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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. Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter 

***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

godkännande utan omröstning 

 

 

2. Behandling av personuppgifter i brottsförebyggande syfte ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Marju Lauristin (A8-0138/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

godkännande utan omröstning 

 

 

3. Användning av PNR-uppgifter ***I 

Betänkande 2: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till förkastande 

av kommissionens 

förslag 

55 ≥ än 40 

ledamöter 

ONU - 146, 473, 13 

texten i sin helhet 

block nr 1 

53 m.d. utskottet ONU + 460, 173, 6 

block nr 2 1-52 utskottet ONU ↓  

ÄF 53, artikel 2 53 m.d. utskottet ONU + 471, 149, 25 

(ÄF 53, artikel 3. 

led 3) 

53 m.d. utskottet ONU + 470, 142, 32 

Artikel 2, led i (ÄF 53, 

artikel 3, led 9) 

53 m.d. utskottet ONU + 481, 144, 17 

58 Verts/ALE ONU ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Artikel 4.1 (ÄF 53, 

artikel 6.1) 

59 Verts/ALE ONU - 130, 491, 22 

53 m.d. utskottet ONU + 490, 130, 26 

(ÄF 53, artikel 6.9) 53 m.d. utskottet delad   

1 / ONU + 572, 67, 7 

2 / ONU + 484, 147, 13 

(ÄF 53, artikel 8.1) 53 m.d. utskottet delad   

1 / ONU + 558, 47, 42 

2 / ONU + 476, 147, 20 

Artikel 7.1 (ÄF 53, 

artikel 9.1) 

54 ALDE ONU - 163, 457, 29 

53 m.d. utskottet ONU + 496, 147, 8 

Artikel 9 (ÄF 53, 

artikel 12) 

53 m.d. utskottet ONU + 467, 175, 7 

60 Verts/ALE ONU ↓  

efter artikel 16 61 Verts/ALE ONU - 154, 491, 7 

(ÄF 53, artikel 19.3) 53 m.d. utskottet ONU + 502, 142, 8 

skäl 10 53 m.d. utskottet ONU + 475, 157, 22 

56 Verts/ALE ONU ↓  

skäl 32 (ÄF 53, skäl 

37) 

53 m.d. utskottet ONU + 469, 176, 9 

57 Verts/ALE ONU ↓  

omröstning: kommissionens förslag ONU + 463, 174, 16 

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 461, 179, 9 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 55 

Verts/ALE: ÄF 1-52 (sammanslagen omröstning), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

kommissionens förslag 

PPE: ÄF 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Begäranden om särskild omröstning 

Verts/ALE: Artikel 2 ÄF 53; Artikel 3.3 ÄF 53; Artikel 19.3 ÄF 53 
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Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

artikel 6.9 ÄF 53 

Första delen "Konsekvenserna av de bedömningar av passagerare som avses i punkt 2 a i denna 

artikel får inte äventyra rätten för personer som åtnjuter fri rörlighet enligt 

unionsrätten att resa in på den berörda medlemsstatens territorium i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG." 

Andra delen "När bedömningarna sker i samband med flygningar inom EU mellan medlemsstater 

för vilka Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 är tillämplig, 

ska konsekvenserna av sådana bedömningar vara förenliga med den förordningen." 

 
artikel 8.1 ÄF 53 

Första delen "Medlemsstaterna ska anta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att 

lufttrafikföretag genom sändmetoden överför de PNR-uppgifter som förtecknas i 

bilaga I, förutsatt att de redan samlar in sådana uppgifter som en del av sin normala 

affärsverksamhet, till databasen hos enheten för passagerarinformation i den 

medlemsstat på vars territorium flygningen kommer att ankomma eller från det 

territorium varifrån flygningen kommer att avgå. Om flygningens linjebeteckning 

delas med ett eller flera andra lufttrafikföretag, ska det företag som utför flygningen 

ha skyldighet att överföra PNR-uppgifter om samtliga passagerare ombord. Om en 

flygning utanför EU omfattar en eller flera mellanlandningar på medlemsstaternas 

flygplatser, ska lufttrafikföretagen överföra PNR-uppgifterna för alla passagerare till 

enheterna för passagerarinformation i alla berörda medlemsstater." 

Andra delen "Detta gäller även om en flygning inom EU innebär en eller flera mellanlandningar 

på olika medlemsstaters flygplatser, men endast i fråga om medlemsstater som 

samlar in PNR-uppgifter om flygningar inom EU." 
 

 

4. Pakistan, särskilt attacken i Lahore 

Resolutionsförslag: B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016, B8-0467/2016, B8-
0468/2016, B8-0466/2016 

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-B8-0466/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

efter punkt 12 2 Verts/ALE  +  

efter punkt 13 1 Verts/ALE  -  

punkt 16 4 GUE/NGL  -  

efter skäl L 3 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0466/2016  EFDD  ↓  

B8-0467/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2016  S&D  ↓  

B8-0471/2016  PPE  ↓  

B8-0474/2016  ECR  ↓  

B8-0475/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2016  ALDE  ↓  

 

 

 

5. Situationen för människorättsförsvarare i Honduras 

Resolutionsförslag: B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016, B8-
0470/2016, B8-0469/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt resolutionsförslag RC-B8-0469/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel) 

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 421, 205, 22 

3 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl A  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl C  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl J  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0469/2016  ECR  ↓  

B8-0470/2016  EFDD  ↓  

B8-0472/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0473/2016  S&D  ↓  

B8-0477/2016  PPE  ↓  

B8-0480/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2016  ALDE  ↓  

 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 9 

Första delen "Europaparlamentet anser att europeiska investerares verksamhet måste vara 

förankrad i kraftfulla miljörelaterade och sociala skyddsåtgärder." 

Andra delen "Parlamentet stöder helhjärtat genomförandet av FN:s vägledande principer för 

företag och mänskliga rättigheter, med tydliga krav på tillbörlig aktsamhet, 

riskhanteringsåtgärder och effektiva rättsmedel när det behövs." 

