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BILAGA 
 

OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Förkortningar och symboler 

+ antogs 

- förkastades 

↓ bortföll 

T drogs tillbaka 

ONU (..., ..., ...) omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda 

röster) 

EO (..., ..., ...) elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster) 

delad delad omröstning 

särsk. särskild omröstning 

ÄF ändringsförslag 

komp. kompromissändringsförslag 

m. d. motsvarande del 

S ändringsförslag om strykning 

= identiska ändringsförslag 

res. resolutionsförslag 

gem. res. gemensamt förslag till resolution 

sluten sluten omröstning 
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1. Tillstånd för Österrike och Malta att underteckna och ratificera respektive 

ansluta sig till Haagkonventionen av den 15 november 1965 *** 

Rekommendation: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: godkännande ONU + 566, 14, 65 

 

 

 

2. Avtal mellan EU och San Marino om automatiskt utbyte av upplysningar om 

finansiella konton * 

Betänkande: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 607, 22, 18 

 

 

3. Kroatiens anslutning till konventionen om skydd av Europeiska 

gemenskapernas finansiella intressen * 

Betänkande: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 599, 26, 26 

 

 

4. Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till 

rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna ***I 

Betänkande: Heinz K. Becker (A8-0224/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 



P8_PV-PROV(2016)02-25(VOT)_SV.doc 3 PE 578.054 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet – 

block 1 

177m.d. utskottet  +  

block nr 2 1-176 utskottet  ↓  

efter artikel 13 181= 

183= 

EFDD, ENF ONU - 77, 567, 6 

artikel 14, punkt 1, 

inledningen 

178 EFDD ONU - 62, 580, 6 

artikel 14, punkt 1, led 

a (artikel 17, punkt 1, 

led a i ÄF 177) 

179S EFDD ONU - 56, 581, 9 

177m.d. utskottet  +  

artikel 16 (artikel 19 i 

ÄF 177) 

180S EFDD ONU - 58, 586, 5 

177m.d. utskottet  +  

Efter skäl 13 182 ENF  -  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 576, 56, 21 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 178, 179, 180, 181 

ENF: ÄF 181, 183 
 

 

5. Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien ***I 

Betänkande: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag om avvisande 

av kommissionens 

förslag 

16 fler än 40 

ledamöter 

ONU - 114, 528, 9 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-3 utskottet  +  

artikel 1, punkt 1 13 fler än 40 

ledamöter 

EO - 175, 455, 17 

5= 

12= 

EFDD  

fler än 40 

ledamöter 

ONU + 432, 176, 43 

artikel 1, punkt 1 6 EFDD  -  

artikel 4, punkt 1 7= 

14= 

EFDD  

fler än 40 

ledamöter 

ONU - 188, 434, 29 

artikel 5, punkt 1 8 EFDD  -  

efter artikel 5 17 GUE/NGL  -  

4 utskottet  +  

artikel 6, efter punkt 1 9 EFDD  -  

artikel 7, punkt 2 10 EFDD ONU - 92, 513, 47 

skäl 9 11= 

15= 

fler än 40 

ledamöter 

PPE 

EO + 424, 191, 34 

omröstning: kommissionens förslag ONU + 475, 126, 35 

omröstning: lagstiftningsresolution ONU Omröstningen sköts upp  

(artikel 61.2 i arbetsordningen) 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 5, 7, 10, 16 

ENF: ÄF 16, kommissionens förslag 
 

 

6. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 

ansökan EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass från Belgien 

Betänkande: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016) (kvalificerad majoritet erfordrades och 3/5 av de 
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avgivna rösterna) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 558, 83, 4 

 

 

 

7. Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska 

politiken: den årliga tillväxtöversikten 2016 

Betänkande: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 6 ALDE ONU - 136, 469, 45 

 originaltexten särsk. +  

efter punkt 1 4 Verts/ALE ONU - 148, 483, 17 

punkt 2 25 GUE/NGL  -  

efter punkt 2 5 Verts/ALE ONU - 91, 538, 18 

punkt 3 26 GUE/NGL  -  

punkt 5 27 GUE/NGL  -  

punkt 7  originaltexten särsk. +  

efter punkt 7 12 EFDD ONU - 160, 461, 23 

punkt 8 7 ALDE ONU - 138, 481, 30 

28 GUE/NGL  -  

punkt 9  originaltexten särsk. +  

punkt 10 13 EFDD ONU - 68, 561, 22 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

