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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. Produkter med ursprung i vissa AVS-stater ***I 

Betänkande: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 613, 28, 55 

 

 

 

2. Partnerskapsavtal med Danmark och Grönland om fiske: fiskemöjligheter 

och ekonomisk ersättning *** 

Rekommendation: Marco Affronte (A8-0067/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 666, 32, 4 

 

 

 

3. Avtal mellan EU och Macao om vissa luftfartsaspekter *** 

Rekommendation: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 663, 42, 4 

 

 

 

4. Lägsta normalskattesatsen för mervärdesskatt * 

Betänkande: Peter Simon (A8-0063/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 568, 80, 59 
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5. Avtal om strategiskt samarbete mellan Brasilien och Europol * 

Betänkande: Claude Moraes (A8-0070/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 516, 68, 126 

 

 

6. Begäran om upphävande av Hermann Winklers immunitet 

Betänkande: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  +  

 

 

7. Förenta nationernas havsrättskonvention: fiskeriaspekter 

Betänkande: Norica Nicolai (A8-0042/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 651, 8, 53 

 

 

8. Avelsdjur och avelsmaterial från dem ***I 

Betänkande: Michel Dantin (A8-0288/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till förordning 

texten i sin helhet – 

block 1 

197 utskottet  +  

block nr 2 1-196 utskottet  ↓  

artikel 3, punkt 2 200S ENF  -  

197PC utskottet  +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

artikel 57, punkt 1, 

efter underpunkt 1 

201 ENF  -  

omröstning: kommissionens förslag  +  

Förslag till lagstiftningsresolution 

efter punkt 1 199 utskottet  +  

efter beaktandeled 1 198 utskottet  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 620, 64, 31 

 

 

 

9. Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU 

Betänkande: Roberta Metsola et Kashetu Kyenge (A8-0066/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 3 1 ENF ONU - 88, 612, 12 

punkt 4 2 ENF ONU - 75, 561, 71 

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 13 3 ENF ONU - 72, 574, 67 

punkt 19  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 23  originaltexten ONU + 442, 233, 38 

punkt 30  originaltexten särsk. +  

efter punkt 30 32 GUE/NGL EO - 138, 552, 20 

efter punkt 32 25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 38  originaltexten ONU + 456, 201, 57 

efter punkt 39 9 Verts/ALE  -  

10 Verts/ALE  -  

punkt 46  originaltexten ONU + 555, 139, 21 

efter punkt 48 11= 

29= 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

27 GUE/NGL ONU - 157, 476, 79 

28 GUE/NGL  -  

punkt 57  originaltexten särsk. +  

punkt 58  originaltexten särsk. +  

efter punkt 58 12 Verts/ALE  -  

punkt 59  originaltexten särsk. +  

efter punkt 61 30 GUE/NGL  -  

punkt 62  originaltexten särsk. +  

punkt 63  originaltexten särsk. +  

efter punkt 63 4 ENF ONU - 72, 594, 50 

efter punkt 64 5 ENF ONU - 73, 639, 5 

13 Verts/ALE  -  

punkt 71  originaltexten särsk. +  

punkt 72  originaltexten särsk. +  

efter punkt 72, 

underrubrik 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 73  originaltexten särsk. +  

punkt 74  originaltexten särsk. +  

punkt 75 6 ENF ONU - 86, 613, 15 

 originaltexten särsk. +  

punkt 78  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 80  originaltexten ONU + 540, 113, 62 

efter punkt 80 31 GUE/NGL  -  

punkt 83  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 84  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 85  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 89 7 ENF ONU - 70, 630, 16 

efter punkt 90 14 Verts/ALE  -  

punkt 93  originaltexten särsk. +  

efter punkt 95 33 GUE/NGL  -  

punkt 96  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 97  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

efter punkt 97 15 Verts/ALE  -  

34 GUE/NGL ONU - 170, 459, 86 

35 GUE/NGL ONU - 131, 556, 22 

efter punkt 99 36 GUE/NGL  -  

punkt 103  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 104 8 ENF ONU - 82, 619, 15 

efter punkt 113 37 GUE/NGL  -  

efter punkt 115 38 GUE/NGL ONU - 137, 505, 73 

efter punkt 122 16 Verts/ALE  -  

17 Verts/ALE  -  

punkt 123  originaltexten ONU + 521, 181, 13 

efter skäl E 18 GUE/NGL  -  

Efter skäl J 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

skäl L  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Efter skäl R 21 GUE/NGL ONU - 141, 505, 69 

