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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. Avtalet om ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien (Kroatiens anslutning) 

*** 

Rekommendation: Francisco Assis (A8-0128/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 487, 38, 2 

 

 

 

2. Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel (Kroatiens anslutning) 

*** 

Rekommendation: Francisco Assis (A8-0129/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 543, 43, 9 

 

 

 

3. Konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar 

(Kroatiens anslutning) * 

Betänkande: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 569, 30, 24 

 

 

4. Begäran om upphävande av Bolesław G. Piechas immunitet  

Betänkande: Gilles Lebreton (A8-0152/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  +  
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5. Att skydda barnets bästa i hela EU på grundval av framställningar till 

Europaparlamentet 

Resolutionsförslag: B8-0487/2016 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0487/2016 (utskottet PETI) 

endast en omröstning  +  

 

 

6. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska kommittén om en europeisk 

pelare för sociala rättigheter 

Begäran om samråd med EMPL-utskottet 

 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

 

7. Europeiska unionens järnvägsbyrå ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Roberts Zīle (A8-0073/2016) (kvalificerad majoritet krävdes för 

avvisande av rådets ståndpunkt) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande 

av rådets ståndpunkt 

1 EFDD  -  

rådets ståndpunkt godkännande utan omröstning 

 

 

Övrigt 

Rådet hade informerat parlamentet om att det gjort en teknisk ändring (korrigering av ett datum) i 

artikel 65.10 i sin ståndpunkt i syfte att anpassa texten till budgetförordningens bestämmelser om 

ansvarsfrihet (datumet ”den 30 april år n+2” hade ersatts av datumet ”den 15 maj år n+2”). 
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8. Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016) (kvalificerad majoritet 

krävdes för avvisande av rådets ståndpunkt) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande 

av rådets ståndpunkt 

1 EFDD  -  

rådets ståndpunkt godkännande utan omröstning 

 

 

9. Järnvägssäkerhet ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Michael Cramer (A8-0056/2016) (kvalificerad majoritet krävdes 

för avvisande av rådets ståndpunkt) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande 

av rådets ståndpunkt 

1 EFDD EO - 88, 534, 11 

rådets ståndpunkt godkännande utan omröstning 

 

 

10. Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella 

avtal ***I 

Betänkande: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet 2 utskottet  +  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 505, 113, 31 

 

 

Övrigt 

Omröstningen hade skjutits upp under sammanträdet den 19 maj i enlighet med artikel 61.2 i 

arbetsordningen. 

Ändringsförslag 2 ersatte det ändringsförslag som antagits under den sammanträdesperioden. 
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11. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och 

genomförandeorgan 

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 53 21 S&D EO - 206, 436, 1 

punkt 62 49 ALDE EO - 237, 324, 79 

punkt 66  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 405, 221, 15 

 punkt 68  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 70, inledningen 23 S&D EO - 272, 313, 63 

punkt 70, strecksats 3 24S S&D  -  

punkt 70 strecksats 3, 

stycke 2 

25 S&D  -  

efter punkt 73 26 S&D  -  

efter punkt 108 4 EFDD  -  

efter punkt 112 5 EFDD ONU - 175, 446, 29 

punkt 113 1S ECR  -  

punkt 118 50 ALDE EO - 230, 416, 4 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 128 27 S&D  -  

punkt 150 2S ECR  -  

punkt 178 51 ALDE  -  

punkt 179 52 ALDE  -  

efter punkt 183 6 EFDD  -  

efter punkt 187 8 Verts/ALE ONU - 219, 396, 34 

9 Verts/ALE ONU + 323, 283, 29 

10 Verts/ALE ONU + 318, 287, 34 

efter punkt 188 28 S&D  -  

efter punkt 207 7 EFDD  -  

punkt 209 58 GUE/NGL  -  

punkt 239 29 S&D  -  

punkt 243 led b  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 245 53 ALDE ONU - 290, 344, 14 

punkt 259 54 ALDE ONU - 290, 319, 32 

efter punkt 280 3 ECR delad   

1 / ONU + 400, 200, 44 

2 / ONU + 537, 75, 17 

punkt 334 55S ALDE  -  

30-35 S&D  -  

efter punkt 334 36 S&D EO + 343, 298, 2 

37 S&D  +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 335 38 S&D  +  

efter punkt 336 39 S&D EO + 342, 278, 25 

efter punkt 339 40 S&D  -  

efter punkt 340 41 S&D  -  

punkt 344 42 S&D  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 345 56S ALDE  -  

efter punkt 345 43 S&D  +  

efter punkt 350 44 S&D  -  

efter punkt 373 45 S&D  -  

46 S&D EO - 307, 307, 31 

punkt 379 11 Verts/ALE ONU - 229, 374, 41 

punkt 387 47S S&D ONU - 309, 321, 16 

57 ALDE ONU + 417, 186, 42 

 originaltexten särsk. ↓  

efter punkt 397 12 ENF  -  

punkt 399 48 S&D delad   

1 +  

2 / EO - 266, 380, 1 

3 +  

punkt 400  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 332, 267, 44 

punkt 405  originaltexten ONU + 455, 171, 22 

punkt 410  originaltexten särsk. +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 434  originaltexten särsk. +  

punkt 522 13-14 ENF  -  

punkt 523 15S ENF  -  

punkt 530 16S ENF  -  

punkt 542 17 ENF  -  

punkt 547 18 ENF delad   

1 / ONU - 123, 496, 19 

2 / ONU - 59, 532, 41 

efter punkt 557 19 ENF  -  

skäl E, led c 20 S&D  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 504, 144, 3 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 18 

ECR: ÄF 3 

EFDD: ÄF 5 

S&D: punkt 405 

Verts/ALE: ÄF 8, 9, 10, 11, 47, 53, 54, 57 
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkterna 387, 400, 410, 434 
 

Begäranden om delad omröstning 

ALDE: 

ÄF 48 

Första delen "Europaparlamentet hänvisar till den pågående migrationskrisen och understryker 

behovet av att hantera den med en konsekvent EU-lösning. Parlamentet noterar de 

anslag som beviljades migration och förvaltning av de yttre gränserna för 2014" 

Andra delen "och den nyligen antagna migrationsfonden, var medel uppgår till 700 miljoner EUR 

och som ska förvaltas av icke-statliga organisationer, vilka anser att detta belopp är 

otillräckligt mot bakgrund av katastrofens omfattning" 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar revisionsrätten att överväga att utarbeta en snabb särskild 

rapport om effektiviteten av dessa anslag och att dra slutsatser som bör återspeglas i 

det pågående arbetet med översynen av EU:s migrationspolitik och yttre 

gränskontrollpolitik." 
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PPE: 

ÄF 3 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att inga medel görs 

tillgängliga för att direkt eller indirekt stödja tjurfäktning." 

Andra delen "Parlamentet anser att varken GJP-anslag eller några andra anslag i budgeten bör 

användas för att finansiera verksamheter som innebär tortyr av djur." 

 
S&D: 

punkt 66 

Första delen "Europaparlamentet stöder de reservationer som generaldirektören för GD REGIO 

har infört i sin årliga verksamhetsrapport avseende Eruf/Sammanhållningsfondens 

förvaltnings- och kontrollsystem för programperioden 2007−2013 i 

12 medlemsstater (77 program) och program för europeiskt territoriellt samarbete." 

Andra delen "Parlamentet anser att dessa reservationer visar att de kontrollförfaranden som har 

införts inom kommissionen och i medlemsstaterna inte kan ge nödvändiga garantier 

för lagligheten och korrektheten i de underliggande transaktionerna inom de berörda 

politikområdena." 

 
punkt 68 

Första delen "Europaparlamentet stöder de reservationer som generaldirektören för GD EMPL 

har infört i sin årliga verksamhetsrapport. Parlamentet noterar att den årliga 

verksamhetsrapporten innehåller en reservation avseende betalningar som gjorts för 

programperioden 2007–2013 för ett riskbelopp på 169,4 miljoner EUR 2014 för 

förvaltnings- och kontrollsystem för 36 specifika operativa program inom EUF i 

Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Rumänien, 

Slovakien, Spanien och Förenade kungariket för programperioden 2007–2013." 

