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BILAG 
 

AFSTEMNINGSRESULTATER 

Tegnforklaring 

+ vedtaget 

- forkastet 

↓ bortfaldet 

R taget tilbage 

AN (..., …, ...) afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller) 

VE (..., …, ...) elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller) 

div opdelt afstemning 

vs særskilt afstemning 

am ændringsforslag 

AC kompromisændringsforslag 

PC tilsvarende tekstdel 

S ændringsforslag udgår 

= identiske ændringsforslag 

§ punkt/stk./betragtning 

art artikel 

PR beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Forlængelse af funktionsperioden for Det Særlige Udvalg om Terrorisme 

Forslag fra Formandskonferencen 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Godkendelse uden afstemning 

 

 

2. Intervaller for fiskeridødelighed og beskyttelsesniveauer for visse sildebestande i 

Østersøen ***I 

Betænkning: Alain Cadec (A8-0149/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 534, 41, 28 

 

 

3. Statistik over godstransport ad indre vandveje (kodifikation) ***I 

Betænkning: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 602, 22, 7 

 

 

4. Aftale mellem EU og Schweiz om oprindelseskumulation mellem EU, Schweiz, 

Norge og Tyrkiet inden for rammerne af EU's generelle præferenceordning *** 

Henstilling: Tiziana Beghin (A8-0151/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

godkendelse 

AN + 582, 28, 18 
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5. Aftale mellem EU og Norge om oprindelseskumulation mellem EU, Schweiz, Norge 

og Tyrkiet inden for rammerne af EU's generelle præferenceordning *** 

Henstilling: Tiziana Beghin (A8-0152/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

godkendelse 

AN + 590, 32, 17 

 

 

 

6. Aftale mellem EU og Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og 

inddrivelse af fordringer på momsområdet * 

Betænkning: Miguel Viegas (A8-0147/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 585, 12, 41 

 

 

7. Optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor 

Betænkning: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 604, 39, 6 

 

 

8. Gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i 

EU efter 2013-reformen 

Betænkning: Nicola Caputo (A8-0157/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 472, 34, 136 
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9. Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande 

***I 

Betænkning: Ulrike Rodust (A8-0263/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag 

Forslag om forkastelse 

af Kommissionens 

forslag 

105 GUE/NGL  -  

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 103 kor. udv. AN + 520, 131, 9 

Fælles erklæringer 104 kor. udv.  +  

Udkast til lovgivningsmæssig retsakt  

Teksten som helhed 103PC kor. udv.  ↓  

Artikel 4, § 4 102S= 

107S= 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

103PC kor. udv.  ↓  

Betragtning 12 106 GUE/NGL  ↓  

103PC kor. udv.  ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag AN ↓  

 

 
 

 

10. Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser ***I 

Betænkning: Elisabeth Morin-Chartier og Agnes Jongerius (A8-0319/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 

Foreløbig aftale 39 kor. udv. AN + 456, 147, 49 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Erklæring fra 

Kommissionen 

55 kor. udv.  +  

Udkast til lovgivningsmæssig retsakt  

Teksten som helhed 39PC kor. udv.  ↓  

Ændringsforslag fra 

det korresponderende 

udvalg – afstemning 

under ét 

1-4 

6-10 

12 

14-26 

30-38 

kor. udv.  ↓  

Artikel 1, før nr. 1 50rev ECR  ↓  

Artikel 1, § 1, nr. 1 

Direktiv 96/71/EC 

Efter artikel 2 

27 kor. udv.  ↓  

Artikel 1, § 1, nr. 2, 

litra a 

Direktiv 96/71/EC 

Artikel 3, § 1, afsnit 1, 

litra c 

46 ENF  ↓  

Artikel 1, § 1, nr. 2, 

litra a 

Direktiv 96/71/EC 

Artikel 3, § 1, afsnit 2 

(begrebet aflønning) 

47 ENF  ↓  

39 PC kor. udv.  ↓  

28 PC kor. udv.  ↓  

Artikel 1, § 1, nr. 2, 

litra a 

Direktiv 96/71/EC 

Artikel 3, § 1, efter 

afsnit 3 

48 ENF  ↓  

Artikel 1, § 1, nr. 2, 

litra b 

Direktiv 96/71/EC 

Artikel 3, efter § 1 

49 ENF  ↓  

39 PC kor. udv.  ↓  

29 kor. udv.  ↓  

Artikel 1, § 1, nr. 2,  

litra b 

Direktiv 96/71/EC 

Artikel 3, efter § 1, 

afsnit 4 

39 PC kor. udv. AN ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Artikel 1, § 1, nr. 2,  

litra e 

Direktiv 96/71/EC 

Artikel 3, § 8 

39 PC kor. udv.  ↓  

Efter betragtning 3 

(Kommissionens 

forslag) 

5 kor. udv.  ↓  

39 PC kor. udv.  ↓  

40 ENF  ↓  

Efter betragtning 5 

(Kommissionens 

forslag) 