Skäl U  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

Efter skäl U 22 GUE/NGL ONU - 164, 474, 75 

Efter skäl AA 23 GUE/NGL ONU + 636, 50, 31 

24 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 459, 206, 52 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: punkterna 23, 38, 46, 80, 123 

GUE/NGL: ÄF 21, 22, 23, 27, 34, 35, 38 

ENF: ÄF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 

Begäranden om särskild omröstning 

Verts/ALE: punkt 59 

GUE/NGL: punkterna 30, 57, 58, 59, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 93 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

Efter skäl 72, underrubrik 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "och säkerheten" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 78 

Första delen "Europaparlamentet framhåller återigen att det är viktigt att åtgärder som 

överenskommits på unionsnivå genomförs korrekt av medlemsstaterna, precis som 

när det gäller lagstiftning specifikt på området asyl och migration, för att 

lagstiftningen om de inre och yttre gränserna ska fungera effektivt. Parlamentet 

understryker att det är väsentligt att medlemsstaterna genomför åtgärderna bättre vid 

de yttre gränserna efter det ökade trycket" 

Andra delen "och att detta i viss mån kommer att dämpa allmänhetens farhågor för säkerheten" 

 
GUE/NGL: 

skäl L 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "och återsända migranter utan uppehållsrätt" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl U 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "för att på lämpligt sätt möta den aktuella 

flyktingkrisen" 

Andra delen dessa ord 

 



P8_PV(2016)04-12(VOT)_SV.doc 9 PE 581.427 

punkt 9 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "att störa de kriminella nätverken. Parlamentet stöder 

syftena med marina insatser såsom Sophia-insatsen, och" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 83 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "organisering av återsändande av personer som inte 

ansökt om internationellt skydd och som inte har någon annan rätt att stanna kvar 

eller personer som fått avslag på sin ansökan" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 84 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "Europaparlamentet vill att hotspot-platserna inrättas 

så snart som möjligt, så att dessa medlemsstater får konkret operativt stöd" och 

godtagande av detta stöd" 

Andra delen Europaparlamentet vill att hotspot-platserna inrättas så snart som möjligt, så att 

dessa medlemsstater får konkret operativt stöd" 

Tredje delen "och godtagande av detta stöd" 

 
punkt 85 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "kategoriseringen av migranter på dessa platser 

genomförs med" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 96 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar EU att hjälpa tredjeländer att bygga upp sina 

asylsystem och integrationsstrategier för att ge tredjelandsmedborgare som är i 

behov av internationellt skydd möjlighet att söka skydd där" 

Andra delen "Parlamentet anser att EU måste anta en strategi för samarbete med tredjeländer som 

alla parter vinner på, dvs. en strategi som gynnar unionen, det berörda tredjelandet 

samt flyktingarna och migranterna i detta tredjeland" 

 
punkt 97 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "för att reagera på den pågående flyktingkrisen," och 

"alla parter måste uppfylla sina åtaganden enligt den gemensamma handlingsplanen, 

bland annat , including;" and "och Turkiet måste uppfylla sitt åtagande att förhindra 

irreguljära migrationsströmmar från sitt territorium till EU" 

Andra delen "för att reagera på den pågående flyktingkrisen," 

Tredje delen "alla parter måste uppfylla sina åtaganden enligt den gemensamma handlingsplanen, 

bland annat" 

Fjärde delen "och Turkiet måste uppfylla sitt åtagande att förhindra irreguljära 

migrationsströmmar från sitt territorium till EU" 

 
punkt 103 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "hjälpa till att förvalta gränser bättre" 

Andra delen dessa ord 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

punkt 19 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "i så stor utsträckning som möjligt" 

Andra delen dessa ord 
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10. Årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012–2013 

Betänkande: Sajjad Karim (A8-0301/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1  originaltexten särsk. +  

