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1. Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen - Sir Julian King 

Forslag til beslutning (hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 182, stk. 1)) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: Udnævnelse af et 

medlem af Europa-Kommissionen 

– Sir Julian King 

 + 394, 161, 83 

 

 

2. Filippinerne 

Forslag til beslutning: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, 
B8-1004/2016, B8-1008/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0990/2016  

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

Efter § 4 6 Verts/ALE  +  

§ 14 3 Verts/ALE VE + 345, 275, 21 

§ 16 4 Verts/ALE  -  

Efter henvisning 5 1 Verts/ALE  -  

Efter § K 2 Verts/ALE VE + 351, 259, 37 

Efter § M 5 Verts/ALE  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Diverse 

Raffaele Fitto (ECR-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslaget B8-0992/2016. 

Ivana Maletić (PPE-Gruppen) og Barbara Kappel havde trukket deres underskrifter til det fælles 

beslutningsforslag RC-B8-0990/2016 tilbage. 
 

 

3. Somalia 

Forslag til beslutning: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, 
B8-1003/2016, B8-1007/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0989/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 2 1 EFDD  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Diverse 

Raffaele Fitto (ECR-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslaget B8-0991/2016. 

Ivana Maletić (PPE-Gruppen) og Barbara Kappel havde ligeledes underskrevet RC-B8-0989/2016. 
 

 

4. Zimbabwe 

Forslag til beslutning: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, 

B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-0995/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD, ENF) 

§ 7 1 Verts/ALE VE + 344, 289, 19 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed)  +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Diverse 

Raffaele Fitto (ECR-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslaget B8-0996/2016. 

Ivana Maletić (PPE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet beslutningsforslaget RC-B8-0995/2016. 
 

 

5. Rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med 

ulovligt ophold ***I 

Betænkning: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed - 

blok nr. 1 

33 kor. udv.  +  

Blok nr. 2 1-32 kor. udv.  ↓  

Artikel 3, litra a § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Artikel 3, § 2 35 GUE/NGL  -  

§ 3 33PC kor. udv.  +  

§ originaltekst vs ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 6 34S GUE/NGL  -  

33PC kor. udv.  +  

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 8 33PC kor. udv.  +  

§ originaltekst vs ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 494, 112, 50 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL §§ 3, 8 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

§ 6 

1. del: "Der bør udformes et mere sikkert og harmoniseret europæisk rejsedokument til 

brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere for at gøre det lettere at sende og 

tage tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt på Unionens område, tilbage. 

Dets forbedrede sikkerhedselementer og tekniske elementer skal gøre det lettere at få 

tredjelande til at acceptere det. Et sådant dokument skal gøre det muligt at 

gennemføre tilbagesendelser i forbindelse med tilbagetagelsesaftaler" 

2. del: "eller andre retlige ordninger, som Unionen eller medlemsstaterne har indgået med 

tredjelande, samt i forbindelse med samarbejde om tilbagesendelse med tredjelande, 

der ikke er omfattet af formelle aftaler." 

 
Artikel 3, litra a 

1. del: teksten uden ordene: "særlige kendetegn" 

2. del: disse ord 
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6. Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller 

optages til handel ***I 

Betænkning: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1PC kor. udv.  +  

Artikel 1, § 3, litra d 1PC kor. udv.  +  

7 GUE/NGL  ↓  

Artikel 2, § 1, litra f § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Artikel 3, § 2, litra b 1PC kor. udv.  +  

8 GUE/NGL  ↓  

Artikel 7, § 6, litra c 1PC kor. udv.  +  

9 GUE/NGL  ↓  

Artikel 15, § 1 1PC kor. udv. div   

1 +  

2 +  

3 +  

Artikel 19, § 11 2 S&D  +  

Artikel 25, § 1 1PC kor. udv. vs -  

Artikel 25, § 2, under-

§ 2 

1PC kor. udv. vs -  

3 S&D VE + 558, 92, 1 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ A 4 GUE/NGL  -  

§ 13 1PC kor. udv.  +  

5 GUE/NGL  ↓  

§ 24 6 GUE/NGL  -  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN afstemning 

udsat 

(forretningsordenen

s artikel 61, stk. 2) 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

S&D ændringsforslag 1PC (artikel 25, § 1) 1PC (artikel 25, § 2,  under-§ 2 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

Artikel 2, § 1, litra f 

1. del: teksten uden ordene "små og mellemstore virksomheder som defineret i artikel 4, 

stk. 1, nr. 13), i direktiv 2014/65/EU;" 