Tredje delen "Parlamentet ser positivt på att både FMO och Finnfund gått ut och fördömt mordet 

på Berta Cáceres och att de har efterlyst en noggrann utredning, och att FMO den 16 

mars 2016, efter rapporter om mordet på Nelson García, stoppade all sin 

verksamhet." 
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skäl A 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "godtyckligt frihetsberövande" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl C 

Första delen "Honduras har trots detta nu blivit ett av de farligaste länderna i regionen för 

människorättsförsvarare. Honduras är dessutom ett av världens våldsammaste länder 

" 

Andra delen "för miljöaktivister, då minst 109 miljöaktivister mördades mellan 2010 och 2015." 

 
skäl J 

Första delen "Mordet den 24 januari 2016 på Paola Barraza, en försvarare av hbti-rättigheter, 

transkvinna och medlem av föreningen Arcoíris, är en påminnelse om att situationen 

för hbti-personer blir allt farligare i Honduras." 

Andra delen "Mordet är det senaste i raden av våldsamma mord på aktiva medlemmar av 

organisationer för hbti-rättigheter de senaste elva månaderna, däribland morden på 

Angy Ferreira, Violeta Rivas, Gloria Carolina Hernández Vásquez (även känd som 

Génesis Hernández), Jorge Alberto Castillo, Estefanía Zúñiga, Henry Matamoros 

och Josselin Janet Aceituno Suazo. Enligt rapporter har 235 hbti-personer mördats i 

Honduras sedan 1994, varav endast 48 fall gått till domstol. Den nationella 

kommissarien för mänskliga rättigheter gör gällande att 92 procent av brotten inte 

har utretts ordentligt och därför förblir olösta." 
 

Övrigt 

Marijana Petir (PPE-gruppen) hade dragit tillbaka sin underskrift från det gemensamma 

resolutionsförslaget RC-B8-0469/2016. 
 

 

6. Nigeria 

Resolutionsförslag: B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-

0486/2016, B8-0478/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt resolutionsförslag RC-B8-0478/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel) 

efter punkt 9 1 GUE/NGL delad   

1 +  

2 -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 11  originaltexten särsk. +  

efter punkt 15 2 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0478/2016  EFDD  ↓  

B8-0479/2016  ECR  ↓  

B8-0481/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0483/2016  S&D  ↓  

B8-0484/2016  PPE  ↓  

B8-0485/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0486/2016  ALDE  ↓  

 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 11 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

ÄF 1 

Första delen "Europaparlamentet efterlyser en internationell utredning, under FN:s överinseende, 

för att man ska kunna fastställa vilket ansvar tredjeländer har för att organisera och 

finansiera terroristgrupper i regionen, såsom Boko Haram,” 

Andra delen "liksom också multinationella företags och regeringars ansvar för att ha samlat 

rikedomar på hög och för att de ekonomiska, sociala och kulturella spänningarna 

ökat, också till följd av skattebedrägeri." 
 

Övrigt: 

Anna Záborská (PPE-gruppen) hade dragit tillbaka sin underskrift från det gemensamma 

resolutionsförslagetRC-B8-0478/2016. 
 

 

7. Skydd av företagshemligheter från att olagligen anskaffas, utnyttjas och 

röjas ***I 

Betänkande: Constance Le Grip (A8-0199/2015) 

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 till förkastande 

av kommissionens 

förslag 

3 ≥ än 40 

ledamöter 

ONU - 129, 509, 14 

Texten i sin helhet 

block nr 1 

2 utskottet  +  

block nr 2 1 utskottet  ↓  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 503, 131, 18 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 3 
 

 

8. Beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 

2017 

Betänkande: Indrek Tarand (A8-0131/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 6 8 PPE EO + 362, 235, 46 

punkt 7 16 EFDD ONU - 213, 407, 24 

punkt 21 9 PPE  -  

punkt 22 6 S&D  -  

10 PPE EO - 280, 361, 7 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 23  originaltexten delad   

1 / EO + 419, 200, 21 

2 +  

punkt 25 11 PPE EO + 315, 288, 39 

punkt 26  originaltexten ONU + 546, 44, 58 

punkt 27 17 EFDD  -  

punkt 28 27 GUE/NGL  -  

efter punkt 28 18 EFDD  -  

punkt 29 3 Verts/ALE ONU + 332, 292, 21 

punkt 31 1 ENF ONU - 130, 481, 20 

punkt 32 12 PPE EO - 238, 374, 30 

efter punkt 32 28 GUE/NGL ONU + 438, 200, 8 

punkt 37  originaltexten ONU + 474, 118, 50 

punkt 38  originaltexten ONU + 569, 49, 26 

efter punkt 38 29 GUE/NGL  -  

punkt 39 19 EFDD  -  

efter punkt 39 30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

punkt 40 20 EFDD  -  

efter punkt 40 32 GUE/NGL  -  

punkt 41 15 PPE EO - 268, 305, 69 

punkt 42  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 42 7 Verts/ALE  -  

punkt 46 33 GUE/NGL  T  

13 PPE  T  

2 ENF ONU - 70, 542, 18 

21 EFDD  -  

punkt 48 22 EFDD ONU + 330, 277, 39 

 originaltexten särsk. ↓  

punkt 49 14= 

23= 

PPE 

EFDD 

 +  

efter punkt 49 4 Verts/ALE ONU - 114, 477, 56 

5 Verts/ALE ONU - 245, 335, 62 

punkt 52 24 EFDD ONU - 128, 498, 17 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 52 25 EFDD  -  

punkt 53  originaltexten särsk. +  

efter punkt 55 26 EFDD  -  

34 GUE/NGL  -  

efter punkt 56 35 GUE/NGL EO + 350, 219, 71 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 409, 221, 13 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 37 

ENF: ÄF 1, 2, 5, 16, 22, 24, 28 

GUE/NGL: punkterna 26, 38 

Verts/ALE: ÄF 3, 4, 5 och punkt 37 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: punkterna 48, 53 
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Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 3 

Första delen "Europaparlamentet bekräftar att man har begärt extraordinära utgifter som 

motsvarar en ökning på 0,2 % jämfört med 2016 års budget för utfasningen av det 

tillfälliga undantag för iriskan som infördes genom förordning nr 1 av den 15 april 

1958," 

Andra delen och en ökning på 2,6 % jämfört med 2016 års budget för de ytterligare behoven i 

samband med säkerhet och it-säkerhet." 

 
punkt 5 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "till följd av den analys som lades fram inför presidiet 

i februari 2016 och som kompletterades av den undersökning som gjordes efter 

händelserna den 22 mars 2016" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 23 

Första delen "Europaparlamentet anser att man bör bedöma ledamöternas behov i deras 

valkretsar, även så att hänsyn tas till skillnader mellan valkretsar, i syfte att i högre 

grad stödja ledamöterna i deras valkretsarbete." 