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 4 1 S&D EO - 305, 398, 5 

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 7  originaltexten särsk. +  

punkt 9 2 S&D EO + 336, 333, 37 

punkt 15 3 S&D EO - 295, 392, 24 

punkt 16  originaltexten särsk. +  

punkt 17  originaltexten särsk. +  

punkt 18  originaltexten delad / 

EO 

+ 402, 281, 25 

punkt 19 4 S&D  -  

punkt 20  originaltexten särsk. +  

punkt 21  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 22  originaltexten särsk. +  

efter punkt 22 8 ALDE  +  

punkt 24  originaltexten delad / 

EO 

+ 416, 280, 11 

punkt 25  originaltexten särsk. +  

punkt 26  originaltexten delad / 

EO 

+ 377, 303, 22 

punkt 31 5 ECR  +  

punkt 32 6 ECR  +  

punkt 33 7 ECR  +  

skäl K  originaltexten särsk. +  

skäl M  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 400, 257, 57 

 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkterna 1, 7, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26 skälen K, M 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 3 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "Parlamentet konstaterar dock att mycket fortfarande 

återstår att göra i detta sammanhang" och "som ett första steg" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 6 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar emellertid att bara ett fåtal nationella parlament står 

för en majoritet av de yttranden som avges," 

Andra delen och uppmuntrar övriga parlament att engagera sig mer i den europeiska debatten." 

 
punkt 21 

Första delen "Europaparlamentet anser att den politiska dialogen blir allt viktigare för att se till att 

subsidiaritetsprincipen iakttas och att denna dialog bör förbättras inte bara i fall av 

ett gult eller orange kort, utan som en allmän regel. Parlamentet välkomnar i detta 

sammanhang Junckerkommissionens utfästelse att besöka fler nationella parlament," 

Andra delen "och parlamentet uppmanas att överväga att genomföra liknande initiativ. 

Parlamentet anser att föredragandena kan uppmuntras att oftare samarbeta med de 

nationella parlamenten, i synnerhet som videokonferenser och andra metoder för 

elektronisk kommunikation blir allt enklare och effektivare." 
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11. Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat 

Betänkande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 47  originaltexten delad / 

EO 

+ 402, 285, 22 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 537, 94, 80 

 

Begäranden om särskild omröstning 

Verts/ALE: punkt 47 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

punkt 5 

Första delen "Europaparlamentet betonar att en europeisk standard i regel ersätter 28 nationella 

standarder" 

Andra delen "vilket stärker unionens inre marknad och minskar byråkratin" 
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punkt 6 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar åtgärdspaketet av den 19 maj 2015, som syftar till 

bättre lagstiftning" 

Andra delen "Parlamentet stöder kommissionens fortsatta engagemang för att förbättra 

lagstiftningen. Parlamentet understryker att det arbete som förutses i meddelandet 

om Refit bör ses som en fortlöpande process som säkerställer att gällande 

lagstiftning på EU-nivå är ändamålsenlig, når lagstiftarnas gemensamma mål och 

motsvarar medborgarnas förväntningar, särskilt bland anställda, företag och andra 

intressenter" 

 
punkt 9 

Första delen "Europaparlamentet erkänner det långvariga och intensiva arbetet i högnivågruppen 

av oberoende intressenter, som har lagt fram förslag för kommissionen om 

minskning av administrativa bördor och identifierat bästa praxis när det gäller hur 

unionslagstiftningen kan genomföras så obyråkratiskt som möjligt i 

medlemsstaterna" 

Andra delen "Parlamentet noterar att fyra medlemmar av högnivågruppen av oberoende 

intressenter har motsatt sig flera av slutsatserna i gruppens slutrapport om 

administrativa bördor och har ingivit en reservation. Parlamentet förväntar sig att 

kommissionen ska ta hänsyn till bekymren hos alla de parter som deltar i processen" 

 
punkt 29 

Första delen "Europaparlamentet påpekar att det i många medlemsstater, exempelvis Sverige, 

Tjeckien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland, finns oberoende organ som 

ger regeringarna konstruktiva råd i lagstiftningsarbetet, i syfte att minska byråkratin 

för företag och medborgare och minska kostnaderna i samband med 

informationsskyldigheten på ett sätt som kan mätas och verifieras. Bästa praxis och 

erfarenheter hos befintliga organ för bättre lagstiftning skulle kunna beaktas. 