2. del: disse ord 

 
Ændringsforslag  1PC (artikel 15, § 1) 

1. del: teksten uden stk. 1, litra b) og c) 

2. del: stk. 1 

3. del: stk. 1, litra c) 
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7. Asyl: midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland * 

Betænkning: Ska Keller (A8-0236/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-3 

5-23 

kor. udv.  +  

Efter § 2 24 GUE/NGL  -  

Efter § 3 4 kor. udv. vs +  

Efter § 6 25 GUE/NGL VE + 494, 148, 13 

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 470, 131, 50 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL ændringsforslag 4 
 

 

8. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * 

Betænkning: Laura Agea (A8-0247/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-8 kor. udv.  +  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 460, 127, 61 
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9. Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg 

Forslag til beslutning: B8-0987/2016 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0987/2016 (ENVI) 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

 +  

 

 

 

10. Anvendelse af direktivet om posttjenester 

Betænkning: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 5 2 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 4 GUE/NGL  -  

Efter § G 1 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 514, 103, 37 

 

 

 

11. Adgang til finansiering for SMV'er og større diversitet i SMV-finansiering i en 

kapitalmarkedsunion 

Betænkning: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 1 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 10 § originaltekst vs +  

§ 19 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 30 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 33 § originaltekst vs +  

§ 35 § originaltekst vs +  

§ 39 § originaltekst vs +  

§ 42 § originaltekst vs +  

§ 43 § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 528, 77, 44 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

GUE/NGL §§ 10, 33, 35, 39, 42, 43 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

§ 1 

1. del: teksten uden ordet "midcap" (del af ordet "midcapselskaber") 

2. del: dette ord 
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§ 19 

1. del: "fremhæver, at en sund, stabil og modstandsdygtig banksektor og en sund, stabil og 

modstandsdygtig kapitalmarkedsunion er en forudsætning for at styrke SMV'ers 

adgang til finansiering;" 

2. del: "bemærker, at kapitalkravsforordningen (CRR) og kapitalkravsdirektivet (CRD IV) 

og navnlig det højere kapitalniveau og kapitalens højere kvalitet er en direkte 

reaktion på krisen og udgør kernen i den fornyede stabilitet i den finansielle sektor; 

hilser velkommen, at Kommissionen anser udlån til SMV'er som et af sine 

prioriterede områder ved revisionen af CRR; noterer sig, at Kommissionen udforsker 

mulighederne for, at alle medlemsstater kan drage fordel af, at lokale låneforeninger 

opererer uden for anvendelsesområdet for EU's kapitalkravsregler for banker; 

understreger behovet for en forsigtig lovgivning for låneforeninger, som sikrer både 

finansiel stabilitet og muligheder for, at de kan yde kredit til konkurrencedygtige 

priser;" 

 
§ 30 

1. del: "noterer sig de foranstaltninger, som ECB vedtog den 10. marts 2016, og især det 

nye sæt af fire målrettede langtidsfristede operationer (TLTRO II), som vil give 

bankerne incitament til at yde lån til realøkonomien; understreger, at pengepolitik 

alene ikke vil være tilstrækkelig til at fremme vækst og investeringer," 

2. del: "og at det er nødvendigt, at den ledsages af en passende finanspolitik og passende 

strukturelle reformer;" 
 

 

12. Hvordan udnytter man bedst jobskabelsespotentialet i SMV'er? 

Betænkning: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 17 § originaltekst div   

1/AN + 577, 35, 36 

2/AN + 448, 169, 25 

3/AN + 576, 52, 23 

§ 18 § originaltekst div  ændret mundtligt 

1 +  

2 +  

§ 31 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 461, 83, 108 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 56 2 mindst 76 

medlemmer 

VE + 327, 298, 18 

§ 68 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 527, 117, 6 

§ 74 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 79 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 80 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 262, 343, 40 

§ K 1 mindst 76 

medlemmer 

 +  

§ P § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ T § originaltekst vs -  

§ Y § originaltekst div   

1 +  

2 -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 553, 69, 24 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D § 17 

EFDD §§ 31 (2. del), 68 (2. del) 
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Anmodning om særskilt afstemning 

ALDE: § T 

S&D § 80 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ALDE: 

§ 17 

1. del: teksten uden ordene "som ikke bør betragtes som positivt i den forstand, at det 

bidrager til "det voksende antal mikrovirksomheder", men derimod skaber 

usikkerhed i ansættelsesforholdene, medfører ugunstige arbejdsvilkår og en 

reduceret eller manglende social beskyttelse" og "idet det bringer mange mennesker 

i sårbare situationer, og derigennem skaber nye sociale problemer, der skal løses;" 

