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AN (..., …, ...) afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller) 
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am ændringsforslag 
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1. Perus tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige 

virkninger af internationale barnebortførelser * 

Betænkning: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 641, 3, 17 

 

 

2. Kasakhstans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige 

virkninger af internationale barnebortførelser * 

Betænkning: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 642, 4, 17 

 

 

3. Koreas tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af 

internationale barnebortførelser * 

Betænkning: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 649, 4, 17 

 

 

4. Globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og EU's forpligtelser 

i forbindelse hermed 

Forslag til beslutning: B8-1042/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-1042/2016  

(DEVE) 

§ 1 2 Verts/ALE  +  

Efter § 1 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

§ 6 7 GUE/NGL  -  

Efter § 6 8 GUE/NGL AN + 374, 284, 15 

§ 12 § originaltekst div   

1 -  

2 +  

§ 13 § originaltekst div   

1 -  

2/VE + 334, 233, 102 

§ 17 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

Efter § 23 9 GUE/NGL VE + 342, 260, 73 

§ 27 10 GUE/NGL AN + 358, 287, 27 

§ originaltekst div   

1 ↓  

2 ↓  

Efter § 30 11 GUE/NGL div   

1/AN - 204, 434, 25 

2/AN + 416, 227, 26 

12 GUE/NGL AN + 361, 252, 57 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 32 13 GUE/NGL  -  

§ originaltekst div   

1 +  

2 +  

Efter § 33 14 GUE/NGL  -  

Efter § C 1 Verts/ALE VE + 382, 283, 10 

3 GUE/NGL  -  

§ G § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 350, 297, 29 

§ M 4 GUE/NGL AN - 292, 353, 29 

§ V § originaltekst vs/VE + 357, 300, 17 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) VE + 450, 213, 13 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL ændringsforslag 4, 8, 10, 11, 12 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

PPE, ECR: § V 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

GUE/NGL 

§ 32 

1. del: teksten uden ordene: "og den afgørende rolle, som den private sektor spiller for 

forbedring af fødevaresikkerheden og udbygning af ernæringsspecifikke 

foranstaltninger" 

2. del: disse ord 

 
PPE: 

§ 13 

1. del: "beklager, at EU's biobrændstofpolitik tilskynder til spekulation i agerjord, især i de 

områder, der er mest frugtbare og ligger i nærheden af havne eller veje;" 

2. del: "opfordrer indtrængende EU til at fjerne, i overensstemmelse med princippet om 

udviklingsvenlig politikkohærens, offentlige incitamenter til fremstilling af 

afgrødebaserede biobrændstoffer;" 
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§ 17 

1. del: teksten uden ordene: "forud for det andet topmøde på højt plan om ernæring, der 

skal afholdes i Brasilien i august 2016," 

2. del: disse ord 

 
§ G 

1. del: teksten uden ordene: "på topmødet ernæring med henblik på vækst i 2013" 

2. del: disse ord 

 
S&D: 

ændringsforslag 11 

1. del: "opfordrer EU og dets medlemsstater til ikke at støtte privatiseringen af frø gennem 

klausuler om intellektuel ejendomsret i økonomiske partnerskabs- eller 

handelsaftaler med udviklingslande;" 

2. del: "understreger, at det er vigtigt at samarbejde med landbrugere om økonomisk 

overkommelige, lokalt tilpassede og forbedrede afgrødesorter og at etablere en 

modstandsdygtig og reaktionsdygtig nationalt ejet frøproduktionskapacitet, der kan 

være selvforsynende og ikke afhængig af donorfinansiering for at overleve;" 

 
PPE, ECR: 

§ 12 

1. del: "erindrer om, at det er altafgørende for fødevaresuveræniteten, at folk sikres adgang 

til jord;" 

2. del: "understreger, at land grabbing, som skyldes store opkøb af jord i udviklingslandene, 

udgør en ny trussel mod fødevaresikkerhed og ernæring; anmoder om, at 

Kommissionen tager konkrete skridt til at bekæmpe land grabbing og til at udvikle 

en handlingsplan for at bekæmpe land grabbing og sikre en effektiv gennemførelse 

af FAO's retningslinjer om jordbesiddelse;" 