Parlamentet noterar att kommissionens konsekvensbedömningsnämnd har 

omvandlats till en oberoende ”nämnd för lagstiftningskontroll ”" 

Andra delen "och förväntar sig att involveringen av oberoende experter kommer att ha gynnsam 

effekt på konsekvensbedömningsprocessen inom kommissionen" 

Tredje delen "Parlamentet insisterar på att nämnden för lagstiftningskontroll ska ha en uteslutande 

rådgivande funktion och inte får avge några bindande yttranden. Parlamentet 

insisterar på att konsekvensbedömningar måste vara samstämda och beakta alla 

ändringar som införts i fasen för samråd mellan tjänsteenheterna, och att de bland 

annat bör utgå från en uppskattning av de ytterligare kostnader som skulle uppstå för 

medlemsstaterna utan lösning på unionsnivå. Yttrandet från nämnden för 

lagstiftningskontroll bör åtfölja det slutliga lagstiftningsförslaget. Parlamentet 

föreslår att man under de kommande förhandlingarna om det interinstitutionella 

avtalet ska diskutera idén huruvida ett råd för lagstiftningskontroll kan vara av 

gemensamt intresse för institutionerna som ett rent rådgivande organ" 
 

 

12. Mot en bättre reglering av den inre marknaden 

Betänkande: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 



P8_PV(2016)04-12(VOT)_SV.doc 14 PE 581.427 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 1 föredragande  +  

punkt 2 3 ≥ 76 

ledamöter 

EO - 311, 388, 2 

punkt 3 4 ≥ 76 

ledamöter 

 -  

 originaltexten ONU + 471, 212, 19 

punkt 5 5 ≥ 76 

ledamöter 

 -  

punkt 6 6 ≥ 76 

ledamöter 

 -  

punkt 7 7 ≥ 76 

ledamöter 

 -  

punkt 8 8 ≥ 76 

ledamöter 

 -  

punkt 13 9 ≥ 76 

ledamöter 

 -  

 originaltexten delad / 

EO 

+ 484, 212, 6 

punkt 14 10 ≥ 76 

ledamöter 

EO - 267, 379, 56 

punkt 16  originaltexten ONU + 406, 262, 36 

punkt 17  originaltexten särsk. +  

punkt 18  originaltexten särsk. +  

punkt 27  originaltexten ONU + 576, 101, 29 

punkt 28 11 ≥ 76 

ledamöter 

 -  

 originaltexten ONU + 668, 13, 25 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 29  originaltexten ONU + 672, 24, 2 

punkt 31 12 ≥ 76 

ledamöter 

 -  

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 35 13 ≥ 76 

ledamöter 

 -  

 originaltexten ONU + 375, 287, 44 

punkt 42  originaltexten särsk. +  

punkt 43 14 ≥ 76 

ledamöter 

 +  

punkt 48  originaltexten delad / 

EO 

+ 359, 287, 58 

punkt 64 15 ≥ 76 

ledamöter 

 -  

punkt 65  originaltexten delad   

1 / ONU + 679, 4, 21 

2 / ONU + 418, 277, 9 

punkt 66 16 ≥ 76 

ledamöter 

 -  

punkt 68  originaltexten ONU + 435, 254, 16 

skäl A 2 ≥ 76 

ledamöter 

 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 387, 293, 26 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: punkterna 3, 16, 35, 65, 68 

ECR: punkterna 27, 28, 29, 68 
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkterna 13, 17, 18, 27, 42, 48 

PPE: punkterna 28, 29 
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Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 33 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "trots kommissionens föreslagna mål på 0,5 procent i 

inremarknadsakten" och "och de problem eller utmaningar som dessa kan innebära i 

realiteten för de berörda intressenterna" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 65 

Första delen "Europaparlamentet anser dock att en bättre analys bör göras av huruvida de 

lagstiftande åtgärder som hittills vidtagits har bidragit till att målet med dem 

uppnåtts på ett effektivt sätt och huruvida de är förenliga med aktuella politiska mål" 

Andra delen "Öppenheten i Refit processen är också viktig. Parlamentet anser i detta avseende att 

ett rörligt mål för att minska den administrativa bördan och regelbördan kan utgöra 

ett positivt bidrag för att garantera att mål uppfylls på det mest effektiva sättet och 

till minsta möjliga kostnad för enskilda och företag." 
 