Andra delen "Parlamentet anser att mobila arbetsutrymmen för ledamöterna och stöd i 

valkretsarna bör baseras på en bedömning av faktiska behov och utnyttjande, och 

bör inte generera avsevärda eller återkommande ytterligare kostnader för 

parlamentet. Parlamentet insisterar på att ingen datautrustning bör tillhandahållas 

eftersom ersättningarna för allmänna utgifter är tillräckliga omfattande för att täcka 

inköp av modern utrustning. Parlamentet ifrågasätter behovet av att utveckla privata 

mobila arbetsutrymmen för ledamöterna, eftersom detta inte verkar motsvara det sätt 

på vilket ledamöterna och deras kontor organiserar sig." 

 
punkt 42 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "i synnerhet när det gäller verksamheten i 

Europaparlamentets tvärpolitiska grupper. Parlamentet anser att det 

språkprofilsystem som är i kraft sedan oktober 2014 för ändringsförslag på 

utskottsnivå är ett exempel på möjliga effektivitetsvinster och att det ytterligare kan 

utvecklas." 

Andra delen dessa ord 

 
ENF: 

punkt 52 

Första delen "Europaparlamentet anser att parlamentets informationskontor spelar en viktig roll 

för att sprida allmän information om parlamentets och unionens verksamhet. 

Parlamentet anser att åtgärder för att öka effektiviteten vid parlamentets 

informationskontor bör övervägas." 

Andra delen "Parlamentet anser vidare att informationskontoren i största möjliga utsträckning bör 

placeras i samma byggnad som kommissionens representation och dela de 

administrativa tjänsterna med denna. Parlamentet kräver att en utvärdering görs av 

informationskontorens mål, arbetsuppgifter och resultat och används som bas för 

fastställandet av prioriteringarna." 
 

Övrigt: 

Talmannen förklarade den första delen av ändringsförlag 18 otillåtlig "Europaparlamentet anser att 

ledamöterna bör utgöra ett exempel för medborgare som kämpar mot de förödande effekterna av den 

ekonomiska krisen i flera medlemsstater, och kräver därför en minskning på minst 15 % av deras löner 

och ersättningar." 
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9. 2015 års rapport om Turkiet 

Resolutionsförslag: B8-0442/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförlsag B8-0442/2016  

AFET-utskottet 

punkt 2 9 ENF ONU - 80, 551, 8 

18 ≥ än 40 

ledamöter 

EO - 227, 389, 20 

19 GUE/NGL ONU - 247, 355, 41 

punkt 5 20 GUE/NGL ONU - 159, 470, 12 

 originaltexten ONU + 435, 176, 35 

punkt 7 21 GUE/NGL ONU - 115, 513, 13 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 8 22= 

37= 

GUE/NGL, 

S&D, 

GUE/NGL 

ONU + 479, 116, 45 

punkt 9 23 GUE/NGL ONU - 238, 358, 47 

 originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 397, 219, 16 

3 +  

punkt 10 38 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

punkt 13  originaltexten  + ändrat muntligen 

punkt 14 7 S PPE  +  

42 Verts/ALE  ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 15 36 ALDE, S&D  +  

punkt 19 10 ENF ONU - 159, 431, 32 

punkt 26 24 GUE/NGL ONU + 562, 69, 1 

punkt 27 25 GUE/NGL ONU - 115, 458, 53 

44 Verts/ALE  -  

43 Verts/ALE  -  

efter punkt 28 26 GUE/NGL ONU - 113, 447, 70 

punkt 29 39 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

efter punkt 31 46 Verts/ALE  -  

punkt 32 27 GUE/NGL ONU - 149, 432, 49 

35 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  

punkt 34 11 ENF  -  

45 Verts/ALE  -  

punkt 35 12 ENF  -  

punkt 37 13 ENF  -  

3 PPE, ALDE EO + 304, 297, 19 

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

punkt 38 14 ENF  -  

28 GUE/NGL ONU - 117, 464, 44 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 39 40 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

punkt 41 29 GUE/NGL ONU - 56, 495, 68 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 42 4 PPE EO + 407, 192, 15 

41 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

efter punkt 42 30 GUE/NGL ONU - 101, 492, 21 

punkt 43 31 GUE/NGL ONU - 55, 538, 21 

punkt 44 32 GUE/NGL  -  

 originaltexten särsk. +  

punkt 45 15 ENF ONU - 70, 487, 53 

33 GUE/NGL  -  

5 PPE EO - 243, 331, 30 

punkt 46 16 ENF  -  

47 Verts/ALE ONU - 173, 407, 25 

punkt 52 17 ENF ONU - 67, 522, 14 

6 PPE EO - 202, 293, 104 

34 GUE/NGL ONU - 106, 466, 28 

beaktandeled 9  originaltexten delad   

1 +  

2 -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

beaktandeled 10 1 PPE EO + 341, 243, 16 

beaktandeled 17 2 PPE  +  

Considérant B 8 ENF  -  

 originaltexten särsk. -  

skäl C  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 375, 133, 87 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: punkt 5, ÄF 9, 10, 15, 17 

GUE/NGL: ÄF 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 47, slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: skälen B, C 

EFDD: punkt 44 
 

Begäranden om delad omröstning 

 
PPE: 

punkt 7 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "och att bjuda in den turkiske utrikesministern att 

delta i rådets (utrikes frågor) möten när detta är relevant." 