Andra delen "Parlamentet anser att dessa reservationer visar att de kontrollförfaranden som har 

införts inom kommissionen och i medlemsstaterna inte kan ge nödvändiga garantier 

för lagligheten och korrektheten i de underliggande transaktionerna inom de berörda 

politikområdena." 

 
punkt 243, led b 

Första delen "Inom politikområdet sysselsättning och socialpolitik (sysselsättningspolitik): krav 

på icke stödberättigade kostnader, icke stödberättigade projekt eller icke 

stödberättigade mottagare samt fall av bristande efterlevnad av reglerna för offentlig 

upphandling." 

Andra delen "De vanligaste typerna av upptäckta stödberättigandeproblem följande: utgifter som 

redovisats utanför stödberättigandeperioden (Tjeckien, Tyskland), för högt uttagna 

löner (Tyskland, Finland, Polen, Portugal), kostnader utan anknytning till projektet 

(Nederländerna, Polen, Portugal), nationella regler för stödberättigande som inte 

följts (Polen) och inkomster som inte dragits av (Österrike). De vanligaste exemplen 

på fall där regler för offentlig upphandling inte har följts är följande: omotiverad 

direkttilldelning (Tyskland, Italien), omotiverad direkttilldelning av ytterligare 

arbeten/tjänster, olaglig uteslutning av anbudsgivare, intressekonflikter och 

diskriminerande urvalskriterier (Finland);" 
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punkt 344 

Första delen "Europaparlamentet anser att cheferna för EU:s delegationer när de rekryteras och 

innan de inleder sitt arbete tydligt bör påminnas om sina plikter när det gäller 

verksamhetsledningen, ansvaret för förvaltningsförklaringen i samband med deras 

delegering av verksamhetsportföljer (nyckelhanteringsprocesser, kontrollsystem, 

tillräcklig kunskap om och bedömning av KPI), att rapportera utförligt och med 

kvalitet i samband med upprättandet av den årliga verksamhetsrapporten" 

Andra delen "samt uppmanas att inte bara koncentrera sig på den politiska aspekten av sina 

uppgifter." 

 
Verts/ALE: 

ÄF 18 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar att följderna av det ryska förbudet mot import av 

jordbruksprodukter, vilket infördes i mitten 2014, är en stor utmaning. Parlamentet 

förspråkar bättre förvaltning i ett tidigt skede i samband med eventuella nödåtgärder 

för att garantera en korrekt målinriktning av medlen eller, vid behov, omedelbara 

återkrav av belopp grundade på felaktiga betalningsanspråk. Europarlamentet varnar 

för TTIP-avtalet, vars genomförande skulle äventyra de europeiska hälso- och 

miljönormerna och ytterligare förvärra krisen inom boskapsuppfödningen." 

Andra delen "Parlamentet anser att sanktionerna mot Ryssland måste hävas så att man snarast 

möjligt kan förhandla om att öppna denna marknad på nytt." 
 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet avser kommissionen och genomförandeorganen 

(förordning (EG) nr 58/2003, artikel 14.3 och förordning (EG) nr 1653/2004, artikel 66.2). 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 

Ändringsförslag 22 hade dragits tillbaka. 
 

 

12. Ansvarsfrihet för 2014: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med 

ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2014 

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0127/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 9  originaltexten ONU + 554, 46, 25 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 525, 57, 60 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 9 
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13. Ansvarsfrihet för 2014: Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF 

Betänkande: Claudia Schmidt (A8-0137/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet) ONU + 463, 139, 42 

Resolutionsförslag 

efter punkt 20 2 Verts/ALE  +  

punkt 43 8 ENF  -  

punkt 79  originaltexten särsk. +  

efter punkt 82 3 Verts/ALE EO - 284, 334, 5 

punkt 97 1 Verts/ALE ONU - 252, 392, 3 

efter punkt 97 9 ENF  -  

punkt 98 4 Verts/ALE ONU - 244, 399, 6 

punkt 100 5 S&D ONU - 308, 334, 6 

 originaltexten särsk. +  

efter punkt 101 6 S&D ONU + 309, 295, 44 

punkt 102 7 S&D ONU + 334, 275, 30 

 originaltexten särsk. ↓  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU - 203, 429, 11 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 1, beslut (texten i sin helhet) 

PPE: ÄF 1, 4, 5, 6, 7 
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkterna 79, 100, 102 
 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
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14. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

Betänkande: Markus Pieper (A8-0135/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 13  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 14  originaltexten delad   

1 -  

2 ↓  

punkt 18 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

punkt 23  originaltexten ONU + 481, 110, 50 

punkt 26  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 407, 202, 19 

efter punkt 31 5 EFDD  -  

punkt 32  originaltexten särsk. +  

efter punkt 32 37 S&D ONU T  

punkt 33 58 PPE, S&D ONU + 471, 155, 14 

57 S&D ONU ↓  

 originaltexten ONU ↓  

punkt 34  originaltexten ONU + 557, 47, 26 

punkt 35 59S PPE, S&D ONU + 345, 274, 20 

40 S&D ONU ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 36  originaltexten ONU + 560, 58, 22 

punkt 37  originaltexten ONU + 615, 5, 23 

punkt 38 60S PPE, S&D ONU + 391, 222, 27 

44 S&D ONU ↓  

45 S&D ONU ↓  

punkt 39 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

31 GUE/NGL ONU - 295, 319, 30 

efter punkt 39 32 GUE/NGL ONU - 305, 308, 27 

punkt 40 6 EFDD  -  

7 EFDD ONU + 304, 303, 32 

efter punkt 41 1 ECR ONU + 305, 303, 32 

punkt 47 33 GUE/NGL  -  

efter punkt 48 16= 

 

34= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

delad   

1 / ONU + 381, 249, 11 

2 / ONU - 237, 389, 12 

35 GUE/NGL ONU + 318, 275, 43 

17 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

punkt 49  originaltexten särsk. / 

EO 

- 209, 379, 42 

punkt 53  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 54 46 S&D  -  

47 S&D EO - 284, 324, 39 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 63 2 ECR ONU - 187, 433, 19 

efter punkt 65 3 ECR ONU - 177, 434, 30 

8 EFDD  -  

punkt 69 20S+21

= 

48= 

Verts/ALE,  

S&D 

ONU - 262, 372, 12 

36 PPE  + ändrat muntligen 

punkt 70 22S= 

49S= 

Verts/ALE,  

S&D 

ONU + 404, 214, 23 

punkt 72  originaltexten särsk. +  

punkt 73  originaltexten ONU + 406, 178, 55 

efter punkt 74 50 S&D  -  

punkt 75  originaltexten ONU + 438, 176, 25 

punkt 80 25S ENF ONU - 59, 555, 29 

efter punkt 81 51 S&D EO - 311, 325, 10 

punkt 83  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 84  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 85  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

efter punkt 86 29 S&D  +  

efter punkt 88 9 EFDD  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 97 18 Verts/ALE  -  

efter punkt 97 26 ENF  -  

punkt 99  originaltexten ONU - 240, 386, 19 

efter punkt 106 52 S&D delad   

1 +  

2 -  

punkt 114 27S ENF ONU - 35, 568, 44 

efter punkt 114 4 ECR ONU - 225, 390, 27 

efter punkt 117 13 PPE  +  

punkt 122 61S PPE, S&D ONU + 391, 245, 5 

punkt 126 28 ENF  -  

 originaltexten delad   

1 / EO + 392, 218, 25 

2 +  

efter punkt 127 10 EFDD  -  

efter punkt 131 54 S&D  +  

55 S&D  +  

56 S&D  +  

efter punkt 133 19 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EO + 367, 269, 6 

punkt 135  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

efter punkt 136 11 EFDD ONU - 156, 472, 22 

12 EFDD ONU - 137, 488, 18 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 480, 149, 16 
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: punkterna 33, 34, 36, 37, ÄF 2, 3, 57, 58, 59, 60, 61 