4 +  

efter punkt 10 14 EFDD  -  

punkt 11 15 EFDD ONU - 121, 496, 32 

punkt 12  originaltexten särsk. +  

 29 GUE/NGL  -  

punkt 15  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 16 8 ALDE ONU - 167, 460, 26 

16 EFDD ONU - 177, 442, 27 

30 GUE/NGL ONU - 148, 448, 41 

punkt 18 31 GUE/NGL  -  

punkt 19  originaltexten särsk. +  

punkt 20 32 GUE/NGL  -  

efter punkt 20 33 GUE/NGL ONU - 115, 475, 54 

punkt 21 34 GUE/NGL  -  

9 ALDE ONU - 129, 495, 27 

 originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 390, 205, 48 

efter punkt 21 3 Verts/ALE ONU - 83, 506, 52 

punkt 24 18 EFDD  -  

10 ALDE ONU - 120, 505, 19 

 originaltexten särsk. +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 25 35 GUE/NGL  -  

efter punkt 25 19 EFDD ONU - 123, 506, 21 

punkt 26  originaltexten särsk. +  

efter punkt 26 1 Verts/ALE ONU - 122, 509, 18 

2 Verts/ALE ONU - 78, 508, 57 

20 EFDD ONU - 94, 510, 39 

punkt 27 11 ALDE  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 28 36 GUE/NGL  -  

 originaltexten delad   

1 / ONU + 457, 168, 24 

2 / ONU + 463, 161, 9 

3 / ONU + 462, 171, 7 

efter punkt 28 21 EFDD ONU - 175, 464, 7 

punkt 30  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 32 22 EFDD ONU - 159, 473, 16 

 originaltexten särsk. +  



P8_PV-PROV(2016)02-25(VOT)_SV.doc 8 PE 578.054 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

underrubrik före punkt 

33 

37 GUE/NGL ONU - 118, 516, 13 

punkt 33 38 GUE/NGL ONU - 111, 529, 8 

punkt 34 39 GUE/NGL  -  

punkt 35  originaltexten särsk. +  

punkt 36  originaltexten särsk. +  

punkt 37 40 GUE/NGL ONU - 161, 470, 18 

punkt 38  originaltexten särsk. +  

punkt 40  originaltexten särsk. +  

punkt 43  originaltexten särsk. +  

punkt 45 41 GUE/NGL  -  

punkt 46  originaltexten särsk. +  

punkt 47  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 508, 98, 47 

punkt 48  originaltexten särsk. +  

punkt 51  originaltexten särsk. +  

skäl A 23 GUE/NGL  -  

efter skäl H 24 GUE/NGL  -  

skäl I  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 395, 203, 50 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 30, 33, 37, 38, 40 

EFDD: ÄF 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 

Verts/ALE: ÄF 1, 2, 3, 4, 5 

ALDE: ÄF 6, 7, 8, 9, 10 

ECR: punkterna 21 (andra delen), 47 (andra delen) 
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Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: punkterna 1, 7, 9, 12, 19, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51, skäl I 

Verts/ALE: punkt 1 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

punkt 10 

Första delen: "Europaparlamentet är medvetet om den pågående processen för att minska 

skuldsättningen i den privata sektorn. Parlamentet betonar att investeringsnivån i 

Europa är betydligt lägre än under perioden före krisen." 

Andra delen: "Parlamentet pekar i detta sammanhang på vikten av att snabbt genomföra 

bankunionen och strukturreformer inom bankväsendet" 

Tredje delen: "samt av att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag genom att 

utnyttja kapitalmarknadsunionen." 

Fjärde delen "Parlamentet efterlyser ett utnyttjande av Efsi och Cosme för att förbättra de små 

och medelstora företagens tillgång till finansiering. Parlamentet anser att ökad 

förutsägbarhet i regelverket för den inre marknaden skulle öka investerarnas 

förtroende." 

 
punkt 15 

Första delen: "Europaparlamentet betonar vikten av större resurs- och energieffektivitet, inbegripet 

genom en utveckling av den cirkulära ekonomin." 