 
§ 27 

1. del: "understreger behovet for, at alle EU's politikker er i overensstemmelse med 

princippet om udviklingsvenlig politikkohærens; opfordrer derfor til, at EU's 

handels- og udviklingspolitik respekterer udviklingslandenes politiske og 

økonomiske råderum, således at de kan etablere de nødvendige politikker for 

fremme af en bæredygtig udvikling og værdighed for deres folk," 

2. del: "herunder fødevaresuverænitet;" 
 

 

5. Europæisk anklagemyndighed og Eurojust 

Forslag til beslutning: B8-1054/2016 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-1054/2016  

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

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

 +  
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6. Behov for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige 

tilfælde med Caterpillar og Alstom 

Forslag til beslutning: B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, 

B8-1057/2016, B8-1058/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Fælles beslutningsforslag RC-B8-1051/2016  

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

§ 1 § originaltekst div   

1/AN + 636, 12, 28 

2/AN + 602, 40, 22 

Efter § 1 13 GUE/NGL AN - 314, 315, 44 

Efter § 2 14 GUE/NGL AN - 327, 343, 8 

15 GUE/NGL AN - 295, 348, 29 

§ 3 § originaltekst div   

1/AN + 601, 64, 6 

2/AN + 514, 146, 16 

§ 5 § originaltekst div   

1/AN + 647, 26, 7 

2/AN + 624, 38, 18 

3/AN + 592, 58, 26 

Efter § 5 22 ECR div   

1/AN + 594, 62, 25 

2/AN + 380, 282, 10 

26 S&D, 

Verts/ALE 

AN + 349, 316, 14 

27 S&D, 

Verts/ALE 

AN - 157, 348, 174 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

28 S&D, 

Verts/ALE 

AN - 317, 345, 18 

29 S&D, 

Verts/ALE 

AN + 313, 310, 53 

30 S&D, 

Verts/ALE 

AN + 386, 254, 35 

§ 6 § originaltekst vs +  

Efter § 6 7 EFDD AN - 183, 339, 156 

§ 7 § originaltekst div   

1/AN + 595, 54, 29 

2/AN + 612, 40, 26 

§ 8 31 S&D, 

Verts/ALE 

AN + 358, 292, 29 

§ originaltekst div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

Efter § 9 23 ECR VE + 403, 220, 58 

§ 10 § originaltekst div   

1/AN + 618, 49, 10 

2/AN + 513, 151, 15 

3/AN - 317, 350, 6 

§ 11 § originaltekst div   

1/AN + 538, 58, 77 

2/AN + 515, 93, 70 

3/AN + 322, 282, 73 

4/AN + 507, 110, 62 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 12 24 ECR AN - 179, 495, 6 

§ originaltekst AN + 342, 289, 50 

§ 13 § originaltekst div   

1/AN + 586, 64, 30 

2/AN + 341, 273, 56 

3/AN - 287, 348, 38 

§ 14 § originaltekst div   

1/AN + 581, 59, 32 

2/AN + 358, 300, 21 

§ 15 § originaltekst div   

1/AN + 608, 59, 11 

2/AN + 619, 38, 8 

3/AN + 324, 321, 34 

§ 17 § originaltekst div   

1/AN + 599, 57, 22 

2/AN + 548, 119, 9 

§ 19 § originaltekst AN + 594, 68, 9 

§ 20 8 EFDD AN - 305, 353, 20 

32 S&D, 

Verts/ALE 

AN + 349, 318, 10 

Efter § 20 16 GUE/NGL AN - 279, 378, 22 

§ 21 § originaltekst AN + 611, 57, 9 

Efter § 21 18 GUE/NGL  -  

§ 22 1 PPE AN - 211, 458, 10 

§ originaltekst div   

1/AN + 491, 164, 19 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/AN + 332, 314, 24 