ECR: punkterna 6, 23, 33, ÄF 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: ÄF 31, 34, 35 

EFDD: ÄF 7, 11, 12, 32 

Verts/ALE: punkt 23, ÄF 25, 27, 59, 60, 61 

S&D: punkterna 33, 36, 37, 73, 75, 99, ÄF 37, 40, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 14, 49 

S&D: punkterna 23, 32, 72 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

ÄF 52 

Första delen "Europaparlamentet är bekymrat över att ansvaret för anordnandet av möten och 

konferenser har delats upp mellan olika generaldirektorat," 

Andra delen "och oroar sig för att man nyligen för första gången fick stänga vissa språkkabiner på 

grund av otillräcklig rekrytering av tolkar. Parlamentet uppmanar bestämt 

generalsekreteraren att förbättra systemet för att begära tolkning och att behandla 

problemen med rekryteringen av tolkar." 

 
punkt 13 

Första delen "Europaparlamentet noterar att det rådde brist på överensstämmelse mellan det 

datum då förslaget till betänkande om ansvarsfrihet för parlamentet lades fram och 

utrymmet för att lägga fram ytterligare frågor till generalsekreteraren." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att besvara frågorna från föredraganden 

innan omröstningen i utskottet." 

 
punkt 14 

Första delen "Europaparlamentet noterar att generalsekreteraren besvarade ledamöternas 

ytterligare frågor först när det var mindre än 24 timmar kvar till tidsfristen för att 

lägga fram ändringsförslag löpte ut." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar med eftertryck generalsekreteraren att förbättra denna 

situation." 

 
punkt 26 

Första delen "Europaparlamentet påminner om att högst 80 tjänstemän från EESK och 

Regionkommittén (från översättningstjänsten och assistenter) kommer att överföras 

till parlamentet enligt detta avtal och att dessa kommer att arbeta för den nya enheten 

för parlamentariska utredningar (EPRS). Parlamentet anser att denna överföring bör 

möjliggöra en ökning av parlamentets interna produktivitet och att mindre 

budgetmedel kommer att gå till utkontraktering av studier, bedömningar och 

utvärderingar." 

Andra delen "Parlamentet konstaterar bekymrat att man inom ramen för detta avtal hittills har 

överfört 25 tjänstemän från EESK och 24 från Regionkommittén till EPRS, och att 

dessa personer i de flesta fall var mycket nära pensionsåldern, vilket innebär 

betydliga besparingar på personalområdet för EESK och Regionkommittén, men en 

avsevärd ökning av parlamentets utgifter på kort sikt (löner) och på medellång och 

lång sikt (pensioner)." 
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punkt 53 

Första delen "Europaparlamentet påminner om att den nya utredningsenheten för ledamöterna har 

börjat tillhandahålla riktade utredningar till enskilda ledamöter genom publikationer 

i form av briefingar inom alla viktiga politikområden. Parlamentet påpekar att 

utredningsenheten under sitt första hela verksamhetsår producerade över 450 

publikationer, besvarade 1 675 förfrågningar om utredningar från ledamöterna och 

hanterade 745 liknande förfrågningar från parlamentets övriga kunder. Parlamentet 

noterar att denna enhet ger tillgång till en stor mängd relevant information som 

avsevärt bör minska användningen av extern expertis, vilket innebär en betydande 

besparing." 

Andra delen "Parlamentet vill se att alla briefingar om ämnen inom viktiga områden översätts till 

medlemsstaternas officiella språk." 

 
punkt 83 

Första delen "Europaparlamentet beklagar att presidiet inte har vidtagit några åtgärder alls som 

svar på punkt 71 i parlamentets resolution av den 29 april 2015." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar presidiet att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att 

säkerställa att sammansättningen av den rådgivande kommittén för förebyggande av 

mobbning och trakasserier på arbetsplatsen som ansvarar för ackrediterade 

parlamentsassistenter är balanserad och att den inkluderar minst två företrädare för 

de ackrediterade parlamentsassistenterna." 

 
punkt 84 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet påpekar att det inte fanns tillräckligt med 

personal och tekniska resurser för att undvika förseningar i samband med 

undertecknandet av assistenternas kontrakt, avbrutna kontrakt och försenade 

utbetalningar av utgifter, ersättningar och därmed också löner" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 85 

Första delen hela texten utom orden "till följd av eventuella administrativa missförhållanden vid 

institutionen" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 135 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar ytterligare åtgärder för att kompensera ofrånkomliga 

utsläpp. Parlamentet uppmanas att utveckla ytterligare policyer för att kompensera 

koldioxidutsläppen," 

Andra delen "t.ex. en möjlighet att kompensera för ackrediterade parlamentsassistenter." 

 
Verts/ALE: 

punkt 126 

Första delen hela texten utom ordet "högsta" 

Andra delen detta ord 
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S&D: 

ÄF 34 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar enträget parlamentet att anta regler för att 

offentliggöra alla synpunkter som tas emot från lobbyister/företrädare för 

intressegrupper om förslag till politik, lagar och ändringsförslag som ”avtryck i 

lagstiftningsprocessen”." 

Andra delen "Parlamentet anser att detta lagstiftningsavtryck bör bestå av ett formulär som 

bifogas betänkandena och som specificerar alla de lobbyister som de ansvariga för 

ett visst ärende har mött under utarbetandet av varje betänkande, och som klart anger 

vilka lobbyister som har fått en betydande effekt på ärendet samt ytterligare ett 

dokument med alla mottagna skriftliga bidrag, online på parlamentets officiella 

webbplats för ärendet, med en direktkoppling till transparensregistret, och att 

föredragande ska offentliggöra ”avtrycket i lagstiftningsprocessen”." 
 

Övrigt 

Ändringsförslagen 23 och 24 hade strukits. 

Ändringsförslagen 30, 38, 39, 41, 42, 43 och 53 hade dragits tillbaka. 

Markus Pieper lade fram följande muntliga ändringsförslag till ändringsförslag 36: 

"69. Europaparlamentet noterar att utgifterna för LUX-filmpriset 2014 uppgick till 391 506 EUR, 

vilket är en avsevärd minskning jämfört med tidigare år (2013: 448 000 EUR; 2012: 434 421 EUR) 

och omfattade det officiella urvalet, tävlingen, inklusive textning till unionens 24 officiella språk och 

kopior för visning i de 28 medlemsstaterna, samt prisceremonin. 

Parlamentet påminner om att reklam och främjande av LUX-filmpriset tillsammans med 

Sacharovpriset och kvinnors rättigheter syftar till att illustrera parlamentets engagemang till förmån 

för allmänt accepterade värden såsom mänskliga rättigheter och solidaritet liksom dess åtagande för 

kulturell och språklig mångfald. 