Andra delen: "Parlamentet betonar vikten av att vidareutveckla en verklig energiunion som bygger 

på solidaritet, effektivitet och mångfald och som inte bortser från inhemska 

energikällor, inte minst förnybar energi. Kommissionen uppmanas att ta med dessa 

landsspecifika rekommendationer när de är som mest relevanta för konkurrenskraft 

och hållbar tillväxt." 

 
punkt 30 

Första delen: "Europaparlamentet påminner om att lönesättningen är en fråga om autonoma 

kollektivförhandlingar," 

Andra delen: "och begär att relevanta aktörer säkerställer både ansvarsfulla och tillväxtvänliga 

löneutvecklingar som återspeglar ökningarna i produktivitet. Parlamentet uppmanar 

särskilt relevanta aktörer i länder med bytesbalansunderskott eller en bytesbalans i 

nära jämvikt att fortsätta sina insatser för att stärka produktiviteten och upprätthålla 

konkurrenskraften. Samtidigt uppmanas relevanta aktörer i länder med stora 

överskott att använda sparandeöverskottet för att stödja inhemsk efterfrågan och 

inhemska investeringar." 

 
ECR: 

punkt 21 

Första delen: "Europaparlamentet insisterar på att stabilitets- och tillväxtpakten genomförs" 

Andra delen: "samtidigt som existerande flexibilitetsklausuler används fullt ut, i linje med 

kommissionens meddelande av den 13 januari 2015 (COM(2015)0012), bland annat 

för att stödja större investeringar och strukturreformer samt för att hantera 

säkerhetshot och inflödet av flyktingar." 
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punkt 47 

Första delen: "Europaparlamentet betonar att det behövs en skatteram som belönar utveckling av 

en hållbar politik och som följer principen om att ”förorenaren betalar” och ger 

rättvisande signaler för investeringar i resurseffektivitet, modernisering av 

produktionsprocesser och tillverkning av produkter som lättare går att reparera och 

som håller längre." 

Andra delen: "Parlamentet upprepar att miljöskadliga subventioner, inbegripet subventioner till 

fossila bränslen, stegvis måste avskaffas och att det måste ske en skatteväxling från 

skatt på arbete till skatt på miljöföroreningar." 

 
Verts/ALE: 

punkt 27 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "att för många medlemsstater innebär detta att 

bedriva en tillväxtvänlig budgetkonsolidering. Parlamentet noterar å andra sidan" 

Andra delen: dessa ord 

 
punkt 28 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "välkommet" och "Parlamentet är medvetet om att det 

med vissa medlemsstaters bytesbalansöverskott följer positiva spridningseffekter 

över värdekedjan som andra medlemsstater kan gynnas av på olika sätt" 

Andra delen: "välkommet" 

Tredje delen: "Parlamentet är medvetet om att det med vissa medlemsstaters bytesbalansöverskott 

följer positiva spridningseffekter över värdekedjan som andra medlemsstater kan 

gynnas av på olika sätt" 
 

Övrigt 

Ändringsförslag 17 hade dragits tillbaka. 

João Pimenta Lopes (GUE/NGL-gruppen) hade dragit tillbaka sitt namn på ändringsförslag 25. 

Även Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL-gruppen) hade undertecknat ändringsförslag 35. 
 

 

8. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska 

politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2016 

Betänkande: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 2 1 GUE/NGL  -  

 originaltexten särsk. +  

punkt 3  originaltexten ONU + 448, 170, 22 

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 / ONU + 522, 103, 18 

punkt 16  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 17  originaltexten EO + 303, 272, 64 

punkt 19  originaltexten ONU + 485, 116, 38 

punkt 20 2 GUE/NGL  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 478, 136, 30 

punkt 22  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 198, 379, 68 

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 27  originaltexten särsk. +  

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 390, 235, 16 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 34  originaltexten särsk. +  

punkt 39  originaltexten särsk. +  

punkt 41  originaltexten delad   

1 / EO + 432, 210, 1 

2 -  

punkt 42  originaltexten delad   

1 / ONU + 464, 174, 4 

2 +  

punkt 43  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 52  originaltexten särsk. +  

punkt 53  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 58 3 GUE/NGL  -  

punkt 59  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 62  originaltexten ONU + 357, 245, 42 

punkt 63  originaltexten ONU + 402, 180, 51 

punkt 64  originaltexten delad   

1 / ONU + 469, 121, 46 

2 / ONU + 443, 169, 11 

3 / ONU + 456, 154, 26 

4 / ONU + 510, 119, 5 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 69  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 70  originaltexten ONU + 450, 182, 2 

skäl A  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 458, 180, 0 

skäl I  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 404, 201, 35 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: punkterna 3, 14 (femte delen), 20 (andra delen), 42 (första delen), 63, 64, 70 