2. del: "som ikke bør betragtes som positivt i den forstand, at det bidrager til "det voksende 

antal mikrovirksomheder", men derimod skaber usikkerhed i ansættelsesforholdene, 

medfører ugunstige arbejdsvilkår og en reduceret eller manglende social 

beskyttelse," 

3. del: "idet det bringer mange mennesker i sårbare situationer, og derigennem skaber nye 

sociale problemer, der skal løses;" 

 
ECR: 

§ 80 

1. del: "understreger, at vikarbranchen er særlig vigtig for SMV'erne og bør betragtes 

differentieret," 

2. del: "navnlig hvad angår tarifsystemer, opfordrer indtrængende til, at og at 

Kommissionen og medlemsstaterne støtter midlertidig beskæftigelse, især former, 

der fører til permanent ansættelse;" 

 
§ P 

1. del: teksten uden ordene "den lave arbejdskraftmobilitet, og" 

2. del: disse ord 

 
EFDD 

§ 31 

1. del: "understreger behovet for at øge investeringerne i forskning, innovation, kvalificeret 

uddannelse og udvikling med henblik på at stimulere europæiske SMV'ers 

kvalitative vækst og jobskabelsespotentiale; understreger, at der er øremærket en 

investering på 75 mia. EUR til støtte af SMV'er fra det særlige SMV-vindue under 

EFSI;" 

2. del: "glæder sig over, at SMV-finansieringen inden for rammerne af EFSI hidtil er blevet 

gennemført med succes til de godkendte projekter;" 

 
§ 68 

1. del: teksten uden ordene "om nødvendigt og inden for rammerne af det europæiske 

semesters landespecifikke henstillinger" 

2. del: disse ord 

 
PPE 

§ Y 

1. del: teksten uden ordene "medlemsstater eller" og "tredje" (del af ordet "tredjelande") 

2. del: disse ord 
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§ 74 

1. del: teksten uden ordene "og foranstaltninger" 

2. del: disse ord 

 
S&D 

§ 18 

1. del: "understreger, at den reguleringsmæssige administrative byrde er uforholdsmæssigt 

større for selvstændigt beskæftigede og mikrovirksomheder sammenlignet med 

større virksomheder; mener i den forbindelse, at tiltag rettet mod ″fiktiv selvstændig 

beskæftigelse″ skal målrettes nøje" 

2. del: "og ikke må påføre den enkelte yderligere administrative byrder;" 

 
§ 79 

1. del: teksten uden ordene ", at det i", " slog klart fast, at " og "velgørenhed i et frit 

samfund aldrig kan gøres til en pligt i forbindelse med VSA; er af den faste 

overbevisning, at hvis VSA blev gjort til en pligt, ville det føre til, at mennesker ville 

blive mindre villige til at yde velgørenhed;" 

2. del: disse ord 
 

Diverse 

Zdzisław Krasnodębski havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til § 18: 

“18. understreger, at den reguleringsmæssige administrative byrde er uforholdsmæssigt større for 

selvstændigt beskæftigede og mikrovirksomheder sammenlignet med større virksomheder; mener i 

den forbindelse, at tiltag rettet mod ″fiktiv selvstændig beskæftigelse″ skal målrettes nøje og ikke må 

påføre den enkelte nogen unødvendige administrative byrder;" 
 

 

13. Anvendelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet 

Betænkning: Renate Weber (A8-0225/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 5 § originaltekst vs/VE + 342, 239, 51 

§ 16 § originaltekst vs +  

§ 18 § originaltekst div   

1/AN + 432, 189, 18 

2/AN - 126, 450, 54 

§ 21 2 PPE div   

1/AN + 335, 273, 24 

2/AN - 274, 305, 52 

§ originaltekst div   
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

1/AN ↓  

2/AN ↓  

§ 34 § originaltekst vs +  

§ 35 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 53 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 59 § originaltekst vs -  

§ 62 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 67 § originaltekst vs +  

§ 68 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 69 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 77 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 83 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

Henvisning 34 § originaltekst vs -  

§ E § originaltekst vs -  

§ U § originaltekst AN + 464, 140, 15 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 475, 63, 74 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

PPE § 21, ændringsforslag 2 

GUE/NGL § 18 

Verts/ALE, ECR: ændringsforslag 2 

ECR: § U 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE §§ 5, 16, 34, 62, 67, 68, 69 