Andra delen dessa ord 

 
beaktandeled 9 

Första delen Texten i sin helhet utom ordet "anslutnings” [i ordet ”anslutningsförhandlingarna"] 

Andra delen detta ord 

 
EFDD: 

punkt 37 

Första delen "Europaparlamentet stöder ett förnyat politiskt engagemang mellan EU och Turkiet i 

fråga om geopolitiska utmaningar, däribland flykting- och migrationskrisen." 

Andra delen "Parlamentet uppskattar Turkiets stora humanitära bidrag med hänsyn till att landet 

hyser världens största flyktingbefolkning. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU 

och Turkiet att gemensamt förbättra och säkerställa anständiga levnadsvillkor och 

grundläggande förnödenheter i flyktinglägren och underlätta arbetet för FN:s 

flyktingkommissariat (UNHCR), för att undvika migranternas massförflyttningar. 

Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU att fortsätta att arbeta med turkiska 

regeringstjänstemän för att säkerställa att migranterna har rätt dokumentation. 

Parlamentet påminner om att Turkiet är ett av de viktigaste transitländerna för 

migranter och flyktingar som kommer till EU, inte bara från Syrien utan från många 

andra länder. Parlamentet betonar betydelsen av samarbete med Turkiet när det 

gäller att hantera flyktingkrisen och förhindra förluster av människoliv till havs." 
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punkt 38 

Första delen "Europaparlamentet ser positivt på att den gemensamma handlingsplanen mellan EU 

och Turkiet om flyktingar och migrationshantering började tillämpas den 29 

november 2015, som en del av en övergripande samarbetsagenda som bygger på 

delat ansvar, ömsesidiga åtaganden och resultat, och insisterar på behovet att 

genomföra den omedelbart." 

Andra delen "Parlamentet betonar att migrationssamarbetet mellan EU och Turkiet inte bör 

kopplas till förhandlingsprocessens tidsplan, innehåll och villkor. Att lägga ut 

flyktingkrisen på Turkiet är ingen trovärdig långsiktig lösning på problemet. 

Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att visa solidaritet så att fler länder tar 

emot flyktingar för omplacering i en anda av delad börda och delat ansvar." 

 
punkt 41 

Första delen "Europaparlamentet uppskattar att Turkiet tills nyligen har hållit fast vid en öppen 

gränspolitik för syriska flyktingar. Parlamentet gläder sig över att nya regler har trätt 

i kraft i det turkiska viseringssystemet, som redan har banat väg för ett kraftigt 

minskat antal olagliga inresor. Parlamentet betonar dock att en mycket strängare 

viseringspolitik, i linje med EU:s viseringspolitik, måste tillämpas gentemot länder 

som utgör en stor källa till irreguljär migration, för att minska tillströmningen av 

migranter som inte är i behov av internationellt skydd via Turkiet till EU." 

Andra delen "Parlamentet understryker att Turkiet behöver allt stöd för att strama åt säkerheten 

vid sina gränser och stärka sin kamp mot människosmugglare. Parlamentet 

uppmanar Turkiet att visa nolltolerans och vidta effektiva åtgärder för att stoppa 

människohandlarna och flyktingströmmen mot de grekiska öarna, som orsakar 

allvarliga humanitära, politiska, sociala och säkerhetsrelaterade problem i EU. 

Parlamentet uppmuntrar till mer samarbete mellan Turkiet, Bulgarien och Grekland 

vid sök- och räddningsinsatser i Egeiska havet, och uppmanar Frontex att erbjuda 

stöd till den turkiska kustbevakningen och stärka det bilaterala informationsutbytet. 

Parlamentet erkänner att åtgärder mot olaglig smuggling endast kan bli 

verkningsfulla tillsammans med införandet av säkra och lagliga vägar för flyktingar 

och asylsökande in i EU." 

 
PPE, ENF: 

punkt 9 

Första delen "Europaparlamentet anser, i linje med EU:s åtagande om rättsstatsprincipen och 

grundläggande värden, att det i Turkiet finns ett akut behov av reformer av 

rättsväsendet liksom på området för grundläggande rättigheter och rättvisa, frihet 

och säkerhet” 

Andra delen "Utan att det föregriper medlemsstaternas ståndpunkter uppmanar parlamentet 

Europeiska unionens råd att, så snart de officiella öppningsriktmärkena har uppnåtts, 

föreslå öppnandet av kapitlen 23 (Rättsväsen och grundläggande rättigheter) och 24 

(Rättvisa, frihet och säkerhet) och att säkerställa att reformprocessen i Turkiet 

utformas på grundval av EU:s värderingar och standarder." 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar Turkiet att fullt ut samarbeta med Europarådet och 

Venedigkommissionen när det gäller reformen av rättsväsendet." 
 

Övrigt 

Bodil Valero lade fram ett muntligt ÄF till punkt 13: 

"13. Europaparlamentet kräver att oberoendet för medierna inom Koza Ipek Holding och Feza 

återupprättas och att alla statliga företrädare avlägsnas. 
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10. 2015 års rapport om Albanien 

Resolutionsförslag: B8-0440/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0440/2016  

AFET-utskottet 

punkt 1 8 ENF  -  

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 10 1 PPE  +  

efter punkt 14 2 Verts/ALE  -  

punkt 20  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 307, 174, 25 

efter punkt 21 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  -  

efter punkt 22 5 Verts/ALE  -  

punkt 26 6 Verts/ALE  -  

efter punkt 26 7 Verts/ALE EO + 313, 192, 5 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  
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Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 20 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "Europaparlamentet betonar på nytt att professionella, 

oberoende och pluralistiska public service-medier och privata medier är mycket 

viktiga. Parlamentet är oroat över den utbredda självcensuren bland journalister, som 

ibland fysiskt hindras från att bevaka vissa evenemang, attackeras eller hotas på 

grund av sitt arbete, samt över fall av direkt ingripande i utgivarnas autonomi. I detta 

sammanhang beklagar parlamentet att Balkanländernas regionala nätverk för 

undersökande journalistik har hotats med ett förtalsmål till följd av sina 

undersökningar av en borgmästarkandidats brottsliga förflutna under de lokala valen 

2015. Parlamentet efterlyser åtgärder för att stärka de yrkesmässiga och etiska 

standarderna för journalister och för förbättrat genomförande av lagen om 

audiovisuella medier. Man behöver öka insynen i regeringens reklam i medierna och 

vidta ytterligare åtgärder för att säkra oberoendet för myndigheten för audiovisuella 

medier (AMA) och för public service-kanalerna. Parlamentet är oroat över ändringar 

i förfarandet för val av generaldirektör för det albanska public service radio/tv-

bolaget (RTSh)." 