Parlamentet beklagar att resultatet av undersökningen om medvetenheten när det gäller LUX-priset 

som begärdes i betänkandet om ansvarsfrihet för 2013 fortfarande inte är tillgängligt. Parlamentet 

begär att resultatet av denna undersökning ska vara tillgängligt för allmänheten senast i mitten av 

maj 2016 och att en officiell presentation av resultatet ska göras för budgetkontrollutskottet och för 

utskottet för kultur och utbildning." 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

15. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet 

Betänkande: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om uppskjutande av beslutet om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

ONU + 633, 10, 0 

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 637, 7, 1 
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: beslut (texten i sin helhet) 

  

Övrigt  

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

16. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – domstolen 

Betänkande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 12 1 S&D  -  

punkt 21 2 S&D  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 523, 117, 6 

 

 

Övrigt  

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

17. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – revisionsrätten 

Betänkande: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 8 1 S&D  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 575, 48, 25 
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Övrigt  

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

18. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén 

Betänkande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 8 1 S&D EO + 339, 298, 6 

efter punkt 11 2 S&D  +  

punkt 12 3 S&D  -  

efter punkt 15 4 S&D EO + 326, 229, 89 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 526, 116, 5 

 

 

Övrigt 

ÄF 5 hade dragits tillbaka. 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

19. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Regionkommittén 

Betänkande: Monica Macovei (A8-0132/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 8 1 S&D EO - 256, 385, 1 

punkt 14 2 S&D  -  

punkt 32 3 S&D EO + 343, 195, 99 

punkt 34 4 S&D  -  

punkt 35 5 S&D EO + 392, 217, 32 

punkt 38 6S S&D  +  

7 S&D  ↓  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 522, 105, 18 

 

 

Övrigt  

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

20. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget - Europeiska utrikestjänsten 

Betänkande: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 11 2 S&D  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 24 8S ENF  -  

punkt 26 3 S&D  -  

punkt 27  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 31 4S S&D  -  

efter punkt 32 1 S&D EO - 291, 319, 32 

punkt 39 5S S&D  -  

punkt 45 6S S&D  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 376, 116, 152 

 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 11 

Första delen "Europaparlamentet noterar det nya organisationsschemat och den rationalisering av 

den tidigare topptunga ledningsstrukturen som har lett till en hierarki med färre 

nivåer." 

Andra delen "Parlamentet beklagar dock att utrikestjänstens interna administrativa och finansiella 

ram fortfarande är alltför komplex och stelbent. Parlamentet noterar att den 

nuvarande strukturen inte ger utrikestjänsten möjlighet att reagera i tid på kriser och 

att det på samma sätt tar lång tid att få tillgång till viktig information." 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att i samarbete med kommissionen, rådet och 

medlemsstaterna planera en ytterligare reform för att strama upp sina interna 

processer och förenkla sin struktur." 

 
punkt 27 

Första delen "Europaparlamentet anser att cheferna för unionens delegationer regelbundet bör 

erinras om sina skyldigheter när de rekryteras och före sin placering när det gäller 

lednings- och tillsynsansvar i förvaltningsförklaringen rörande delegationens portfölj 

av insatser (nyckelhanteringsprocesser, kontrollstyrning, tillräcklig kunskap om och 

bedömning av viktiga resultatindikatorer)" 

Andra delen "och inte bara koncentrera sig på den politiska delen av sina uppdrag." 
 

Övrigt 

Ändringsförslag 7 hade strukits. 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
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21. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen 

Betänkande: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 5 1 S&D  -  

punkt 6 2 S&D EO + 298, 293, 46 

punkt 7 3 S&D EO - 237, 362, 40 

punkt 10 4 S&D  +  

punkt 20 5 S&D ONU - 233, 325, 84 

punkt 22  originaltexten ONU + 538, 84, 19 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 541, 64, 29 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: ÄF 5 

ECR, Verts/ALE: punkt 22 

  

Övrigt  

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
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22. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen 

Betänkande: Monica Macovei (A8-0109/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 513, 106, 14 

 

 

Övrigt  

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

23. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning 

och kontroll 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0080/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 18 2 GUE/NGL EO + 312, 305, 21 

punkt 39 1 S&D  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 519, 118, 3 

 

 

Övrigt  

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

24. Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 

(Acer) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0087/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 515, 112, 17 

 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

25. Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter 

för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0093/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 515, 109, 13 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

26. Ansvarsfrihet för 2014: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ 

(CdT) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0084/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 510, 116, 9 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

27. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning 

(Cedefop) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0082/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 514, 123, 3 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

28. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisakademin (CEPOL) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0088/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 511, 114, 13 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

29. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0095/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 521, 111, 8 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

30. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0133/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 515, 120, 6 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

31. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska bankmyndigheten (EBA) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0090/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 512, 103, 26 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

32. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av 

sjukdomar (ECDC) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0103/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 515, 90, 30 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

33. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0118/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 508, 121, 7 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

34. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska miljöbyrån (EEA) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0100/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_SV.doc 30 PE 582.702 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 514, 119, 6 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

35. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0104/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 23  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 509, 125, 4 

 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: punkt 23 
 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

36. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0086/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet) EO + 415, 216, 9 

Resolutionsförslag 

efter punkt 5 3 Verts/ALE  -  

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3 / EO - 267, 351, 21 

punkt 9 9 S&D  +  

efter punkt 9 5 Verts/ALE ONU - 207, 395, 35 

6 Verts/ALE ONU - 206, 404, 29 

punkt 11  originaltexten särsk. +  

punkt 12 7 Verts/ALE  -  

punkt 13  originaltexten särsk. +  

efter punkt 15 8 Verts/ALE  -  

punkt 19 1 EFDD  -  

efter punkt 19 2 EFDD  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 472, 162, 9 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 5, 6 
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkterna 8, 11, 13 
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Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 8 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar att myndigheten har inlett ett projekt för att ändra 

det sätt på vilket den undersöker och behandlar de årliga intresseförklaringarna i 

syfte att säkerställa bättre samstämmighet och övergripande efterlevnad med dess 

regler för intresseförklaringar. Parlamentet noterar vidare att detta nya system, som 

planeras vara färdigt under 2016, förutser centraliserade undersökningar av de årliga 

intresseförklaringarna och överförande av ansvar från myndighetens vetenskapliga 

avdelningar till dess rätts- och regleringsavdelning." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar myndigheten att i sin policy inbegripa ett förbud mot att 

arbeta med experter, däribland medlemsstaternas delegerade experter, som inte på ett 

korrekt och meningsfullt sätt fyller i intresseförklaringen." 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar myndigheten att i sin policy inbegripa en skyldighet för 

experter att informera myndigheten om alla förändringar medan de arbetar för 

myndigheten." 
 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 

Ändringsförslag 4 hade strukits. 
 

 

37. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0085/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 508, 125, 3 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_SV.doc 33 PE 582.702 

38. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten 

(Eiopa) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0091/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 511, 112, 11 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

39. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0117/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 513, 113, 13 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

40. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0114/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 20  originaltexten särsk. -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 516, 113, 10 

 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkt 20 
 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

41. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 

narkotikamissbruk (EMCDDA) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0105/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 508, 113, 8 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

42. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0102/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 510, 116, 11 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

43. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för nät- och 

informationssäkerhet (Enisa) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0098/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 509, 126, 5 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

44. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0106/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 511, 115, 11 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

45. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 

(Esma) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0096/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 516, 113, 8 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

46. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0116/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 509, 118, 7 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

47. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora 

it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0124/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 501, 121, 7 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

48. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0134/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 505, 119, 2 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

49. Ansvarsfrihet för 2014: Euratoms försörjningsbyrå 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0110/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 498, 115, 18 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

50. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och 

arbetsvillkor (Eurofound) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0120/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 507, 115, 8 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

51. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0099/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 509, 113, 13 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

52. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisbyrån (Europol) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0122/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 505, 108, 17 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

53. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 

(FRA) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0108/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 11 2 PPE  +  

1 EFDD  ↓  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 510, 117, 10 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

54. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa 

samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0115/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 494, 123, 16 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

55. Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för GNSS (GSA) 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0112/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 515, 109, 10 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

56. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis 

Betänkande: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om uppskjutande av beslutet om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 600, 35, 0 

 

Övrigt 

Beslutet om uppskjutande av beslutet om beviljande av ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av 

räkenskaperna (se bilaga V, artikel 5.1 b i arbetsordningen). 
 