Efter § 22 19 GUE/NGL AN - 325, 329, 18 

Efter § 23 20 GUE/NGL AN - 304, 370, 3 

§ 24 § originaltekst div   

1/AN + 639, 15, 18 

2/AN + 377, 282, 16 

3/AN + 561, 74, 32 

§ 25 9 EFDD AN + 345, 308, 24 

Efter § 25 33 S&D, 

Verts/ALE 

AN - 317, 327, 17 

34 S&D, 

Verts/ALE 

AN - 316, 344, 12 

§ 27 § originaltekst div   

1/AN + 628, 27, 23 

2/AN + 345, 301, 26 

3/AN + 629, 23, 22 

§ 31 § originaltekst AN + 511, 99, 68 

Efter § 31 35 S&D, 

Verts/ALE 

AN + 329, 318, 32 

Efter § 32 36 S&D, 

Verts/ALE 

AN - 327, 346, 4 

37 S&D, 

Verts/ALE 

AN - 306, 349, 17 

§ 33 § originaltekst AN + 549, 117, 10 

Efter § 33 17 GUE/NGL  -  

25 ECR div   

1/VE + 442, 199, 35 

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 34 § originaltekst vs +  

Efter § 34 38 S&D, 

Verts/ALE 

AN + 338, 292, 49 

§ 35 § originaltekst vs/VE + 387, 283, 7 

Efter henvisning 2 2 EFDD AN - 133, 534, 9 

3 EFDD AN - 131, 537, 8 

4 EFDD AN - 135, 529, 10 

Efter henvisning 3 21 ECR VE + 336, 313, 27 

Efter henvisning 7 10 GUE/NGL  -  

§ C § originaltekst div   

1/AN + 560, 65, 52 

2/AN + 327, 254, 91 

Efter § C 11 GUE/NGL  -  

§ E § originaltekst vs -  

§ F § originaltekst vs -  

§ J § originaltekst div   

1/AN + 662, 14, 3 

2/AN + 618, 15, 20 

§ L § originaltekst AN + 543, 128, 7 

§ M § originaltekst AN + 615, 51, 11 

§ N § originaltekst AN + 400, 201, 79 

§ P § originaltekst div   

1/AN + 641, 6, 27 

2/AN + 477, 165, 32 

§ Q § originaltekst div   

1/AN + 632, 26, 6 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/AN + 630, 30, 16 

3/AN + 643, 7, 19 

Efter § R 5 EFDD AN + 337, 305, 31 

Efter § S 12 GUE/NGL  -  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 472, 103, 99 

Beslutningsforslag fra de politiske grupper 

B8-1051/2016  PPE  ↓  

B8-1052/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1053/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1055/2016  ECR  ↓  

B8-1056/2016  S&D  ↓  

B8-1057/2016  EFDD  ↓  

B8-1058/2016  ALDE  ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL ændringsforslag 13, 14, 15, 16, 19, 20, § 3 

ECR: ændringsforslag 24, § l, §§ 15 (2. del), 22 (2. del), endelig afstemning 

EFDD ændringsforslag 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

S&D: ændringsforslag 22, 26-38, §§ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 

27, 31, 33, §§ C, J, L, M, N, P, Q 

Verts/ALE: ændringsforslag 1, 26-38, § 27 (2. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: §§ 11, 31, 33, § N 

GUE/NGL §§ 6, 12 

PPE: §§ 12, 22, 35, §§ E, F 

ALDE: §§ 3, 8, 12, 19, 21, 27, 31, 33, 34, §§ C, E, M, P, Q 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 17 

1. del: "mener, at EU-midler giver en enestående mulighed for at finansiere bæredygtige 

investeringer i energi og offentlig transportinfrastruktur samt intelligent anvendelse 

af informations- og kommunikationsteknologi;" 

2. del: "opfordrer til forbedringer i anvendelsen af de forskellige kriterier, navnlig hvad 

angår beskæftigelse, miljø og sociale kriterier, for anvendelsen af EU-midler og alle 

finansielle instrumenter, der forvaltes af Den Europæiske Investeringsbank (EIB);" 
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§ 22 

1. del: "mener, at skatteunddragelse, herunder gennem overførsel af materielle og 

immaterielle aktiver eller tjenesteydelser mellem virksomheder til for lave priser 

(intern afregningspris), bør forhindres," 