ALDE: punkterna 19, 64 (tredje delen) 

S&D: punkt 62 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 17, 41, 62 

GUE/NGL: punkterna 2, 34, 39, 52, 63 

ALDE: punkterna 27, 62 
 

Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 16 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "en ändamålsenlig finanspolitisk konsolidering," 

Andra delen: dessa ord 

 
punkt 20 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "Flera medlemsstater har arbetat med reformer som 

fått positiv verkan, till exempel i form av ökad sysselsättningsgrad, men" 

Andra delen: dessa ord 
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punkt 42 

Första delen: "Europaparlamentet ser positivt på Efsis resultat under det första året av dess 

genomförande och den roll som fonden spelar för att stödja de bästa projekten på 

EU-nivå." 

Andra delen: "Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att Efsi möjliggör bättre social och 

ekonomisk konvergens för medlemsstater och deras regioner i EU och att alla 

medlemsstater utnyttjar möjligheten att få tillgång till denna fond, i enlighet med 

målen för sammanhållningspolitiken. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

övervaka och kontrollera investeringarna inom ramen för Efsi. Parlamentet anser att 

en rapport bör offentliggöras för att granska och mäta de berörda investeringarnas 

reella ekonomiska och sociala verkan." 

 
PPE: 

punkt 22 

Första delen: "Europaparlamentet välkomnar kommissionen initiativ om investeringar i 

humankapital för att återställa sysselsättningsnivåer och hållbar tillväxt, men är 

ytterst oroat över att de offentliga utgifterna för utbildningsändamål gått ned med 3,2 

procent sedan 2010, varvid elva medlemsstater uppvisat en nedgång under det 

senaste år för vilka sifferuppgifter finns att tillgå (2013)." 

Andra delen: "Parlamentet betonar att dessa reformer, för att fungera effektivt, bör riktas in på 

skolornas läroplaner och den offentliga sektorn." 

 
GUE/NGL: 

skäl A 

Första delen: "Även om arbetslösheten har minskat långsamt sedan andra halvåret 2013 har 

minskningen inte varit tillräcklig för att arbetslöshet och fattigdom ska kunna 

begränsas, trots vissa gynnsamma makroekonomiska strategier och strukturreformer. 

Likväl är den fortfarande för hög i många medlemsstater och omfattar för 

närvarande 9,9 procent av arbetskraften, med andra ord 23 miljoner européer, varav 

ungefär hälften är långtidsarbetslösa, och över 10 procent i euroområdet, så att den 

fortfarande ligger en bra bit över siffrorna för 2008. Detta visar att det är mycket 

viktigt att ta hänsyn till särskilda mikroekonomiska omständigheter" 

Andra delen: "samt att det behövs ytterligare socialt rättvisa strukturreformer som bör 

socialkonsekvensbedömas innan de träder i kraft." 

 
punkt 6 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "såsom gensvar på den demografiska förändringen, så 

att medlemsstaternas utbildningssystem blir bättre anpassade efter arbetsmarknadens 

behov" 

Andra delen: dessa ord 

 
punkt 25 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "konkurrenskraften överlag, och att samtidigt se till" 

och "Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att minska de administrativa 

bördorna för att främja ungt entreprenörskap." 

Andra delen: dessa ord 

 
punkt 43 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "eller utveckling av humankapitalet eller stärka 

hållbar tillväxt för alla", "både" och "de förväntade sociala och ekonomiska 

resultaten av"  

Andra delen: dessa ord 
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punkt 59 

Första delen: "Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja EU-

intern arbetskraftsrörlighet inom hela unionen som ett sätt att skapa möjligheter för 

både arbetstagare och företag." 

Andra delen: "Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda och främja de europeiska 

verktyg som finns till hands för att underlätta denna arbetskraftsrörlighet, särskilt det 

europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures). I gränsregioner där 

arbetskraftsrörligheten verkligen är hög uppmanas medlemsstaterna att utveckla 

gränsöverskridande Eures-projekt för att hjälpa arbetstagare i deras 

rörlighetsprojekt." 

 
punkt 69 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "inom alla faser av planeringsterminen.", "därför" och 

"och den rationaliserade ansats som infördes i den årliga tillväxtöversikten för 2015. 