 

 

57. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Clean Sky 

Betänkande: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 520, 111, 0 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

58. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Ecsel 

Betänkande: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

ONU + 432, 173, 23 

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 508, 118, 4 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: beslut (texten i sin helhet) 
 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

59. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac 

Betänkande: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om uppskjutande av beslutet om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 595, 40, 0 

 

Övrigt 

Beslutet om uppskjutande av beslutet om beviljande av ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av 

räkenskaperna (se bilaga V, artikel 5.1 b i arbetsordningen). 
 

 

60. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 

Betänkande: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 519, 107, 3 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

61. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa 

läkemedel 2 

Betänkande: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 512, 113, 7 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

62. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av 

fusionsenergi 

Betänkande: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om uppskjutande av beslutet om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet) ONU + 594, 30, 5 

Resolutionsförslag 

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 4 1 Verts/ALE ONU - 195, 421, 15 

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 570, 55, 7 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: beslut (texten i sin helhet), ÄF 1 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 3 

Första delen "Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport betonar att rådet i sina 

slutsatser av den 7 juli 2010 godkände ett belopp på 6 600 000 000 EUR (i 2008 års 

priser) för det gemensamma företagets bidrag till Iterprojektets byggfas. Parlamentet 

konstaterar att detta belopp, som innebar att de ursprungliga budgeterade 

kostnaderna för denna fas av projektet fördubblades, inte ingick i det belopp på 

663 000 000 EUR som kommissionen föreslagit 2010 för oförutsedda utgifter. 

Parlamentet är medvetet om att Iterorganisationen, för att försöka rätta till de brister 

som identifierats i förvaltningsgranskningen av Iter 2013, inrättade en reservfond i 

syfte att tillhandahålla en tydligare mekanism som kompenserar de nationella 

organen för konstruktionsändringar och skapar incitament för den interna 

organisationen att införa lösningar som minimerar kostnaderna." 

Andra delen "Parlamentet anser att den avsevärda utökningen av projektkostnaderna kan äventyra 

andra program som också finansieras genom unionens budget och kan vara i strid 

med principen om ”valuta för pengarna”." 
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punkt 5 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företagets senaste uppskattning 

från november 2014 visade på ett underskott (”negativ reserv”) på 428 000 000 EUR 

(i 2008 års penningvärde) tills projektets byggfas är avslutad. Parlamentet är 

medvetet om att det gemensamma företaget nu arbetar med en mer exakt och aktuell 

uppskattning genom kostnadsminskningsåtgärder, och att kostnadskontroll även i 

fortsättningen kommer att prioriteras inom ramen för den övergripande 

projektledningen och under ledning av Iterorganisationens nya generaldirektör." 

Andra delen "Parlamentet påpekar att kommissionen, vid budgetkontrollutskottets sammanträde 

den 22 februari 2016, offentligt konstaterade att den ”förkastade” det förslag till 

handlingsplan som Iterorganisationens nya generaldirektör hade lagt fram." 

Tredje delen "Parlamentet noterar dessutom att det gemensamma företaget har genomfört ett 

centralt system för att hantera kostnadsuppgifter. Syftet är att noga följa budgetens 

utveckling och löpande övervaka kostnadsavvikelser." 
 

Övrigt 

Beslutet om uppskjutande av beslutet om beviljande av ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av 

räkenskaperna (se bilaga V, artikel 5.1 b i arbetsordningen). 
 

 

63. Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Sesar 

Betänkande: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin 

helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 515, 111, 1 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga V, artikel 5.1 a i arbetsordningen). 
 

 

64. Europeiska investeringsbanken (EIB) – Årsrappport 2014 

Betänkande: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 2 7 S&D ONU + 365, 228, 28 

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 39  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 40  originaltexten delad   

1 / EO - 261, 352, 9 

2 / EO + 323, 289, 8 

3 +  

punkt 54  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 59  originaltexten särsk. +  

efter punkt 41 1 EFDD  -  

2 EFDD  -  

3 EFDD  -  

efter punkt 51 4 EFDD  -  

efter punkt 55 5 EFDD delad   

1 / EO + 364, 250, 5 

2 / EO + 332, 282, 7 

skäl A 6 S&D  +  

skäl E  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 + 468, 87, 66 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: ÄF 7 
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkt 59 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

ÄF 5 

Första delen hela texten utom orden "och att efter det att anslutningsförhandlingarna inleddes 

2004 har EIB intensifierat sin låneverksamhet till det landet och ungefär 23 miljarder 

EUR har ställts till förfogande under det senaste årtioendet. Parlamentet beklagar att 

trots den ihållande ekonomiska krisen i EU är Turkiet den största bland EIB:s 

mottagarländer utanför EU med ungefär 3,5 % av de totala EIB-lånen (2015)." 

Andra delen dessa ord 

 
ECR: 

skäl E 

Första delen hela texten utom orden "som ”konvergensmaskin”" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 9 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar EIB att i samband med bedömning och 

kreditvärdering av projekt på ett avgörande sätt prioritera investeringarnas 

långsiktiga effekter, och inte bara ta hänsyn till finansiella indikatorer" 

Andra delen "utan även framför allt deras bidrag till en hållbar sysselsättning och bättre 

livskvalitet genom ytterligare förbättringar på områdena sysselsättning, sociala 

standarder och miljön." 

 
punkt 39 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet anser därför att EIB-finansieringen ska sättas in 

på de områden som drabbats mest av hög arbetslöshet och omfatta fler projekt för 

social infrastruktur." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 54 

Första delen hela texten utom orden "som är drabbade av konflikter och extrem fattigdom, i syfte 

att främst minska utvecklingsgapet mellan EU och dessa regioner, samt" 

Andra delen dessa ord 
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ECR, S&D: 

punkt 40 

Första delen "Europaparlamentet beklagar att hittills har EIB-finansiering i ett flertal fall använts 

för att ge stöd till en rad ekonomiskt ohållbara infrastrukturprojekt, både med 

avseende på allmänhetens intresse och klimatrelaterade åtgärder." 

Andra delen "Parlamentet noterar med oro tendensen att finansiera infrastruktur såsom 

motorvägar, som uppmuntrar till förbrukning av fossila bränslen och därför strider 

mot unionens långsiktiga mål att närma sig en koldioxidfri ekonomi." 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar EIB att inkludera en obligatorisk förhandsutvärdering av 

mervärdet för miljön, ekonomin och samhället när man väljer vilka projekt som ska 

finansieras inom och utanför unionen och begär att alla för- och 

efterhandsutvärderingar görs med deltagande av berörda parter, lokala, regionala och 

nationella myndigheter och företrädare för det civila samhället. Parlamentet begär 

dessutom att resultaten från dessa utvärderingar, och även uppgifter om vilka 

indikatorer som använts, görs tillgängliga för allmänheten." 
 