2. del: "og at det også er et resultat af det manglende europæiske samarbejde om 

beskatnings- og erhvervsspørgsmål; opfordrer til øget samarbejde og konvergens 

mellem medlemsstaterne på det skattemæssige, sociale og budgetmæssige område;" 

 
§ J 

1. del: "der henviser til, at europæisk industri som den, der er skabt af Alstom og 

Caterpillar, har en høj merværdi med anerkendt ekspertise; der henviser til, at denne 

centrale og strategiske EU-industri i øjeblikket står over for stærk global 

konkurrence " 

2. del: "fra lande, som eksporterer billigere produkter til det europæiske marked ved at føre 

en aggressiv og hurtigt voksende politik på alle kontinenter, ofte med politisk og 

økonomisk støtte fra deres regeringer;" 

 
GUE/NGL 

§ 7 

1. del: "minder om nødvendigheden af hurtigt at nå til enighed om revisionen af 

forordningerne om handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter for væsentligt at styrke 

dem ved at forbedre deres reaktivitet og effektivitet;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at overveje de sociale og økonomiske virkninger, som 

anerkendelsen af markedsøkonomistatus for statsstyrede eller andre ikke-

markedsstyrede økonomier kunne have for EU’s industriernes konkurrenceevne;" 

 
§ 8 

1. del: teksten uden ordene: "Europa 2020-strategiens;" 

2. del: disse ord 

 
Verts/ALE: 

ændringsforslag 22 

1. del: teksten uden ordene: "og efterlevelsesomkostningerne for virksomhederne og 

ophævelsen af unødvendig lovgivning," 

2. del: disse ord 

 
ændringsforslag 25 

1. del: teksten uden ordene: "øge konkurrenceevnen og" 

2. del: disse ord 

 
§ P 

1. del: "der henviser til, at handelen med entreprenørmaskiner i EU har været ramt af 

alvorlige forstyrrelser i de senere år, som hænger sammen med faldet i offentlige og 

private investeringer," 

2. del: "men som også skyldes den stigning i produktionsomkostningerne, der hidrører fra 

stigningen i råstofpriserne;" 
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PPE: 

§ 13 

1. del: teksten uden ordene: "eller hvori mere end 50 % af værdien realiseres uden for EU;" 

og "minder om nødvendigheden af hurtigt at nå til enighed om de "internationale 

instrumenter for offentlige udbud";" 

2. del: "eller hvori mere end 50 % af værdien realiseres uden for EU" 

3. del: "minder om nødvendigheden af hurtigt at nå til enighed om de "internationale 

instrumenter for offentlige udbud";" 

 
§ 14 

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

2. del: disse ord 

 
§ Q 

1. del: "der henviser til, at fair handel med industriprodukter skal respektere de 

grundlæggende arbejdstagerrettigheder og miljøregler;" 

2. del: "der henviser til, at investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet er en 

vigtig drivkraft for investeringer i industriprodukter, som kan skabe en positiv 

udvikling;" 

3. del: "der henviser til, at innovation og investeringer i forskning og udvikling, job samt 

fornyelse af kvalifikationer er væsentlige for bæredygtig vækst;" 

 
§ C 

1. del: "der henviser til, at reduktionen af produktionsomkostningerne mellem 2013 og 

2015 har gjort fabrikkens produkter mere attraktive end produkter, der kommer fra 

tredjelande; der imidlertid henviser til, at Caterpillar besluttede at lukke fabrikken" 

2. del: "for at flytte produktionen til andre fabrikker med lavere standarder for social og 

miljømæssig beskyttelse end dem, der gælder for den europæiske industri;" 

 
ALDE: 

§ 1 

1. del: teksten uden ordene: "for de lokale økonomier og samfund" og "og deres lokale 

økonomier og til at hjælpe regionerne" 

2. del: disse ord 

 
GUE/NGL, Verts/ALE 

§ 3 

1. del: "minder om, at Europa er en social markedsøkonomi, der stræber efter at opnå en 

bæredygtig og inklusiv vækst; beklager manglen på en reel europæisk 

industripolitik, der også beskytter EU’s arbejdstagere; opfordrer derfor 

Kommissionen til at udforme en virkelig europæisk langsigtet strategi for industrien 

or at nå målet med, at 20 % af bruttonationalproduktet skal komme fra industrien," 