Parlamentet påpekar dock att situationen i många medlemsstater är fortsatt svag på 

nationell nivå." 

Andra delen: dessa ord 

 
ALDE: 

punkt 29 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "och att överväga att tillämpa en mer gynnsam 

skattedifferentiering utifrån antalet barn i ett hushåll" 

Andra delen: dessa ord 

 
punkt 41 

Första delen: "Europaparlamentet understryker det stora samhälleliga och ekonomiska värdet i att 

investera i socialt skydd, däribland sociala tjänster." 

Andra delen: "Europaparlamentet understryker det stora samhälleliga och ekonomiska värdet i att 

investera i socialt skydd, däribland sociala tjänster." 

 
punkt 53 

Första delen: "Europaparlamentet är oroat över att ett arbete inte längre i och för sig erbjuder vare 

sig någon garanterad väg ut ur fattigdom eller det bästa redskapet för att garantera 

social inkludering, i och med att 12,7 procent av människorna i arbetsför ålder under 

2014 led av fattigdom bland förvärvsarbetande, vilket innebär en ökning från 11 

procent under 2009. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en integrerad 

strategi för fattigdomsbekämpning i EU för att bekämpa den flerdimensionella 

karaktären hos fattigdom i alla befolkningsgrupper, särskilt de mest utsatta, och 

främja integrerad aktiv inkludering, understödd av rättigheter till ett högkvalitativt 

socialt skydd." 

Andra delen: "Parlamentet uppmanar här än en gång kommissionen att föreslå ett initiativ för att 

främja införandet av minimiinkomster i medlemsstaterna, utan att det bryts mot 

subsidiaritetsprincipen." 

 
skäl I 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "Detta beror på att arbetslöshet är stigmatiserande, 

och arbetsgivarna kan uppfatta arbetslösa och äldre arbetssökande som mindre 

kompetenta och mindre anställbara än personer som har arbete." 

Andra delen: dessa ord 
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EFDD, GUE/NGL, ALDE 

punkt 14 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "Europaparlamentet noterar att både EU som helhet 

och många av dess medlemsstater fortsätter att dras med strukturella problem som 

behöver tas itu med omgående" "och oroar sig över de sociala konsekvenserna av 

den budgetanpassningspolitik som i huvudsak inriktar sig på utgiftsnedskärningar,", 

"och socialt och ekonomiskt väl avvägda strukturreformer" och "och ansvarsfull 

budgetkonsolidering (med hänsyn tagen till skuldhållbarheten, de ekonomiska 

konjunkturerna och investeringsklyftan)" 

Andra delen: "Europaparlamentet noterar att både EU som helhet och många av dess 

medlemsstater fortsätter att dras med strukturella problem som behöver tas itu med 

omgående" 

Tredje delen: "och oroar sig över de sociala konsekvenserna av den budgetanpassningspolitik som 

i huvudsak inriktar sig på utgiftsnedskärningar," 

Fjärde delen: "och socialt och ekonomiskt väl avvägda strukturreformer" 

Femte delen: "och ansvarsfull budgetkonsolidering (med hänsyn tagen till skuldhållbarheten, de 

ekonomiska konjunkturerna och investeringsklyftan)" 

 
GUE/NGL, ALDE 

punkt 64 

Första delen: Texten i sin helhet utom leden a, b och c. 

Andra delen: led a 

Tredje delen: led b 

Fjärde delen: led c 
 

 

9. Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 

2016 

Betänkande: Catherine Stihler (A8-0017/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 12  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 24 1 fler än 76 

ledamöter 

ONU - 222, 370, 39 

punkt 27 2 fler än 76 

ledamöter 

ONU - 229, 353, 48 

punkt 35  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 46 3 fler än 76 

ledamöter 

ONU + 498, 94, 45 

 originaltexten ONU ↓  

punkt 52  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 462, 166, 7 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: punkt 46, ÄF 3 

Verts/ALE: punkt 46, ÄF 1, 2, 3 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 12 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "även arbetsgivarorganisationer och fackföreningar" 

Andra delen: dessa ord 

 
punkt 35 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "som bör utnyttjas med iakttagande av de nuvarande 

rättsliga normerna och konsumentskyddsstandarderna samt av lika 

konkurrensvillkor" 