 

65. Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt 

Resolutionsförslag: B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-
0493/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0488/2016  

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

efter punkt 2 4 GUE/NGL  -  

punkt 7 5 GUE/NGL delad   

1 / ONU + 350, 165, 103 

2 / ONU + 294, 182, 120 

3 / ONU + 312, 183, 112 

4 / ONU + 319, 156, 123 

punkt 10  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 11  originaltexten ONU + 329, 197, 94 

punkt 14 6 GUE/NGL  -  

punkt 21  originaltexten ONU + 500, 93, 29 

skäl A 2 GUE/NGL  -  

skäl G  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

skäl L 3 GUE/NGL ONU + 319, 160, 132 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0488/2016  ALDE  ↓  

B8-0489/2016  PPE  ↓  

B8-0490/2016  ECR  ↓  

B8-0491/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0492/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0493/2016  S&D  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkterna 11, 21 

GUE/NGL: ÄF 3, 5 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkt 11 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

skäl G 

Första delen hela texten utom orden "villkorslöst" och ", dvs. fritt från alla politiska, ekonomiska 

och säkerhetsmässiga överväganden samt fritt från alla former av diskriminering" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 10 

Första delen hela texten utom orden "av EU:s och medlems[staterna]s partner " 

Andra delen dessa ord 
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ÄF 5 

Första delen hela texten utom orden "sexuell och reproduktiv" och "inklusive möjligheten till 

säker abort" och "i stället för ett förfarande som är liktydigt med omänsklig 

behandling," 

Andra delen "sexuell och reproduktiv" 

Tredje delen "inklusive möjligheten till säker abort" 

Fjärde delen "i stället för ett förfarande som är liktydigt med omänsklig behandling," 
 

Övrigt 

Ändringsförslag 1 hade dragits tillbaka. 

Javier Nart (ALDE-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslag RC-B8-0488/2016.  

Kateřina Konečná och Jiří Maštálka (GUE/NGL-gruppen) hade dragit tillbaka sina underskrifter av 

ändringsförslag 4. 
 

 

66. Allmänhetens tillgång till handlingar åren 2014−2015 

Betänkande: Laura Ferrara (A8-0141/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 8  originaltexten delad   

1 / EO + 367, 232, 12 

2 +  

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 10  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  

2 -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 15  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 366, 191, 52 

punkt 24  originaltexten särsk. +  

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 27 1 ALDE ONU - 196, 402, 13 

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 356, 201, 49 

punkt 31  originaltexten särsk. +  

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 392, 216, 4 

punkt 34  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 40  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 42  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 327, 282, 3 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 523, 37, 46 
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: ÄF 1, punkt 33 (andra delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 24, 31 
 

Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 40 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera att medlemsstaterna 

uppfyller de informations- och rapporteringskrav som fastställs i förordning (EU) nr 

1303/2013" 

Andra delen "och att vid behov tillämpa de påföljder som föreskrivs vid överträdelser av dessa 

skyldigheter." 

 
Verts/ALE: 

punkt 29 

Första delen hela texten utom orden "och över lokala myndigheter och regionala organisationer" 

Andra delen dessa ord 

 
PPE: 

punkt 7 

Första delen hela texten utom orden "((beslutshandlingar, berörda parter, omröstningsresultat 

m.m.)" och "Parlamentet anser därför att ett elektroniskt register med uppgifter om 

ovanstående måste offentliggöras." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 8 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att utse en 

kommissionsledamot med ansvar för insyn och allmänhetens tillgång till 

handlingar." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionens vice ordförande att under tiden och så snart 

som möjligt lägga fram en ambitiös handlingsplan om insyn och allmänhetens 

tillgång till handlingar, eftersom insyn är en hörnsten i bättre lagstiftning." 

 
punkt 9 

Första delen hela texten utom orden "och direktdemokrati" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 10 

Första delen "Europaparlamentet beklagar att officiella handlingar ofta överklassificeras. 

Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att det bör fastställas tydliga och enhetliga 

regler för hur handlingar ska säkerhetsskyddsklassificeras och fråntas sin 

säkerhetsskyddsklassificering. Parlamentet beklagar att institutionerna begär 

sammanträden inom stängda dörrar utan ordentlig motivering. Parlamentet 

uppmanar på nytt institutionerna att bedöma och offentligt motivera begäranden om 

sammanträden inom stängda dörrar i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001. 

Begäranden om sammanträden inom stängda dörrar i parlamentet bör behandlas av 

parlamentet från fall till fall." 

Andra delen "En oberoende tillsynsmyndighet bör övervaka processerna med 

säkerhetsskyddsklassificering och upphävande av säkerhetsskyddsklassificering." 
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punkt 14 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar alla institutioner att utvärdera och vid behov se över 

sina interna rutiner för rapportering av förseelser och pekar på behovet av skydd för 

visselblåsare. Särskilt uppmanas kommissionen att rapportera till parlamentet om 

sina erfarenheter både av de nya visselblåsarbestämmelser för EU-anställda som 

antogs 2012 och av genomförandeåtgärderna för dessa bestämmelser." 

Andra delen "Kommissionen uppmanas att lägga fram ett förslag om att skydda visselblåsare inte 

bara moraliskt utan även ekonomiskt för att ge visselblåsare ordentligt skydd och 

stöd som en del av det demokratiska systemet." 

 
punkt 15 

Första delen "Europaparlamentet påpekar att rätten till tillgång till handlingar alltsedan EU-

fördraget och EUF-fördraget trädde i kraft gäller alla EU:s institutioner, organ och 

byråer. Parlamentet anser därför att förordning (EG) nr 1049/2001 snarast möjligt 

behöver uppdateras och ändras väsentligt mot bakgrund av fördragsbestämmelserna 

samt EU-domstolens och Europadomstolens relevanta rättspraxis." 

Andra delen "Parlamentet ser det som ytterst viktigt att förordningens tillämpningsområde 

utvidgas till alla de europeiska institutioner som för närvarande inte omfattas, t.ex. 

Europeiska rådet, Europeiska centralbanken, EU-domstolen och EU:s samtliga organ 

och byråer." 

 
punkt 25 

Första delen "Europaparlamentet beklagar att tillgången till handlingar och följaktligen till 

lagstiftningsprocessen är ojämlik på grund av att handlingar läcker ut från formella 

och informella trepartsmöten, vilket gynnar välunderrättade intressegrupper med 

goda kontakter." 

Andra delen "Parlamentet konstaterar att färre handlingar skulle läcka ut om handlingarna från 

trepartsmötena offentliggjordes självmant och omedelbart på en lättillgänglig 

plattform." 

 
punkt 34 

Första delen hela texten utom orden "Kommissionen uppmanas att höra parlamentet innan den 

utarbetar förhandlingsmandatet." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 42 

Första delen hela texten utom orden ", men beklagar att ECB fortfarande ligger efter på detta 

område jämfört med andra centralbanker världen över" 

Andra delen dessa ord 

 
ECR: 

punkt 33 

Första delen hela texten utom orden "Institutionerna bör offentliggöra EU förhandlarens 

förhandlingsmandat" 

Andra delen dessa ord 
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67. Kvinnliga hushållsanställda och omsorgsgivare i privata hushåll inom EU 

Betänkande: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1  originaltexten ONU + 314, 273, 18 

punkt 2  originaltexten delad   

1 / ONU + 538, 48, 16 

2 / ONU - 270, 309, 11 

3 / ONU + 460, 123, 18 

4 / ONU + 302, 267, 27 

punkt 9  originaltexten särsk. +  

punkt 11  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 12  originaltexten ONU + 493, 17, 96 

punkt 13  originaltexten ONU + 324, 38, 225 

punkt 14  originaltexten särsk. +  

punkt 15  originaltexten särsk. -  

punkt 17  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 19  originaltexten särsk. -  

punkt 22  originaltexten delad   

1 / ONU + 301, 235, 69 

2 / ONU - 279, 300, 15 

3 / ONU + 295, 281, 14 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 23  originaltexten särsk. -  

punkt 24  originaltexten särsk. -  

punkt 25  originaltexten ONU + 308, 240, 52 

punkt 32  originaltexten särsk. +  

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 516, 81, 3 

punkt 34  originaltexten särsk. +  

punkt 35  originaltexten särsk. -  

punkt 40  originaltexten särsk. +  

punkt 41  originaltexten särsk. +  

punkt 43  originaltexten särsk. +  

punkt 56  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 60  originaltexten särsk. -  

punkt 61  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 64  originaltexten delad   