2. del: "som det er fastlagt i Europa 2020-strategien;" 
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ECR, PPE: 

§ 5 

1. del: teksten uden ordene: "energieffektivitet, den cirkulære økonomi" og "understreger i 

denne forbindelse de negative virkninger af de faldende offentlige og private 

investeringer og indskrænkningen af det interne forbrug, som begge bør fremmes for 

at være vækststimuli;" 

2. del: "energieffektivitet, den cirkulære økonomi" 

3. del: "understreger i denne forbindelse de negative virkninger af de faldende offentlige og 

private investeringer og indskrænkningen af det interne forbrug, som begge bør 

fremmes for at være vækststimuli;" 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 10 

1. del: teksten uden ordene: "en udadvendt konkurrencedygtig europæisk reguleringsramme 

for at tiltrække og fastholde" 

2. del: "en udadvendt konkurrencedygtig europæisk reguleringsramme for at tiltrække og 

fastholde" uden orddelen "regulerings" 

3. del: "regulerings" 

 
GUE/NGL, ALDE, PPE: 

§ 11 

1. del: "bemærker også, at statsstøtteregler bedre skal skræddersys for at tilvejebringe 

innovation og bæredygtighed," 

2. del: "og opfylde målsætningerne om at fremme et højt niveau af beskæftigelse og 

fremme sociale politikker" uden ordet "at fremme" 

3. del: "at fremme" 

4. del "i overensstemmelse med artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde;" 

 
ECR, GUE/NGL, PPE: 

§ 15 

1. del: teksten uden ordene: "sammen med medlemsstaterne at udvikle en EU-strategi for 

en konsekvent og omfattende industripolitik rettet mod Europas genindustrialisering, 

som bl.a. er baseret på digitalisering (navnlig" og "med dette for øje til øget 

samarbejde og konvergens mellem medlemsstaterne på det skattemæssige, sociale 

og budgetmæssige område med henblik på at lette fremkomsten af fælles 

industriprojekter;" 

2. del: "sammen med medlemsstaterne at udvikle en EU-strategi for en konsekvent og 

omfattende industripolitik rettet mod Europas genindustrialisering, som bl.a. er 

baseret på digitalisering (navnlig" 

3. del: "med dette for øje til øget samarbejde og konvergens mellem medlemsstaterne på det 

skattemæssige, sociale og budgetmæssige område med henblik på at lette 

fremkomsten af fælles industriprojekter;" 
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GUE/NGL, PPE: 

§ 24 

1. del: "understreger det afgørende behov for udvikling af tekniske kvalifikationer, især i 

fremstillingssektoren; understreger nødvendigheden af at slå til lyd for vigtigheden 

af at uddanne kvalificerede teknikere; mener, at det er afgørende for at optimere 

nettojobpotentialet i den grønne økonomi, at vi giver den eksisterende arbejdsstyrke 

de rette muligheder for at erhverve de nye kvalifikationer, der er nødvendige til den 

cirkulære økonomi; minder om, at en veluddannet arbejdsstyrke er vigtig for, at 

produktionen kan opretholdes;" uden ordet: "grønne" 

2. del: "grønne" 

3. del: "understreger vigtigheden af at fremme bedre synergier mellem 

uddannelsessystemer, universiteter og arbejdsmarkedet, herunder det, at folk 

kommer ud på en arbejdsplads, og at der samarbejdes med virksomhederne om at 

skabe innovative "klynger";" 

 
ECR, Verts/ALE: 

§ 27 

1. del: "mener, at enhver omstruktureringsforanstaltning bør forklares for og om nødvendigt 

begrundes over for interessenterne, herunder i forbindelse med valget af de påtænkte 

foranstaltninger med hensyn til målene og eventuelle andre alternativer;" uden 

ordene: "om nødvendigt" 

2. del: "om nødvendigt" 

3. del: "opfordrer til en lokal dialog, der omfatter alle interessenter, for at de bedst mulige 

ordninger i tilfælde af omstruktureringer;" 
 

Diverse 

Ændringsforslag 6 var blevet trukket tilbage. 

 