41 ENF  ↓  

42 ENF  ↓  

Betragtning 8 

(Kommissionens 

forslag) 

43 ENF  ↓  

39 PC kor. udv.  ↓  

11 kor. udv.  ↓  

Betragtning 10 

(Kommissionens 

forslag) 

44 ENF  ↓  

13 kor. udv.  ↓  

39 PC kor. udv.  ↓  

Efter betragtning 14 

(Kommissionens 

forslag) 

45 ENF  ↓  

Betragtning 7 

(ændringsforslag 39) 

39 PC kor. udv. div   

1 ↓  

2/AN ↓  

Betragtning 10 

(ændringsforslag 39) 

39 PC kor. udv. div   

1/AN ↓  

2 ↓  

Betragtning 11 

(ændringsforslag 39) 

39 PC kor. udv. div   

1 ↓  

2 ↓  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Betragtning 16 

(ændringsforslag 39) 

39 PC kor. udv. AN ↓  

Betragtning 17 

(ændringsforslag 39) 

39 PC kor. udv. div   

1/AN ↓  

2 ↓  

Betragtning 19 

(ændringsforslag 39) 

39 PC kor. udv. div   

1/AN ↓  

2 ↓  

Betragtning 23 

(ændringsforslag 39) 

39 PC kor. udv. AN ↓  

Betragtning 26 

(ændringsforslag 39) 

39 PC kor. udv. div   

1 ↓  

2/AN ↓  

Afstemning: Kommissionens forslag AN ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: ændringsforslag 39 PC (betragtning 7(2. del), 10(1. del), 16, 17(1. del), 19(1. del), 

23, 26(2. del)) 

 ændringsforslag 39 PC (artikel 1, §1, nr. 2, litra b, artikel 3, efter §1, afsnit 4 ("Hvis 

virksomheden omhandlet i artikel 1, stk. 1,  ... enkelte berørte arbejdstageres 

udstationeringsperioder.")) 

  
 

Anmodning om særskilt afstemning 

+ 38 medlemmer ændringsforslags 11, 27 

 ændringsforslag 39 PC (§ 10) 

 ændringsforslag 39 PC (artikel 1, §1, nr. 2, litra b, artikel 3, efter §1 ("1a. Når en 

udstationerings faktiske varighed overstiger ... område arbejdet udføres:";") 

  

 ændringsforslag 39 PC (artikel 1, §1, nr. 2, litra e, artikel 3, § 8 ("I stk. 8, andet 

afsnit ... befinder sig i en tilsvarende situation.";") 

  
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ENF: 

ændringsforslag 39 PC (betragtning 7) 
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1. del: "Princippet om ligebehandling og forbuddet mod enhver diskrimination på baggrund 

af nationalitet har været fastlagt i EU-retten siden de grundlæggende traktater. 

Princippet om ligeløn er blevet gennemført gennem afledt ret ikke kun mellem 

mænd og kvinder, men også mellem ansatte med tidsbegrænsede kontrakter og 

sammenlignelige fastansatte, mellem deltids- og fuldtidsansatte og mellem 

vikaransatte og sammenlignelige ansatte i brugervirksomheden. " 

2. del: " Disse principper omfatter forbuddet mod foranstaltninger, der direkte eller 

indirekte forskelsbehandler på grundlag af nationalitet. Under anvendelsen af disse 

principper bør den relevante retspraksis fra Den Europæiske Unions Domstol tages i 

betragtning." 

 
ændringsforslag 39 PC (betragtning 10) 

1. del: "Udstationering er af midlertidig karakter, og den udstationerede arbejdstager vender 

sædvanligvis tilbage til sit hjemland efter udførelsen af det arbejde, der var årsag til 

udstationeringen." 

2. del: "I lyset af den lange varighed af visse udstationeringer og i erkendelse af 

forbindelsen mellem værtslandets arbejdsmarked og de arbejdstagere, der er 

udstationeret i sådanne lange perioder, er det imidlertid nødvendigt for 

udstationeringer på over 12 måneder at fastsætte, at værtslande bør påse, at 

virksomheder, der udstationerer arbejdstagere til deres område, sikrer et supplerende 

sæt vilkår, som obligatorisk finder anvendelse på arbejdstagere i den medlemsstat, 

hvor arbejdet udføres. Denne periode bør forlænges efter en begrundet meddelelse 

fra tjenesteyderen." 

 
ændringsforslag 39 PC (betragtning 17) 

1. del: "Ved sammenligning af den løn, der udbetales til udstationerede arbejdstagere, og 

lønnen i overensstemmelse med lovgivning og/eller praksis i den medlemsstat, til 

hvis område arbejdstageren er udstationeret, bør bruttolønnen tages i betragtning. 

Det er den samlede bruttoløn, der bør sammenlignes, og ikke aflønningens enkelte 

bestanddele, som er gjort obligatoriske, jf. artikel 3, stk. 1." 