Andra delen dessa ord 

 
PPE: 

punkt 4 

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

Andra delen dessa ord 
 

 

11. 2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina 

Resolutionsförslag: B8-0441/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0441/2016  

AFET-utskottet 

punkt 1  originaltexten ONU + 423, 56, 27 

punkt 2  originaltexten ONU + 406, 67, 30 

punkt 3 3 Verts/ALE  -  

punkt 4 9 ENF  -  

2 ALDE  +  

4 Verts/ALE  -  

punkt 7 10 ENF  -  

 originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / ONU + 427, 71, 10 

punkt 8 11 ENF  -  

punkt 11 12 ENF  -  

punkt 15 14 PPE  +  

punkt 22 13 ENF  -  

punkt 26  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 271, 201, 27 

punkt 31 5 Verts/ALE  -  

efter punkt 36 1 S&D  +  

punkt 42 6 Verts/ALE  -  

efter punkt 42 7 Verts/ALE EO + 258, 216, 10 

efter punkt 45 8 Verts/ALE  -  

beaktandeled 10  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 11  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 12  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: punkterna 1, 2 

S&D: punkt 26 (andra delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: strecksatserna 10, 11, 12 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 26 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "de tre konstituerande folkgrupperna" och "alla 

andra" 

Andra delen dessa ord 
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EFDD: 

punkt 7 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "Parlamentet uppmanar till att tanken på en 

folkomröstning ska slopas helt och hållet eftersom den utmanar landets 

sammanhållning, suveränitet och integritet och riskerar att undergräva 

ansträngningarna för att förbättra den socioekonomiska situationen för alla Bosnien 

och Hercegovinas medborgare och för att uppnå ytterligare framsteg med landets 

EU-integration." 

Andra delen dessa ord 
 

 

12. Att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande 

kostnader 

Betänkande: Tamás Meszerics (A8-0040/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 2  originaltexten ONU + 370, 57, 44 

punkt 3  originaltexten delad   

1 / ONU + 367, 71, 31 

2 / ONU - 219, 243, 8 

punkt 4  originaltexten ONU + 406, 45, 18 

punkt 5  originaltexten särsk. +  

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / EO - 194, 254, 2 

punkt 8  originaltexten ONU + 351, 79, 29 

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 13  originaltexten särsk. +  

punkt 15  originaltexten särsk. +  

punkt 16  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 18  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 19  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 22  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 23  originaltexten särsk. +  

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 26  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 32  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  



P8_PV(2016)04-14(VOT)_SV.doc 23 PE 581.429 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

punkt 34  originaltexten delad   

1 / ONU + 292, 130, 20 

2 / ONU + 240, 195, 5 

punkt 35  originaltexten särsk. -  

punkt 36  originaltexten delad   

1 -  

2 +  

3 +  

punkt 37  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 40  originaltexten särsk. +  

punkt 41  originaltexten särsk. +  

punkt 42  originaltexten särsk. +  

punkt 43  originaltexten särsk. +  

punkt 45  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 49  originaltexten delad   

1 / ONU + 342, 80, 13 

2 / ONU + 309, 113, 7 

punkt 54  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 57  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 60  originaltexten särsk. +  

punkt 64  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 69  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 71  originaltexten ONU + 335, 75, 21 

skäl A  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl B  originaltexten särsk. +  

skäl H  originaltexten ONU + 406, 7, 16 

skäl M  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

skäl N  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

skäl P  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl Q  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 185, 216, 11 

3 +  

4 +  

skäl R  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl T  originaltexten särsk. -  

skäl U  originaltexten särsk. +  

skäl V  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl W  originaltexten särsk. +  

skäl AB  originaltexten särsk. -  

skäl AE  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl AF  originaltexten särsk. +  

skäl AH  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl AI  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl AJ  originaltexten särsk. +  

skäl AL  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

Considérant AM  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl AX  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 232, 174, 2 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 310, 73, 26 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ALDE: punkt 49 

ENF: skäl H, punkterna 4, 8, 71 

Verts/ALE: punkterna 2, 3, 34 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: skälen T, AB, AF, §§ 3, 34, 35, 42 

ECR: skälen U, AF, §§ 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 34, 35, 36, 40, 41 

ALDE: skälen B, AB, AI, AJ, T, W, §§ 8, 23, 35, 43, 60 

GUE/NGL: punkterna 9, 32, 41 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

skäl N 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "Den har nu nått en kritisk nivå i alla medlemsstater," 

Andra delen dessa ord 

 
skäl AX 

Första delen "De sektorsövergripande könsaspekterna av fattigdom kräver ett helhetsgrepp för 

hantering av flerfaldig diskriminering" 

Andra delen "och frågor som t.ex. bostäder, energikostnader, offentliga tjänster, 

anställningstrygghet, otrygga anställningsförhållanden och skattepolitik." 

 
punkt 37 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "Europaparlamentet understryker att det redan finns 

en förlorad generation," och "därför" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 69 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar att löne- och pensionsskillnaderna mellan könen är 

centrala bidragande orsaker till kvinnors fattigdom. Parlamentet noterar de 

långsiktiga återverkningarna på kvinnors fattigdom av att kvinnor stängs ute från 

traditionellt mansdominerade ekonomiska sektorer, såsom teknik, vetenskap, högre 

chefspositioner och beslutsfattande, och av att kvinnor är överrepresenterade i 

sektorer med jämförelsevis låga löner, såsom omsorg, offentliga tjänster, 

deltidsarbete och lågavlönade otrygga anställningar." 