Andra delen: dessa ord 

 
punkt 52 

Första delen: "Europaparlamentet anser att marknadskontrollmyndigheterna på den inre 

marknaden måste stärkas, samordnas bättre och ha personal med rätt kompetens för 

att kunna möta dagens utmaningar, framför allt när det gäller den globala 

konkurrensen. De nationella marknadskontrollmyndigheterna uppmanas med kraft 

att bedriva ett närmare samarbete och att utbyta information och bästa praxis för att 

på ett verkningsfullt sätt motverka olika typer av illojal konkurrens på den inre 

marknaden, bland annat det stora antalet produkter som är olagliga och inte 

uppfyller kraven, vilket medför stora kostnader för de företag som tillämpar reglerna 

samt stora risker för konsumenterna, särskilt de mest sårbara. Parlamentet är 

bekymrat över att rådets antagande av paketet om produktsäkerhet och 

marknadskontroll har dragit ut på tiden, vilket hotar produktsäkerheten i EU."  

Andra delen: "Rådet uppmanas att omedelbart anta paketet." 
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10. Inledande av förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien 

Resolutionsförslag: B8-0255/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0255/2016  

(INTA-utskottet) 

punkt 2 12 GUE/NGL  -  

punkt 3  originaltexten särsk. +  

punkt 6 13 GUE/NGL  -  

 14 GUE/NGL  -  

efter punkt 10 8 Verts/ALE  -  

15 GUE/NGL  -  

punkt 11  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 13  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 16 4 S&D EO - 303, 311, 13 

16 GUE/NGL  -  

punkt 17 5 S&D delad   

1 / EO + 317, 286, 16 

2 -  

efter punkt 21 6 S&D  -  

punkt 23 17 GUE/NGL  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 25 7 S&D EO - 297, 318, 19 

punkt 29 1 EFDD  -  

efter punkt 42 9 Verts/ALE delad   

1 -  

2 ↓  

18 GUE/NGL  -  

punkt 44 2 EFDD  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 46 3 EFDD ONU - 144, 467, 20 

punkt 50 10 Verts/ALE  -  

punkt 57  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 58  originaltexten särsk. +  

punkt 59  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 545, 67, 20 

3 +  

efter skäl M 11 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 479, 123, 31 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 3 

ENF: punkt 59 (andra delen), slutomröstning 
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Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 58 

ENF: punkt 3 
 

Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 11 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "och asymmetriskt" 

Andra delen: dessa ord 

 
punkt 13 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "och asymmetriskt" 

Andra delen: dessa ord 

 
S&D: 

punkt 23 

Första delen: "Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och den tunisiska 

regeringen att på ett klart och tydligt sätt involvera de tunisiska och europeiska 

civilsamhällena under hela förhandlingsförloppet och att vara innovativa. 

Parlamentet välkomnar den roll som det tunisiska civilsamhället spelat i den första 

förhandlingsrundan och menar att samrådet bör vara öppet och transparent och i 

större utsträckning beakta de många olika delarna av det tunisiska civilsamhället" 

Andra delen: "och dra nytta av bästa praxis från liknande förhandlingar" 

 
punkt 44 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "EU och Tunisien har allt att vinna på ett bättre 

ömsesidigt tillträde till sina respektive jordbruksmarknader och att" 

Andra delen: dessa ord 

 
ÄF 9 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "materiella eller processuella" 

Andra delen: dessa ord 

 
ECR: 

ÄF 5 

Första delen: "Europaparlamentet uppmanar dock EU, medlemsstaterna, Europeiska 

investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling att 

fortsätta bistå det tunisiska folket och att intensifiera sina stöd- och biståndsprogram, 

även genom fristående och extraordinära åtgärder för att hjälpa Tunisien att 

konsolidera demokratiseringsprocessen. Parlamentet välkomnar vissa 

medlemsstaters initiativ till ”partnerskap för Tunisiens förändring”. Parlamentet 

begär att EU fortsätter sitt program för minskade regionala skillnader när det gäller 

tillgång till grundläggande sjukvård i Tunisien." 