2. del: "For at sikre gennemsigtighed og hjælpe de kompetente myndigheder, når de 

gennemfører inspektioner og kontroller, er det ikke desto mindre nødvendigt, at de 

bestanddele, som aflønningen består af, kan identificeres i tilstrækkeligt omfang i 

henhold til national lovgivning og praksis i afsenderlandet. Som fastsat i artikel 3, 

stk. 7, i direktiv 96/71/EF bør ydelser, der specifikt vedrører udstationeringen, 

betragtes som en del af aflønningen. Sådanne ydelser bør derfor tages i betragtning 

ved sammenligningen, medmindre de vedrører udgifter, der reelt afholdes i 

forbindelse med udstationeringen, såsom udgifter til rejse, kost og logi." 

 
ændringsforslag 39 PC (betragtning 19) 

1. del: "Aflønningens bestanddele og andre arbejds- og ansættelsesvilkår i henhold til 

national lovgivning eller kollektive aftaler, jf. artikel 3, stk. 8, i direktiv 96/71/EF, 

bør være klare og gennemsigtige for alle tjenesteydere og udstationerede 

arbejdstagere. Ud over kravene i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2014/67/EU er det derfor berettiget at pålægge medlemsstaterne at 

offentliggøre aflønningens bestanddele og det supplerende sæt vilkår i 

overensstemmelse med artikel 3, stk. 1a, i direktiv 96/71/EF på det centrale websted 

omhandlet i artikel 5 i direktiv 2014/67/EU, eftersom gennemsigtighed og adgang til 

oplysninger har afgørende betydning for juridisk sikkerhed og retshåndhævelse. 

Hver medlemsstat bør sikre, at dens websted indeholder nøjagtige oplysninger, og at 

det ajourføres regelmæssigt." 
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2. del: "Sanktioner over for en tjenesteyder på grund af manglende overholdelse af de 

arbejds- og ansættelsesvilkår, som udstationerede arbejdstagere skal sikres, bør 

fastsættes på en forholdsmæssigt afpasset måde, under hensyntagen til navnlig om 

oplysningerne på det centrale nationale websted om arbejds- og ansættelsesvilkår er 

angivet i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2014/67/EU med overholdelse af 

arbejdsmarkedets parters autonomi." 

 
ændringsforslag 39 PC (betragtning 26) 

1. del: "Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF8 om vikararbejde indeholder 

princippet om, at de grundlæggende arbejds- og ansættelsesvilkår for vikaransatte 

mindst bør være de samme som dem, der ville gælde for sådanne arbejdstagere, hvis 

de var ansat af brugervirksomheden til at udføre det samme arbejde. Dette princip 

bør også gælde for vikaransatte, der er udstationeret til en anden medlemsstat. Når 

dette princip finder anvendelse, skal brugervirksomheden informere vikarbureauet 

om, hvilke arbejdsvilkår og lønforhold der er gældende for dets arbejdstagere. 

Medlemsstater kan på visse betingelser indføre undtagelser fra princippet om 

ligebehandling og ligeløn i henhold til artikel 5, stk. 2, og artikel 5, stk. 3, i 

direktivet om vikararbejde. Når en sådan undtagelse finder anvendelse, behøver 

vikarbureauet ikke informeres om brugervirksomhedens arbejdsbetingelser, og 

oplysningskravet bør derfor ikke finde anvendelse. 

Erfaringen viser, at arbejdstagere, som et vikarbureau har udstationeret i en 

brugervirksomhed, til tider sendes til en anden medlemsstat i forbindelse med 

udveksling af tjenesteydelser. Disse arbejdstagere bør sikres beskyttelse." 

2. del: " Medlemsstaterne bør sikre, at brugervirksomheden informerer vikarbureauet om de 

udstationerede arbejdstagere, som midlertidigt arbejder i en anden medlemsstat end 

den, de er udstationeret til, for at gøre det muligt for arbejdsgiveren i passende 

omfang at anvende de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er mest favorable for den 

udstationerede arbejdstager." 

 

+ 38 medlemmer 

ændringsforslag 39 PC (betragtning 11) 

1. del: teksten uden ordene: "også i tilfælde, hvor udstationeringen overstiger 12 måneder. 

Enhver bestemmelse, der gælder for arbejdstagere, som er udstationeret i forbindelse 

med en udstationering på over 12 måneder, skal derfor være forenelig med denne 

frihed." 

2. del: disse ord 
 

 

Diverse 

Ændringsforslag 51, 52, 53, 54 var trukket tilbage. 
 

 

11. Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i 

konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det 

Sydlige Stillehav ***I 

Betænkning: Linnéa Engström (A8-0377/2017) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Foreløbig aftale 27 kor. udv. AN + 509, 59, 13 

 

 

 

12. Bæredygtig finansiering 

Betænkning: Molly Scott Cato (A8-0164/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

beslutning (teksten 

som helhed) 

AN + 455, 87, 92 

 

 

 

13. EU's resultattavle for retsområdet 2017 

Betænkning: Jytte Guteland (A8-0161/2018) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: 

beslutning (teksten 

som helhed) 

AN + 501, 93, 42 

 