Andra delen "Parlamentet uttrycker oro över att feminiseringen av fattigdomen delvis drivs på av 

ett väletablerat och ojämlikt normsystem som leder till att mansdominerade sektorer, 

t.ex. finanssektorn, prioriteras i näringspolitik och löneavtal." 

 
ECR: 

skäl AH 

Första delen "Bostadsrelaterade kostnader utgör den största utgiftsposten för hushållen i EU." 

Andra delen "Den kraftiga ökningen av bostadsrelaterade kostnader (mark, fastighet, hyra, 

energiförbrukning) är en källa till instabilitet och oro och måste anses utgöra ett stort 

problem." 

 
punkt 19 

Första delen "Europaparlamentet framhåller åter vikten av att ge kvinnor och flickor egenmakt 

genom utbildning, inbegripet formell och informell utbildning, och utbildningens 

roll när det gäller att motverka könsstereotyper och stigmatisering av fattigdom och 

att höja inkomstnivån genom kvinnors deltagande i sektorer där de varit 

underrepresenterade, t.ex. vetenskap, teknik, ingenjörsyrken och företagande," 

Andra delen "och uppmanar kommissionen att integrera yrkesutbildningsmål för kvinnor i de 

landsspecifika rekommendationerna." 

 
punkt 26 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "och kommissionen " och "i förekommande fall" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 54 

Första delen "Europaparlamentet påminner om att hyresgäster har begränsad tillgång till medel 

för energieffektivitet, eftersom de inte äger fastigheten. Parlamentet påminner om att 

hyresgäster kan ha mindre incitament att investera, eftersom de kan flytta enklare 

och oftare än dem som äger sin bostad. Parlamentet välkomnar kommissionens 

pilotprojekt ”Bränsle-/energifattigdom – Bedömning av krisens effekter och översyn 

av existerande och möjliga nya åtgärder i medlemsstaterna”, som syftar till att ta itu 

med detta problem." 

Andra delen "Utifrån resultaten av detta pilotprojekt uppmanas kommissionen att utarbeta 

bestämmelser som möjliggör EU-stöd till energieffektivitetsåtgärder som vidtas av 

hyresgäster." 
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punkt 57 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar att EU:s energipolitiklagstiftning erkänner sociala 

mål i strategier för energieffektivitet, framför allt i direktiv 2012/27/EU om 

energieffektivitet och direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. Det är 

beklagligt att de relevanta bestämmelserna i direktiv 2012/27/EU om inriktning på 

hushåll som påverkas av energifattigdom och subventionerat boende (artikel 7.7) 

inte tillämpas fullt ut av medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att i 

sin översyn och konsekvensbedömning av energieffektivitetspaketet utvärdera 

genomförandet och tillämpningen av artiklarna 7.7 och 5.7.  

Andra delen "Parlamentet uppmanar också kommissionen att på grundval av denna bedömning 

överväga att skärpa artikel 7, särskilt 7.7, så att medlemsstaterna i sina 

kvotpliktsystem för energieffektivitet uppmuntras att inkludera sociala mål." 

 
punkt 64 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar att ökad energieffektivitet, renoveringar och 

förnybar energi är nyckeln till att bekämpa energifattigdom." 

Andra delen "Parlamentet uttrycker oro över att bostadsrenoveringspolitiken ofta inte riktar sig 

till de mest utsatta. Parlamentet framhåller att bostadsrenoveringspolitiken först och 

främst måste rikta sig till fattiga, ekonomiskt utestängda och utsatta hushåll, med 

tonvikt på dem som konfronteras med ojämställdhet och flerfaldig diskriminering." 

 
ALDE: 

punkt 3 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "över fattigdomströskeln på 60 % av den nationella 

medianinkomsten i alla medlemsstater," 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 9 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "t.ex. yngre kvinnor, ensamstående föräldrar, 

personer med funktionsnedsättning och äldre kvinnor." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 24 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "och möjliggöra en inkomst som ligger över 

fattigdomströskeln." 

Andra delen dessa ord 

 
skäl M 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "åtstramningsåtgärder, prisökningen på bostäder" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl P 

Första delen "Att inte ha lämplig bostad och tillräcklig uppvärmning inverkar negativt på en 

persons hälsa, utbildning, sysselsättning och sociala delaktighet, särskilt för de mest 

utsatta. I både de norra och de södra medlemsstaterna lider människor av att inte 

kunna värma upp sina bostäder." 

Andra delen "Uppgifter från EU-Silc visar att andelen hushåll med hög boendeutgift i förhållande 

till den disponibla inkomsten (enligt besittningsstatus) är större för hyresgäster i den 

privata hyressektorn i vissa medlemsstater, vilket kan förklaras av låg 

bostadskvalitet och höga priser. Många familjer har svårt att klara av utgifterna för 

grundläggande varor och tjänster, också som en följd av ökande energipriser." 
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skäl Q 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "höga energipriser, aggressiva affärs- och 

marknadsföringsmetoder,", "eller onlinetjänster" och "typ av uppvärmning i 

hushållet och bostädernas kvalitet och energiprestanda." 

Andra delen "höga energipriser, aggressiva affärs- och marknadsföringsmetoder" 

Tredje delen "eller onlinetjänster" 

Fjärde delen "typ av uppvärmning i hushållet och bostädernas kvalitet och energiprestanda." 

 
skäl V 

Första delen "FN har fastställt att den mänskliga rätten till vatten och sanitet ger alla rätt till 

vatten, för personligt bruk och hushållsbruk, som är säkert, av god kvalitet, fysiskt 

tillgängligt, prismässigt överkomligt, tillräckligt och acceptabelt. FN har dessutom 

rekommenderat att 3 % av ett hushålls inkomster bör betraktas som ett tak för 

eventuella vattenavgifter." 

Andra delen "Privatiseringen av vattentjänster har en negativ inverkan på hushåll som lever i eller 

riskerar fattigdom." 