Andra delen: "Parlamentet beklagar dock att EU inte planerar några åtgärder för att minska 

Tunisiens skuld som till den övervägande delen tagits upp av den tidigare regimen." 

 
punkt 57 

Första delen: "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i avtalstexten infoga en 

människorättsklausul" 

Andra delen: "som ger EU rätt att tills vidare unilateralt upphäva avtalet om en avtalspart kränker 

de mänskliga rättigheterna" 
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Verts/ALE, ENF: 

punkt 59 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "viseringslättnader och" och "och ett 

återtagandeavtal" 

Andra delen: "viseringslättnader och"  

Tredje delen: "och ett återtagandeavtal" 
 

 

 

11. Europeiska ombudsmannens verksamhet 2014 

Betänkande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 5 1 Verts/ALE  +  

punkt 7 4 GUE/NGL  -  

punkt 10 5 GUE/NGL  -  

punkt 11 6 GUE/NGL  -  

punkt 17 7 GUE/NGL  -  

punkt 22 8 GUE/NGL  -  

punkt 23 9 GUE/NGL delad   

1 -  

2 -  

punkt 26 2 Verts/ALE  +  

efter punkt 26 3 Verts/ALE  +  

punkt 29 10S PPE EO - 231, 393, 4 

punkt 31 11S PPE  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 526, 46, 55 
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Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

ÄF 9 

Första delen: "Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att upphöra med 

återvändandeflygningarna, även de flygningar som genomförs av Frontex, liksom 

med hela politiken för gemensamma återvändandeinsatser." 

Andra delen: "Parlamentet välkomnar ombudsmannens uppmaning till Frontex om att inrätta en 

mekanism för enskilda klagomål över potentiella kränkningar av de grundläggande 

rättigheterna, med strängast möjliga rättsliga garantier. Ombudsmannen uppmanas 

att ytterligare undersöka denna fråga i ljuset av den rådande situationen med ett allt 

större antal flyktingar vid EU:s gränser och med anklagelser som riktas mot Frontex 

om människorättskränkningar i samband med insatser för att kontrollera unionens 

yttre gränser." 
 

 

12. Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 

Betänkande: Notis Marias (A8-0012/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 6 6S ENF  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 315, 303, 4 

efter punkt 7 1 Verts/ALE  -  

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 10 2 Verts/ALE  -  

punkt 11 7 ENF  -  

efter punkt 14 12 fler än 40 

ledamöter 

ONU - 224, 370, 36 

punkt 15  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / EO + 321, 268, 29 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 18  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 307, 292, 22 

punkt 20  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 25, stycke 1 9 ECR  -  

efter punkt 25 3 Verts/ALE  -  

efter punkt 32 10 ECR ONU - 229, 387, 4 

punkt 34 8 ENF  -  

11 S&D  -  

efter skäl C 4 ENF  -  

skäl D 5 ENF  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 400, 169, 59 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: ÄF 12 

ECR: ÄF 10 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 6 

Första delen: "Europaparlamentet förväntar sig att ECB bidrar till unionens allmänna ekonomiska 

politik och till uppnåendet av målen inom denna, i enlighet med artikel 282 i EUF-

fördraget," 

Andra delen: "under förutsättning att ECB:s huvuduppgift, att skapa prisstabilitet, inte äventyras." 

 
punkt 8 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "finanspolitisk konsolidering" 

Andra delen: dessa ord 

 
punkt 18 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "utan att åsidosätta sitt huvudmål att upprätthålla 

prisstabilitet" 

Andra delen: dessa ord 
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punkt 20 

Första delen: "Europaparlamentet välkomnar ECB:s försök att öka inflationen till under men nära 

2 % eftersom detta även kan bidra till framgång för annan EU-politik och stärka 

konkurrenskraften, den ekonomiska tillväxten och arbetstillfällena i Europa om det 

samtidigt görs riktade investeringar, ambitiösa och socialt avvägda strukturreformer" 

Andra delen: "och finanspolitisk konsolidering" 

 
Verts/ALE, ECR: 

punkt 15 

Första delen: "Europaparlamentet uppmanar med eftertryck de medlemsstater i euroområdet som 

omfattas av ett makroekonomiskt anpassningsprogram att i enlighet med artikel 7.9 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 472/2013 av den 21 maj 2013, 

genomföra en fullständig revision av sina offentliga finanser för att bland annat 

avgöra vad som orsakade uppkomsten av de alltför höga skuldnivåerna samt spåra 

eventuella oriktigheter." 

