9.2018

Yttrande från
       Tillkännagivande i kammaren

ENVI
13.9.2018

Föredragande av yttrande
       Utnämning

Bolesław G. Piecha
22.10.2018

Behandling i utskott 21.1.2019

Antagande 20.2.2019

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

49
9
1

Slutomröstning: närvarande ledamöter 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

Slutomröstning: närvarande suppleanter Christofer Fjellner, Martin Häusling, Jan Huitema, Christel 
Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 200.2)

Czesław Hoc, Olle Ludvigsson, Anthea McIntyre, Tonino Picula
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