Verts/ALE, S&D: § 18 

ECR: § 21 

ALDE: §§ 18, 59, § E, henvisning 34 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ALDE: 

§ 21 

1. del: "bemærker, at begrænsninger, der indføres af arbejdsgivere i forbindelse med at bære 

religiøse symboler, ikke altid er i overensstemmelse med internationale 

menneskerettighedsstandarder, fordi de ikke er begrænset til veldefinerede og 

velafgrænsede tilfælde eller ikke forfølger et legitimt mål, og at medlemsstaterne 

ikke altid træffer passende foranstaltninger mod sådanne begrænsninger, når de ikke 

er i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder;" 

2. del: "er bekymret over, at nogle medlemsstater har indført generelle forbud mod religiøse 

symboler i det offentlige rum af hensyn til neutralitet og sekularisme, hvilket fører 

til, at den private sektor også forsøger at udvide sådanne restriktioner;" 

 
§ 53 

1. del: teksten uden ordene "ikke må skelnes mellem børn og ældre, og at enhver form for 

uretfærdig forskelsbehandling på grund af alder" 

2. del: disse ord 

 
§ 62 

1. del: teksten uden ordene "erstatnings" (del af ordet "erstatningsindkomst") og "alle" 

2. del: disse ord 

 



P8_PV(2016)09-15(VOT)_DA.doc 18 PE 588.683 

ECR: 

ændringsforslag 2 

1. del: "insisterer på, at religionsfrihed er et vigtigt princip, som arbejdsgivere bør 

respektere; understreger dog, at gennemførelsen af dette princip vedrører 

nærhedsprincippet," 

2. del: "og at medlemsstater og arbejdsgivere kan have legitime grunde til at forbyde 

særlige former for symboler, der hævdes at være af religiøs karakter, navnlig når de 

er symboler, der undertrykker kvinders rettigheder og kan medføre 

sikkerhedsproblemer;" 

 
§ 18 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at anerkende den grundlæggende ret til 

samvittighedsfrihed;" 

2. del: "bemærker med bekymring, at der er medlemsstater, hvor kompetent og 

velkvalificeret sundhedspersonale nægtes ansættelse eller bliver afskediget på grund 

af deres samvittighedsfulde indsigelser mod livsafsluttende behandlinger;" 

 
§ 35 

1. del: 6eksten uden ordene "Kommissionen og" 

2. del: disse ord 

 
§ 68 

1. del: "er bekymret over, at viden om rettigheder i forbindelse med forskelsbehandling og 

viden om eksisterende organer og organisationer, der tilbyder støtte til ofre for 

forskelsbehandling, er lav med en øget viden blandt LGBTI-personer;" 

2. del: "mener, at nationale, regionale og lokale myndigheder sammen med alle relevante 

arbejderorganisationer bør intensivere aktiviteter til bevidstgørelse for både ofre og 

beskæftigede, samt for andre grupper, væsentligt; påpeger, at nationale LGBTI-

organisationer er centrale partnere i disse bestræbelser;" 

 
§ 69 

1. del: teksten uden ordene "Kommissionen og" og "Kommissionen og" 

2. del: disse ord 

 
§ 77 

1. del: teksten uden ordene "aktiv brug af kønsbudgettering, herunder" og "ved 

Kommissionen, og" 

2. del: disse ord 

 
ALDE, PPE: 

§ 83 

1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre det lettere at forene arbejde 

og privatliv ved hjælp af specifikke tiltag" 

2. del: "såsom ved hurtigst muligt at fremlægge nye lovgivningsforslag om 

barselsorlovsdirektivet" uden ordene " hurtigst muligt at fremlægge ", "lovgivnings" 

(del af ordet "lovgivningsforslag") og "direktivet" 

3. del: "hurtigst muligt at fremlægge", "lovgivnings" og "direktivet" 

4. del "for at garantere kvinders ret til at vende tilbage til arbejdet efter fødsel, barselsorlov 

og forældreorlov og sikre deres ret til effektiv sundheds- og sikkerhedsbeskyttelse på 

arbejdspladsen, sikre deres barselsrettigheder og træffe foranstaltninger til at 

forebygge uberettiget afskedigelse af ansatte under graviditet etc.," 

5. del "såvel som at gennemføre direktivet om pasningsorlov og styrke lovgivningen om 

fædreorlov;" 
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Diverse 

Ændringsforslag 1 var bortfaldet som følge af tilbagetrækningen af underskrifter. 
 