 

13. EU-kunskap i skolan 

Betänkande: Damian Drăghici (A8-0021/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Alternativt 

resolutionsförslag 

1 ENF ONU - 52, 584, 69 

punkt 4  originaltexten ONU + 499, 166, 39 

punkt 13  originaltexten ONU + 492, 165, 42 

punkt 22  originaltexten ONU + 511, 135, 54 

punkt 42  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 45  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 466, 212, 25 

omröstning: Resolution (texten i sin helhet) CULT ONU + 482, 146, 76 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: punkterna 4, 13, 22 

ENF: punkt 45 (andra delen), ÄF 1 
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Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 42 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "också genom mer omfattande partnerskap med den 

privata sektorn" 

Andra delen dessa ord 

 
ENF: 

punkt 45 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra och förenkla den 

högkvalitativa utbildningen i EU-frågor för lärare, annan undervisningspersonal, 

ungdomsledare och ungdomsinstruktörer, även genom att göra det möjligt för dem 

att tillbringa en del av sin utbildning i en annan medlemsstat," 

Andra delen "och genom att säkerställa ett erkännande av deras kompetens att undervisa om EU, 

till exempel genom att skapa och främja en utmärkelse som ”EU-lärare." 
 

 

14. Erasmus+ och andra verktyg för att främja rörligheten inom 

yrkesutbildningen 

Betänkande: Ernest Maragall (A8-0049/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 2  originaltexten ONU + 408, 255, 36 

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 4  originaltexten ONU + 636, 49, 19 

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 15 1 ≥ 76 

ledamöter 

ONU - 183, 515, 5 

punkt 18  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 20  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / ONU + 574, 92, 38 

punkt 21  originaltexten särsk. +  

punkt 27  originaltexten ONU + 584, 102, 18 

punkt 60  originaltexten delad   

1 / ONU + 661, 32, 12 

2 / ONU + 378, 293, 27 

punkt 62  originaltexten ONU + 559, 101, 45 

punkt 65  originaltexten ONU + 625, 31, 48 

punkt 66  originaltexten särsk. +  

skäl G  originaltexten särsk. +  

skäl N  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 577, 37, 90 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 1 

ECR: punkterna 2, 4, 20 (andra delen), 27, 60, 62, 65 
 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: punkt 66, skäl G 

ECR: punkt 21 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 18 

Första delen Texten i sin helhet utom ordet "försvars” i ordet ”försvarssektorn" 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL: 

skäl N 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "för att öka anställbarheten" 

Andra delen dessa ord 
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ECR: 

punkt 3 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och de viktigaste 

berörda parterna att göra yrkesutbildningsprogrammen mer synliga i syfte att 

undanröja kulturella hinder och bekämpa fenomenet med bristande motivation, 

avsaknad av en aktiv inställning och brist på språkkunskaper, särskilt i de områden 

med högst ungdomsarbetslöshet. Parlamentet anser att tillgång till dessa program 

måste garanteras samtliga medborgare utan diskriminering. Parlamentet efterlyser 

fokus på grupper som riskerar arbetslöshet, såsom personer med 

funktionsnedsättning. Parlamentet begär att tillgången till yrkesutbildning och 

kvalifikationer förenklas genom att man främjar anpassade utbildningsvägar för 

lärlingar och möjligheter att justera systemen, liksom utbildningsmöjligheter för 

grupper som saknar tillräckliga grundläggande färdigheter samt arbetstagare med 

låga eller medelhöga kvalifikationer. Parlamentet påminner om att könsfördelningen 

vid tillgång till sådana erfarenheter måste beaktas vid ett effektivt främjande bland 

kvinnor av program för rörlighet inom yrkesutbildningen." 