1 / EO + 281, 128, 178 

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 65  originaltexten särsk. +  

punkt 66  originaltexten särsk. / 

EO 

- 253, 326, 12 

punkt 68  originaltexten särsk. +  

skäl E  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3 / EO + 322, 251, 16 

skäl I  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3 +  

skäl K  originaltexten särsk. -  

skäl O  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 252, 257, 78 

skäl R  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 271, 184, 97 

skäl V  originaltexten särsk. +  

skäl Y  originaltexten särsk. +  

skäl Z  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

skäl AE  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 281, 300, 3 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl AG  originaltexten särsk. -  

skäl AH  originaltexten särsk. -  

skäl AI  originaltexten särsk. -  

skäl AK  originaltexten särsk. -  

skäl AM  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 284, 295, 6 

skäl AO  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

skäl AX  originaltexten särsk. -  

skäl BA  originaltexten särsk. -  

skäl BD  originaltexten ONU + 326, 23, 242 

skäl BE  originaltexten särsk. +  

skäl BF  originaltexten särsk. +  

skäl BL  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

skäl BM  originaltexten särsk. -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 279, 105, 204 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkterna 1, 2 (tredje och fjärde delen), 33 (andra delen) 

S&D: skäl BD, punkterna 12, 13 

ENF: punkterna 22, 25 

GUE/NGL: punkt 2 
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Begäranden om särskild omröstning 

ECR: skäl Y, AH, AM, AO, punkterna 9, 25 

S&D: skäl AG, AI, AK, AX, BM, BA, punkterna 32, 34, 40, 41, 43, 68 

PPE: skäl K, R, V, AH, BD, BE, BF, punkterna 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 35, 60, 64, 65, 

66 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 22 

Första delen hela texten utom orden "kommissionen och" och "och att införa riktade program för 

laglig migration" 

Andra delen "kommissionen och" 

Tredje delen "och att införa riktade program för laglig migration" 

 
punkt 56 

Första delen hela texten utom orden "kommissionen och" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 61 

Första delen hela texten utom orden "men mycket trygga" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 64 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att likställa au pairer från EU 

respektive andra länder genom att bevilja dem ett kombinerat uppehålls- och 

arbetstillstånd som anger arbetstider, avtalstyp och betalningsvillkor." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ratificera Europarådets 

överenskommelse om au pair-arbete. Medlemsstaterna uppmanas också att förbättra 

ackrediteringssystemet och kontrollmekanismerna för au pair-förmedlingar." 

 
PPE: 

skäl E 

Första delen "Professionalisering innebär att man ger arbetstagare inom vissa sektorer rätt till 

anställningsskydd och socialt skydd" 

Andra delen "motsvarande det som åtnjuts av anställda med lagstadgade anställningsavtal, 

inklusive en anständig lön, reglerade arbetstider, betald ledighet, hälsa och säkerhet 

på arbetsplatsen, pension, föräldra- och sjukledighet, ersättning i händelse av 

invaliditet, regler om avskedande eller uppsägning av anställningsavtalet, gottgörelse 

i händelse av missförhållanden och tillgång till fortbildning" 

Tredje delen "Hushålls- och omsorgssektorn kan professionaliseras med hjälp av en kombination 

av offentliga finansieringsmedel (skatteavdrag), sociala finansieringsmedel 

(familjebidrag, företagsstöd, ömsesidiga försäkringsbolag och sjukförsäkringsbolag, 

företagsråd etc.) och privata finansieringsmedel (privatpersonerna betalar för 

tjänsterna)." 
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skäl I 

Första delen "Hushållsanställda och omsorgsgivare som inte omfattas av arbetsrätten kan inte 

garanteras en säker och hälsosam arbetsmiljö och utsätts för betydande 

diskriminering sett till nivån på de rättigheter och det skydd som gäller för dem 

jämfört med ett lands allmänna normer" 

Andra delen "i synnerhet i fall då hushållsarbete regleras genom särskild lagstiftning och/eller 

kollektivavtal i stället för att omfattas av den allmänna arbetsrätten" 

Tredje delen "Dessutom har de inte rätt att delta i fackföreningar eller kollektivförhandlingar på 

annat sätt, eller vet inte hur de ska bete sig för att eller stöter på svårigheter att göra 

detta, vilket gör dem extra sårbara, särskilt på grund av sin begränsade tillgång till 

social trygghet (i synnerhet arbetslöshetsersättning, sjukdoms- och olycksersättning 

samt mamma- och föräldraledighet och annan typ av omsorgsledighet) och det 

faktum att de ofta saknar anställningsskydd." 

 
skäl O 

Första delen "Inom hushållssektorn – där de flesta arbetstagarna är kvinnor – är det lätt att 

utnyttja arbetstagarna. Ett sådant utnyttjande är en allvarlig kränkning av de 

grundläggande rättigheterna som både papperslösa och EU-medborgare måste 

skyddas från." 

Andra delen "Endast fyra medlemsstater erbjuder lika skydd mot utnyttjande för arbetstagare som 

är EU-medborgare och för papperslösa arbetstagare från länder utanför EU." 

 
skäl Z 

Första delen hela texten utom orden "diskriminering, dålig behandling, tvångsarbete, slavliknande 

förhållanden eller inspärrning" och ", utvisas" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl AE 

Första delen "Man måste uppmärksamma barnarbete, trakasserier och omfattande kränkningar av 

arbetstagarnas rättigheter inom hushållssektorn" 

Andra delen "särskilt i tredjeländers diplomathushåll i medlemsstaterna, eftersom de 

hushållsanställda i de flesta av dessa fall beviljats inresa i EU på grundval av en 

annan typ av arbetstillstånd än det som andra migrerande hushållsanställda har och 

med tanke på att dessa hushåll åtnjuter utomterritoriell status" 

 
skäl AM 

Första delen hela texten utom orden "Åtstramningsåtgärderna till följd av" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl AO 

Första delen hela texten utom orden "och åtstramningsåtgärderna i EU" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl BL 

Första delen hela texten utom ordet "utvisning," 

Andra delen detta ord 
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punkt 11 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inom hushålls- och 

omsorgssektorn vidta kraftåtgärder som medför ett högt mervärde till ekonomin, 

genom att erkänna detta arbete som ett verkligt yrke och genom att garantera 

hushållsanställda och omsorgsgivare verkliga arbetstagarrättigheter och verkligt 

socialt skydd genom arbetsrättslagstiftning eller kollektivavtal" 

Andra delen "särskilt i fråga om löner, arbetstider, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, ledighet, 

mammaledighet, pensionsrätter och erkännande av kompetens, med beaktande av 

sektorns särdrag" 

 
ENF: 

punkt 33 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet framhåller att organisationer i civilsamhället, 

till exempel sådana som representerar kvinnor och migranter, också ska kunna 

tillhandahålla denna information." 

Andra delen dessa ord 

 
ECR, PPE: 

punkt 2 

Första delen hela texten utom orden "både lagstiftning och andra åtgärder,", "led a" och "led b" 

Andra delen "både lagstiftning och andra åtgärder," 

Tredje delen "led a" 

Fjärde delen "led b" 

 
punkt 17 

Första delen "Europaparlamentet inser att vissa medlemsstater är ovilliga att reglera den privata 

sfären." 

Andra delen "Parlamentet anser emellertid att uteblivna åtgärder skulle stå både samhället och de 

berörda arbetstagarna dyrt. Parlamentet betonar att den förväntade 

efterfrågeökningen på omsorgsgivare, särskilt i privata hushåll, gör sådan 

lagstiftning nödvändig för ett fullgott skydd av dessa arbetstagare." 

Tredje delen "Medlemsstaterna uppmanas därför att tillsammans med arbetsmarknadsparterna 

vidta åtgärder för ett adekvat och ändamålsenligt inspektionssystem, i enlighet med 

artikel 17 i ILO:s konvention nr 189, och adekvata påföljder vid överträdelser av 

arbetsmiljölagstiftningen." 
 