 

14. Aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond 

for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014 

Betænkning: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 13 § originaltekst AN + 525, 72, 13 

§ 18 § originaltekst AN + 579, 10, 9 

§ 19 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 22 § originaltekst AN + 537, 40, 21 

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 25 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 27 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)09-15(VOT)_DA.doc 20 PE 588.683 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 53 § originaltekst vs +  

§ Q § originaltekst vs -  

§ R § originaltekst AN - 255, 279, 30 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 447, 73, 19 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL §§ 13, 18, 22, § R 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ALDE: § Q 

PPE § 53, § R 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

§ 19 

1. del: "udtrykker tilfredshed med konklusionen i Revisionsrettens beretning, om at næsten 

alle EGF-støtteberettigede arbejdstagere fik tilbudt individuelt tilpassede og 

velkoordinerede foranstaltninger, der var skræddersyede til deres individuelle behov, 

og at næsten 50 % af de arbejdstagere, der har modtaget finansiel støtte, nu er tilbage 

i beskæftigelse;" 

2. del: "bemærker, at en mangel på rettidig og effektiv gennemførelse af EGF-programmer i 

nogle medlemsstater har medført underudnyttelse; mener, at inddragelsen af de 

ramte støttemodtagere eller disses repræsentanter, arbejdsmarkedets parter, lokale 

arbejdsformidlinger og andre relevante interessenter i den indledende vurdering og 

gennemførelsen er af afgørende vigtighed for at sikre positive resultater for 

støttemodtagerne; opfordrer Kommissionen til at bistå medlemsstaterne i at udvikle 

innovative foranstaltninger og programmer, samt til i sine revisioner at vurdere, i 

hvilket omfang udformningen af den samordnede pakke af individualiserede tilbud 

foregreb fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og krævede færdigheder og var 

forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi; opfordrer 

medlemsstaterne til i overensstemmelse med artikel 7 i den nuværende forordning at 

gøre yderligere bestræbelser på at indrette udformningen af den samordnede pakke 

af individualiserede tilbud på en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi; 

bemærker, at innovation, intelligent specialisering og ressourceeffektivitet er nøglen 

til industriel fornyelse og økonomisk diversificering;" 
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§ 24 

1. del: "glæder sig over, at mange støttemodtagere først og fremmest har kunnet finde et nyt 

job takket være individualiseret hjælp fra Globaliseringsfonden i deres jobsøgning, 

og at deres færdigheder er blevet opgraderet via uddannelsesprogrammer og 

yderligere befordringstilskud; glæder sig ligeledes over, at Globaliseringsfonden har 

givet nogle arbejdstagere mulighed for at blive iværksættere ved hjælp af støtte til 

etablering og overtagelse af virksomheder; understreger derfor de betydelige 

positive virkninger, som Globaliseringsfonden angives at have på selvtilliden, 

følelsen af indflydelse og motivationen; understreger, at støtte fra 

Globaliseringsfonden har øget den sociale samhørighed og givet mennesker 

mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet" 

2. del: "og undgå negative arbejdsløshedsfælder;" 

 
§ 25 

1. del: teksten uden ordene "bemærker, at EGF-støttemodtagere ifølge tal fra den 

efterfølgende rapport synes at have et relativt lavere uddannelsesniveau end 

gennemsnittet og dermed færre kvalifikationer, der kan overføres, hvilket under 

normale omstændigheder forringer deres beskæftigelsesmuligheder og gør dem mere 

sårbare på arbejdsmarkedet;" og "EU-merværdi" 

2. del: "bemærker, at EGF-støttemodtagere ifølge tal fra den efterfølgende rapport synes at 

have et relativt lavere uddannelsesniveau end gennemsnittet og dermed færre 

kvalifikationer, der kan overføres, hvilket under normale omstændigheder forringer 

deres beskæftigelsesmuligheder og gør dem mere sårbare på arbejdsmarkedet;" 

3. del: "EU-merværdi" 

 
§ 27 

1. del: teksten uden ordene "og merværdi" og "og deres anvendelse for at sikre maksimal 

genbeskæftigelsesfrekvens pr. udbetalt euro;" 

2. del: "og merværdi" 

3. del: "og deres anvendelse for at sikre maksimal genbeskæftigelsesfrekvens pr. udbetalt 

euro;" 

 
§ 33 

1. del: teksten uden ordene "reel EU-merværdi" 

2. del: "reel EU-merværdi" 

 