 
ENF: 

punkt 6 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "trots att Europa 2020-strategin syftar till att minska 

antalet människor i denna kategori med minst 20 miljoner." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 16 

Första delen "Europaparlamentet påminner om Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 

yttrande om samordnade europeiska åtgärder för att förebygga och bekämpa 

energifattigdom, och noterar att kommittén rekommenderar ”att man inrättar ett 

europeiskt observationscentrum för fattigdom med främsta fokus på energifattigdom. 

Detta observationscentrum ska omfatta alla berörda parter och bidra till arbetet med 

att fastställa europeiska indikatorer på energifattigdom (tillsammans med Eurostat), 

göra en lägesbeskrivning, identifiera bästa praxis och formulera rekommendationer 

för att bättre förebygga och hantera problemet och för att utveckla europeisk 

solidaritet på detta område”  

 

Andra delen "Parlamentet betonar vikten av att ta fram indikatorer och samla in uppgifter om 

hushållens förbrukning och kostnader i samband med energifattigdom för att få 

tillförlitlig information och möjliggöra evidensbaserat beslutsfattande och effektiv 

övervakning." 

 
punkt 18 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att i en situation med 

växande fattigdom intensifiera sina insatser för att hjälpa de människor som riskerar 

fattigdom eller social utestängning, vilket inbegriper ett uttalat 

jämställdhetsperspektiv," 

Andra delen "till exempel i form av en rådsrekommendation, för att nå Europa 2020-strategins 

mål om fattigdomsminskning." 
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punkt 32 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar kommissionens arbete med en referensbudget, vilket 

är ett steg i rätt riktning mot bakgrund av att det fortfarande är en utmaning att på ett 

mer välavvägt sätt och på grundval av fakta gripa sig an både inkomster och utgifter 

i fattiga hushåll. Parlamentet påpekar att referensbudgetar som speglar hushållens 

kostnader skulle kunna användas för att utforma det stöd som ska ges och pröva 

stödets lämplighet. Parlamentet anser att ett sådant instrument skulle vara av stort 

värde för att blåsa nytt liv i EU:s sociala sammanhållning, minska ojämlikheten och 

uppnå Europa 2020-strategins mål vad gäller fattigdom och social utestängning." 

Andra delen "Lägre hushållsutgifter för fattiga hushåll kommer att inverka positivt på de berörda 

hushållen samt på ekonomin, särskilt den lokala ekonomin, och den sociala 

sammanhållningen." 

 
punkt 33 

Första delen Texten i sin helhet utom ordet "fattiga" 

Andra delen detta ord 

 
punkt 34 

Första delen "Europaparlamentet betonar att det hittills inte finns någon definition av 

energifattigdom på EU-nivå och att det därför är mycket svårt att riktigt bedöma hur 

allvarlig energifattigdomen är i EU och vilka orsakerna och följderna är." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med berörda aktörer utveckla 

en gemensam definition av energifattigdom och fastställa vilka faktorer som bidrar 

till hushållens sårbarhet." 

 
punkt 49 

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

Andra delen dessa ord 

 
skäl A 

Första delen "Mellan 2008 och 2013 ökade antalet personer som riskerade fattigdom och social 

utestängning i EU från 117 miljoner till 122,6 miljoner. Under 2013 riskerade 16,7 

% av EU:s befolkning fattigdom efter sociala transfereringar, 9,6 % befann sig i en 

situation med allvarlig materiell fattigdom och 10,7 % av hushållen ansågs ha 

mycket låg arbetsintensitet." 

Andra delen "Denna utveckling strider mot EU:s strategiska mål som anges i Europa 2020-

strategin och som syftar till att minska antalet människor som lever i eller riskerar att 

drabbas av fattigdom och social utestängning med minst 20 miljoner till 2020. 

 
skäl R 

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

Andra delen dessa ord 

 
skäl AE 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "I den europeiska planeringsterminen fastställs att 

andelen hushåll med hög boendeutgift i förhållande till den disponibla inkomsten är 

en samhällelig trend man bör hålla ett vakande öga på." och "EU och" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl AI 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "(det vill säga i länder i Östeuropa och 

Medelhavsområdet)" 

Andra delen dessa ord 
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skäl AL 

Första delen Texten i sin helhet utom ordet "är större " och "för att uppnå målet i Europa 2020-

strategin att minska fattigdomen," 

Andra delen dessa ord 

 
skäl AM 

Första delen "Texten i sin helhet utom orden "I Eurofounds rapport ”Access to benefits: "reducing 

non-take-up” framhålls uttryckligen problemet med att system för sociala förmåner 

och" 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL: 

punkt 22 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "inom ramen för den europeiska terminen" 

Andra delen dessa ord 

 
ECR, ALDE: 

punkt 7 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "inklusive minimiinkomst över fattigdomströskeln 

under hela livet" 

Andra delen "inklusive minimiinkomst" 

Tredje delen "över fattigdomströskeln under hela livet" 

 
PPE, ALDE: 

punkt 36 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett meddelande om 

energifattigdom i EU åtföljt av en handlingsplan för att stödja medlemsstaterna i 

detta avseende." 

Andra delen Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla konsekvensbedömningar och 

information om bästa praxis för att bekämpa energifattigdom i medlemsstaterna i 

detta sammanhang." 

Tredje delen "Alla invånare i EU måste få energi till överkomligt pris." 

 
ECR, ENF: 

punkt 45 

Första delen "Europaparlamentet erinrar om att inriktningen av viss politik och EU-finansiering 

på att minska fattiga hushålls energikostnader genom investering i förnybar energi 

eller energieffektivitet kan ge många positiva effekter på medellång sikt: förbättring 

av de berörda personernas levnadsförhållanden och hälsa, minskade 

hushållskostnader vilket innebär budgetlättnader för fattiga familjer, ökade lokala 

investeringar, skapande av lokala arbetstillfällen" utom orden "EU-finansiering" 

Andra delen "EU-finansiering" 

Tredje delen "och uppnående av målen i Europa 2020-strategin." 
 