Andra delen: "Parlamentet betonar att revisionen bör syfta till att nå en bättre förståelse för 

tidigare misstag,"  

Tredje delen: "inte till att inleda en tillfällig skuldomstruktureringsprocess som riskerar att få 

skuldkrisen att blossa upp på nytt i vissa medlemsstater." 
 

 

13. Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya 

Zeeland 

Resolutionsförslag: B8-0250/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0250/2016  

(INTA-utskottet) 

punkt 5 8 GUE/NGL ONU - 135, 300, 180 

punkt 6 9 GUE/NGL ONU - 101, 459, 55 

efter punkt 6 2 ENF ONU - 70, 506, 43 

punkt 8 1 S&D ONU + 479, 108, 28 

efter punkt 8 3 ENF delad   

1 / ONU - 84, 490, 44 

2 / ONU ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 9 10 GUE/NGL ONU - 157, 336, 119 

punkt 11 11 GUE/NGL ONU - 151, 310, 156 

efter punkt 11 12 GUE/NGL  -  

skäl A 4 GUE/NGL ONU - 123, 475, 18 

skäl G  originaltexten särsk. +  

skäl H 5 GUE/NGL  -  

skäl K 6 GUE/NGL ONU - 150, 459, 9 

skäl M 7 GUE/NGL ONU - 105, 454, 50 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 479, 123, 17 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: ÄF 1 

PPE: ÄF 2, 3, 4, 6, 8, 11, slutomröstning 

GUE/NGL: ÄF 7, 9, 10, 11 

ENF: ÄF 2, 3, 4, slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: skäl G 
 

Begäranden om delad omröstning 

ENF: 

ÄF 3 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "och eventuellt undanta dem från förhandlingarna" 

Andra delen: dessa ord 
 

 

14. Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga 

medlemsstater 

Resolutionsförslag: B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016, B8-0251/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0251/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE) 

efter punkt 4 4 GUE/NGL  -  

efter punkt 5 5 GUE/NGL  -  

efter skäl A 1 GUE/NGL  -  

efter skäl B 2 GUE/NGL  -  

efter skäl C 3 GUE/NGL  -  

skäl G  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 289, 310, 5 

skäl H  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0251/2016  ALDE  ↓  

B8-0252/2016  S&D  ↓  

B8-0253/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0254/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0256/2016  EFDD  ↓  

 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR, S&D: skäl H 
 

Begäranden om delad omröstning 

ALDE: 

skäl G 

Första delen: Texten i sin helhet utom ordet "europaomfattande" 

Andra delen: detta ord 
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15. Den humanitära situationen i Jemen 

Resolutionsförslag: B8-0147/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-
0160/2016, B8-0151/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag från en politisk grupp 

B8-0147/2016  ECR  -  

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0151/2016 (PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

punkt 2 3 PPE EO + 304, 285, 15 

punkt 6  originaltexten ONU + 552, 31, 18 

efter punkt 6 1 S&D, ALDE, 

Verts/ALE, 

EFDD, 

GUE/NGL 

ONU + 359, 212, 31 

skäl B 2 PPE EO + 434, 148, 19 

skäl N  originaltexten delad   

1 / ONU + 556, 33, 14 

2 / ONU + 353, 232, 23 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 449, 36, 78 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0151/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0152/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0153/2016  ALDE  ↓  

B8-0155/2016  S&D  ↓  

B8-0158/2016  PPE  ↓  

B8-0160/2016  EFDD  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: punkt 6, skäl N, ÄF 1, slutomröstning 

ALDE: skäl N, ÄF 1 
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Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

skäl N 

Första delen: "Vissa av EU:s medlemsstater har fortsatt att tillåta överföringar av vapen och 

militär utrustning till Saudiarabien sedan kriget startade." 

Andra delen: "Sådana överföringar strider mot den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp 

om vapenexportkontroll, som uttryckligen förbjuder medlemsstaterna att godkänna 

vapenlicenser om det finns en uppenbar risk att den militära teknik eller utrustning 

som ska exporteras kan komma att användas för att begå allvarliga brott mot 

internationell humanitär rätt och undergräva regional fred, säkerhet och stabilitet." 
 

Övrigt 

Även Catherine Bearder (ALDE-gruppen) hade undertecknat resolutionsförslaget RC-B8-0151/2016. 

 