 

68. Jämställdhet mellan kvinnor och män och ökat inflytande för kvinnor i den 

digitala tidsåldern 

Betänkande: Terry Reintke (A8-0048/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 10  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 11  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 15  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 17  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 19  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / EO + 287, 271, 8 

4 +  

5 +  

6 +  

punkt 22  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 286, 259, 23 

punkt 25  originaltexten ONU + 280, 210, 72 

punkt 27  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

punkt 28  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 39  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 316, 234, 16 

punkt 42  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 249, 266, 50 

punkt 49  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 53  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 54  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 55  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 225, 339, 2 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 56  originaltexten särsk. +  

punkt 57  originaltexten särsk. +  

punkt 63  originaltexten särsk. +  

punkt 65  originaltexten särsk. +  

punkt 66  originaltexten ONU + 380, 52, 135 

punkt 67  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl D  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl I  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl T  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 371, 93, 80 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: punkt 66 

ECR, ENF: punkt 25 
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkt 22 

ECR: punkterna 63, 65 

PPE: punkterna 25, 55, 56, 57, 63 

Verts/ALE: punkt 67 

ALDE: punkt 39 
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Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 15 

Första delen hela texten utom ordet "gratis" 

Andra delen detta ord 

 
punkt 17 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att åtgärda 

frågan om att kvinnor är svårt underrepresenterade inom IKT-sektorn" utom orden 

"kommissionen och" 

Andra delen "kommissionen och" 

Tredje delen "framför allt på högre poster och i bolagsstyrelser. Parlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen och medlemsstaterna att erkänna att direktivet om en jämnare 

könsfördelning i bolagsstyrelser ger en verklig möjlighet att förändra den interna 

företagskulturen, vilket skulle få genomslag på alla hierarkiska nivåer, och uppmanar 

därför med kraft till att arbetet med direktivet i rådet ska komma i gång på nytt. 

Parlamentet erinrar med skärpa kommissionen om dess ansvar att vidta alla sådana 

åtgärder som kan bidra till att bryta dödläget inom rådet i fråga om 

unionslagstiftningen om öppenhet och en ökad jämvikt vid rekryteringen till 

beslutsfattande poster" 

 
punkt 49 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med Europeiska 

investeringsbanken för att via de europeiska struktur- och investeringsfonderna 

inrätta stödprogram för investeringar i IKT" 

Andra delen "där det också ska ingå gynnsamma kreditvillkor och lån till firmor, det civila 

samhällets organisationer och startup-företag inom IKT sektorn med minst 40 

procent kvinnor bland de anställda" 

 
punkt 53 

Första delen hela texten utom orden "på grundval av kvinnofientlighet, homofobi eller transfobi 

eller varje annan form av diskriminering" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 54 

Första delen hela texten utom orden "alla homofobi- och transfobi[brott]" 

Andra delen dessa ord 

 
PPE: 

skäl D 

Första delen hela texten utom orden "hbti-personer," 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 9 

Första delen hela texten utom orden "som innehåller målsättningarna om" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 10 

Första delen hela texten utom orden "till exempel genom elektronisk röstning" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 42 

Första delen hela texten utom orden "inom tekniken genom att inrätta en donationsprofessur för 

kvinnor inom IKT" 

Andra delen dessa ord 

 
Verts/ALE: 

skäl T 

Första delen hela texten utom orden "Det är uppenbart att politiska beslut anger vad dessa 

förändringar leder till." 

Andra delen dessa ord 

 
ALDE: 

skäl I 

Första delen "På den digitala arbetsmarknaden flyttas ansvaret alltmer över från företagen till den 

enskilde, och detta leder till att egenföretagare och frilansare får andra villkor för sitt 

deltagande i de sociala trygghetssystemen." 

Andra delen "Det är uppenbart att politiska beslut anger vad dessa förändringar leder till." 

 
punkt 22 

Första delen "Europaparlamentet begär att företagens administrativa börda minimeras vid alla 

åtgärder på detta område." 

Andra delen "Parlamentet påminner om att orimligt stor byråkrati kan medföra lägre acceptans 

och förlust eller omlokalisering av arbetstillfällen. Parlamentet välkomnar de 

praktiskt genomförbara och konsensusbaserade kompromisser som nåtts av 

arbetsmarknadsparterna i medlemsstater med en stark tradition av medbestämmande. 

Parlamentet betraktar medbestämmande som en modell för bästa praxis för Europas 

ekonomier." 

 
punkt 27 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar de många möjligheter och den större flexibilitet som 

den digitala tidsåldern erbjuder anställda och egenföretagare, bland annat 

möjligheter till en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv, särskilt med 

beaktande av arbetsmarknadssituationen för småbarnsföräldrar och personer med 

funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

beakta situationen i fråga om den flexibilitet i arbetet och anställningstrygghet som 

är förhärskande inom IKT-sektorn, men framhåller samtidigt de nya utmaningar som 

är kopplade till denna utveckling och uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att 

det finns adekvata bestämmelser om social trygghet." 

Andra delen "Parlamentet förespråkar en rätt för arbetstagarna att ”logga ut” utanför de 

överenskomna arbetstiderna." 

 
punkt 28 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet betonar att arbetsrelaterade psykiska 

hälsoproblem såsom utbrändhet, som orsakas av konstant tillgänglighet, utgör en 

allvarlig risk." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 55 

Första delen hela texten utom orden "föreslå lagstiftning" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 67 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att mer ingående 

övervaka webbplatser där terrorister lockar till sig unga kvinnor som sedan tvingas 

till giftermål" 

Andra delen "eller prostitution i tredjeländer" 

 
ECR, PPE: 

punkt 11 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att arbeta för en 

digitalisering inom politiken för att främja direktdemokrati och låta alla medborgare 

delta mera aktivt, och på så sätt undanröja gamla ordningar och hinder som gör det 

svårt för kvinnor och underrepresenterade grupper att engagera sig politiskt och i 

institutionella sammanhang." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar ytterligare kommissionen och medlemsstaterna att överväga 

och vidareutveckla metoder för röstning på internet i samband med val och 

omröstningar, och på det sättet få bort hinder som särskilt drabbar kvinnor." 

 
punkt 19 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att slå 

vakt om arbetstagarnas grundläggande rättigheter" utom orden "kommissionen och" 

och "grundläggande" 

Andra delen "kommissionen och" 

Tredje delen "grundläggande" 

Fjärde delen "och anställdas socialskydd och att motverka osäkra arbetsförhållanden. Parlamentet 

uppmanar med kraft kommissionen att föreslå och medlemsstaterna att 

vidareutveckla nya skyddsmekanismer som är anpassade till de arbets- och 

yrkeslivsmönster som digitaliseringen gett upphov till, och att därvid särskilt 

uppmärksamma kvinnornas situation. Parlamentet framhåller betydelsen av 

kollektivförhandlingar på alla nivåer, särskilt inom branscher som påverkas starkt av 

digitaliseringen" utom orden "Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att 

föreslå och medlemsstaterna att vidareutveckla nya skyddsmekanismer som är 

anpassade till de arbets- och yrkeslivsmönster som digitaliseringen gett upphov till" 

och "på alla nivåer" 

Femte delen "Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att föreslå och medlemsstaterna att 

vidareutveckla nya skyddsmekanismer som är anpassade till de arbets- och 

yrkeslivsmönster som digitaliseringen gett upphov till" och "på alla nivåer" 

Sjätte delen "för att likalöneprincipen ska råda och för att arbetsmiljöns kvalitet och säkerhet ska 

tryggas i samband med digitaliseringen. Parlamentet påpekar att nödvändiga 

allmänna ramvillkor måste fastställas för att de anställdas personuppgifter ska 

skyddas" 

 