 

13. Den privata sektorn och utveckling 

Betänkande: Nirj Deva (A8-0043/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 4  originaltexten särsk. +  

punkt 11  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 17  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 21  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 23  originaltexten särsk. +  

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 32  originaltexten delad   

1 / ONU + 345, 23, 19 

2 / ONU + 195, 168, 20 

punkt 36  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 37  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3 / EO + 284, 76, 19 

4 +  



P8_PV(2016)04-14(VOT)_SV.doc 33 PE 581.429 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

5 +  

punkt 41  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 55  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 56  originaltexten särsk. + 196, 162, 19 

punkt 57  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl N  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl U  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 191, 184, 4 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 266, 56, 39 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 32 

 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 4 

Verts/ALE: punkterna 23, 36, 56 
 



P8_PV(2016)04-14(VOT)_SV.doc 34 PE 581.429 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 17 

Första delen "Europaparlamentet erkännar att alla länder, men i synnerhet utvecklingsländer, har 

rätt att införa tillfälliga kapitalbegränsningar för att förhindra en ekonomisk kris till 

följd av kortfristiga och volatila flöden av privat kapital." 

Andra delen "Parlamentet vill se att inskränkningar av denna rätt tas bort från alla handels- och 

investeringsavtal, inklusive inom Världshandelsorganisationen." 

 
punkt 25 

Första delen Europaparlamentet påminner om att tullsystem är en grundläggande del av de 

regleringar som främjar en utveckling och ett jobbskapande inom den privata 

sektorn som gynnar fattiga." 

Andra delen "Parlamentet konstaterar dock med oro att de ekonomiska partnerskapsavtalen 

innebär obligatoriska tullsänkningar för ett rad ekonomiska sektorer i AVS-länder, 

trots att ett avskaffande av alla tullar på importer från EU skulle leda till betydande 

minskningar av tullinkomsterna, i vissa fall med hela 15–20 % av de statliga 

inkomsterna. Parlamentet kräver att EU utformar sin handelspolitik i enlighet med 

principen om en konsekvent politik för utveckling." 

 
punkt 55 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "kopplas till direkta bidrag till 

civilsamhällesorganisationer och" 

Andra delen dessa ord 

 
PPE: 

punkt 36 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "med deras fria, på förhand inhämtade och 

välinformerade samtycke" 

Andra delen dessa ord 

 
Verts/ALE: 

punkt 21 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "modernisera deras utvecklingsram genom att skapa 

en bra miljö för privata initiativ, erbjuda stödmekanismer för företag och samtidigt" 

och "Parlamentet uppmanar partnerländernas regeringar att införa en tidsfristklausul 

så att onödiga regler kan upphävas och påpekar att lagstiftningen bör bli föremål för 

konsekvensbedömningar för att bedöma negativ påverkan på sysselsättningen och 

hot mot miljöstandarder." 

Andra delen "modernisera deras utvecklingsram genom att skapa en bra miljö för privata initiativ, 

erbjuda stödmekanismer för företag och samtidigt" 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar partnerländernas regeringar att införa en tidsfristklausul så 

att onödiga regler kan upphävas och påpekar att lagstiftningen bör bli föremål för 

konsekvensbedömningar för att bedöma negativ påverkan på sysselsättningen och 

hot mot miljöstandarder." 

 
punkt 41 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "och stödja offentlig-privata partnerskap"  

Andra delen dessa ord 
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punkt 57 

Första delen "Europaparlamentet vill se ett starkare engagemang från kommissionens sida när det 

gäller att utnyttja kommissionens politiska styrka och verka för dialog gentemot 

partnerländers regeringar och lokala myndigheter för att underlätta en ökad och mer 

positiv samverkan med den privata sektorn. Parlamentet understryker att 

landstrategidokument, nationella indikativa program och budgetstöd kan vara de 

mest värdefulla instrumenten för att leda näringslivets miljöreformer i 

partnerländerna och främja inhemsk industrialisering." 

Andra delen "Parlamentet rekommenderar att EU stöder Unctads handlingsplan för investering i 

målen för en hållbar utveckling. Att utforma, strukturera och genomföra offentlig-

privata partnerskap är fortfarande en komplex uppgift och för att det ska lyckas 

måste det finnas en positiv omgivning som de kan verka inom." 

 
skäl U 

Första delen "De offentlig-privata partnerskapen i utvecklingsländerna har hittills i första hand 

varit inriktade på energi-, infrastruktur- och telekommunikationsbranscherna," 

Andra delen "medan de potentiella möjligheterna inom sektorer såsom jordbruk, utbildning, grön 

teknik, forskning och utveckling, hälsovård och äganderätt till stor del förblir 

outnyttjade." 

 
ECR, PPE: 

skäl N 

Första delen "EU:s medlemsstater " [med denna ändring måste meningen formuleras om på 

svenska enligt följande: ”I stor utsträckning tillämpas förfaranden....”] 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 11 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "obligatoriska och allmänt tillgängliga" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 32 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "bindande bestämmelser om" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 37 

Första delen Europaparlamentet understryker även de risker som är kopplade till offentlig-privata 

företag inom jordbruket, däribland markrofferi vilket måste förhindras. Parlamentet 

understryker betydelsen av att fokusera på stöd till småskaliga jordbrukare, i 

synnerhet kvinnor, och uppmanar kommissionen att koppla alla offentlig-privata 

partnerskap där EU-medel används inom jordbrukssektorn till heltäckande åtgärder 

för att skydda småskaliga jordbrukare, boskapsskötare och andra utsatta 

markanvändare mot risken att förlora tillträde till mark eller vatten. Parlamentet 

understryker att säkerhetsklausuler bör inkludera sociala och miljömässiga 

riskbedömningar " 

Andra delen "och obligatoriska samråd med behöriga representanter för de berörda samhällena, 

med deras fria, på förhand inhämtade och välinformerade samtycke" 

Tredje delen "som ett villkor för att inleda det aktuella projektet samt rättsligt stöd för dessa 

samhällen vid behov. Parlamentet rekommenderar att projekten från G8-gruppens 

nya allians ersätts av initiativ under det övergripande programmet för utveckling av 

det afrikanska jordbruket (CAADP)." 

Fjärde delen "De ekonomiska och sociala ersättningarna måste vara bindande åtaganden och" 

Femte delen "och alternativa utvecklingsplaner måste alltid beaktas." 

 