Andra delen "Parlamentet anser att det bör fastställas ambitiösa mål i detta hänseende och att det 

bör ske en övervakning av framstegen." 

 
punkt 9 

Första delen "Europaparlamentet noterar att de befintliga programmen och initiativen för 

rörlighet är viktiga och ger betydelsefulla resultat, såsom nyckelåtgärd 1 i Erasmus+, 

Europass, det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen 

(Ecvet) och den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF)." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att skapa ett e-kort för europeiska studenter 

som skulle ge dem status som EU-studenter i samband med rörlighet och erbjuda 

tillgång till andra tjänster." 

 
punkt 20 

Första delen "Europaparlamentet påpekar att det för närvarande endast är 1 procent av de unga i 

arbetsrelaterade utbildningssystem, inklusive lärlingar, som deltar i ett 

rörlighetsprogram under sin utbildning. Parlamentet framhåller behovet av att skapa 

förutsättningar för mer rörlighet för lärlingar inom EU så att lärlingar får samma 

möjligheter som studerande i högre utbildning." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar därför EU att definiera en europeisk lärlingsstadga. 

Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att se till att både lärlings- och 

praktikplatser fortsätter att vara en utbildningsmöjlighet som inte används för att 

skapa osäkra anställningar, som inte ersätter heltidstjänster för utbildad personal, och 

som garanterar värdiga arbetsförhållanden och rättigheter för de studerande, bl.a. 

ekonomiska och ersättningsrelaterade rättigheter. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att dessutom analysera konsekvenserna av ovannämnda stadga, 

övervaka genomförandet av relaterade åtgärder, att få alla berörda aktörer, inklusive 

europeiska alliansen för lärlingsutbildning, att följa dess rekommendationer för att 

förbättra villkoren inom, kvaliteten i och tillgängligheten till lärlingsutbildningar i 

EU, och att se denna fråga som en strategisk prioritering." 

 



P8_PV(2016)04-12(VOT)_SV.doc 20 PE 581.427 

punkt 60 

Första delen "Europaparlamentet stöder alla åtgärder som entreprenörer, icke-statliga 

organisationer eller det civila samhället vidtar i linje med målen för Erasmus+ i syfte 

att utveckla rörlighetsprogrammen för unga anställda eller lärlingar, antingen inom 

respektive bransch eller i samråd med de organ som företräder branschen, såsom 

industri- och handelskammare, vid sidan av europeiska nätverk såsom Eurochambres 

och relevanta fackförbund. Parlamentet efterlyser ett erkännande av den roll som 

Skilled Craft Chambers och deras utbildningscentrum spelar när det gäller att stödja 

rörlighet och mycket små företag" 

Andra delen "Parlamentet anser att samtliga åtgärder som vidtas för att förbättra 

yrkesutbildningssystem också bör fokusera på områden som främjar koldioxidfri 

energi och hållbar rörlighet." 
 

 

15. EU:s roll inom ramen för internationella finansiella, monetära och 

tillsynsmässiga institutioner och organ 

Betänkande: Sylvie Goulard (A8-0027/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 478, 217, 9 

 

 

 

16. Småskaligt kustfiske i regioner som är beroende av fiske 

Betänkande: Ruža Tomašić (A8-0044/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 390, 298, 9 

skäl AL  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 348, 337, 14 

skäl AO  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 669, 31, 1 

 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

skäl AL 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "on social economy and" [dessa ord saknas i den 

svenska versionen] 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 4 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "knutna till social sammanhållning" 

Andra delen dessa ord 

 
S&D: 

skäl AO 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "saluföring av arter från denna verksamhet" 

Andra delen dessa ord 
 

 

17. Den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension, inbegripet 

fiskeavtalen 

Betänkande: Linnéa Engström (A8-0052/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 46  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 640, 26, 12 

 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 46 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "inbegripet genom anställning av lokal besättning i 

samband med partnerskapsavtal om hållbart fiske. Parlamentet uppmanar EU-fartyg 

att i den mån det är möjligt landa sina fångster i partnerländerna för den första 

bearbetningen." 

Andra delen dessa ord 

 


