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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. Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar ***I

Betänkande: Esther de Lange och Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: beslut om 
att inleda 

interinstitutionella 
förhandlingar:

+

Övrigt
Omröstning begärd enligt artikel 69c i arbetsordningen av grupperna Verts/ALE och GUE/NGL.

2. Snabb lösning av handelstvister

Betänkande: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018) (majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 521, 35, 14

3. Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens 
rymdprogrambyrå ***I

Betänkande: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1-108
110-
222

utskottet +

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

särskild omröstning

109 utskottet särsk. -

artikel 1, punkt 1 226 GUE/NGL ONU - 107, 454, 13

artikel 14, stycke 1, 
efter led d

223 ECR -

artikel 25, efter stycke 
1

224 ECR -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

artikel 50, stycke 1, led 
a, efter strecksats 3

227 EFDD ONU - 84, 469, 22

skäl 8 225 GUE/NGL -

omröstning: kommissionens förslag ONU + 483, 68, 19

Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL ÄF 226
EFDD: ÄF 227

Begäranden om särskild omröstning
≥ 38 ledamöter ÄF 109

4. Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 ***I

Betänkande: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1-21
23-73
75-84
86-149
151-
201

utskottet +

delad

1 +

22 utskottet

2 +

delad

1 +

74 utskottet

2 +

delad

1 +

85 utskottet

2 +

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

särskild omröstning

150 utskottet delad
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

1 +

2 +

bilaga I, del 2, stycke 
2, efter punkt 3

203 EFDD ONU - 74, 443, 54

bilaga I, del 5, led I, 
punkt 5

204 EFDD ONU - 141, 403, 27

bilaga I, del 5, led I, 
stycke 3

205 EFDD ONU - 253, 299, 27

efter skäl 9 202 EFDD ONU - 103, 448, 23

omröstning: kommissionens förslag ONU + 491, 38, 51

Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD: ÄF 202, 203, 204, 205

Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
ÄF 22
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och unionens strategiska oberoende.”
Andra delen dessa ord

ÄF 74
Första delen texten i sin helhet utom orden ”strategiska oberoende och”
Andra delen dessa ord

ÄF 85
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och samtidigt säkerställa EU:s strategiska 

oberoende.”
Andra delen dessa ord

ÄF 150
Första delen texten i sin helhet utom orden ”eller äventyrar unionens strategiska oberoende.”
Andra delen dessa ord

5. Avtalet mellan Amerikas förenta stater och EU om regleringssamarbete på 
området civil luftfartssäkerhet ***

Rekommendation: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: ONU + 529, 19, 31
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

godkännande

6. Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa 
digitala tjänster *

Betänkande: Paul Tang (A8-0428/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1
3-5
7-8

10-13
15-19

23
26

29-34
36-40
45-49

52

utskottet +

delad

1 +

2 utskottet

2 / EO - 264, 303, 15

delad

1 +

6 utskottet

2 / ONU + 439, 134, 7

9 utskottet ONU + 312, 253, 15

14 utskottet särsk. +

20 utskottet särsk. +

21 utskottet särsk. -

22 utskottet särsk. +

25 utskottet ONU - 244, 331, 8

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott: 

särskild omröstning

27 utskottet ONU + 490, 40, 52
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

28 utskottet särsk. +

35 utskottet ONU + 308, 250, 20

42 utskottet särsk. +

43 utskottet särsk. +

44 utskottet särsk. +

51 utskottet särsk. +

Beskattningsbara 
intänker

56-58 PPE EO - 234, 335, 12

63 GUE/NGL ONU - 128, 444, 8

54=
60=

≥ 38 
ledamöter
GUE/NGL

ONU - 254, 311, 15

artikel 8, stycke 1

41 utskottet ONU + 304, 59, 216

55=
61=

≥ 38 
ledamöter
GUE/NGL

-efter artikel 24

50 utskottet ONU + 458, 59, 66

efter skäl 3 53=
59=

≥ 38 
ledamöter
GUE/NGL

-

62 GUE/NGL ONU - 122, 451, 8skäl 35

24 utskottet +

omröstning: kommissionens förslag ONU + 451, 69, 64

Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD: ÄF 25, 27, 41, 50
GUE/NGL ÄF 62, 63
ENF: ÄF 6 (2:a delen), 9, 25, 50
S&D: ÄF 35, 54/60

Begäranden om särskild omröstning
PPE: ÄF 14, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 42, 43, 44, 51
EFDD: ÄF 28, 51

Begäranden om delad omröstning
ENF:
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ÄF 6
Första delen ”I väntan på sådana åtgärder, som det kan ta tid att anta och genomföra, känner sig 

medlemsstaterna pressade att agera i denna fråga med tanke på risken att deras 
bolagsskattebaser urholkas betydligt med tiden. Icke samordnade åtgärder som 
vidtas av medlemsstaterna individuellt kan fragmentera den inre marknaden och 
snedvrida konkurrensen, hindra utvecklingen av nya digitala lösningar och hämma 
unionens konkurrenskraft i stort. Därför är det nödvändigt att införa en harmoniserad 
strategi med en tillfällig lösning för att hantera problemet på ett riktat sätt tills en 
övergripande lösning finns på plats. Den tillfälliga lösningen bör vara tidsmässigt 
begränsad för att undvika att den oavsiktligt blir permanent. Det bör därför införas 
en tidsfristklausul som innebär att detta direktiv automatiskt upphör att gälla när en 
heltäckande lösning uppnås, helst på internationell nivå.”

Andra delen ”Om ingen heltäckande lösning har nåtts senast den 31 december 2020 bör 
kommissionen överväga ett förslag på grundval av artikel 116 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilken Europaparlamentet och rådet ska 
agera i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Detta är av största vikt 
för att utan dröjsmål nå en överenskommelse i syfte att undvika en mångdubbling av 
ensidiga nationella digitala skatter i medlemsstaterna.”

PPE:
ÄF 2
Första delen texten i sin helhet utom orden ”immateriella tillgångar”
Andra delen dessa ord

7. Bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro *

Betänkande: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1-5
8

10-15
19
21

25-29
34-39

utskottet +

6 utskottet ONU + 452, 54, 60

7 utskottet särsk. -

8 utskottet särsk. -

delad

1 +

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

särskild omröstning

9 utskottet

2 / ONU - 234, 329, 19
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

3 / ONU - 178, 346, 46

16 utskottet särsk. -

17 utskottet särsk. -

18 utskottet särsk. -

20 utskottet ONU - 204, 364, 10

22 utskottet särsk. -

23 utskottet särsk. +

24 utskottet särsk. -

30 utskottet särsk. +

31 utskottet ONU + 330, 212, 38

32 utskottet särsk. +

33 utskottet ONU + 300, 248, 33

efter skäl 8 40 Verts/ALE ONU + 429, 140, 10

omröstning: kommissionens förslag ONU + 439, 58, 81

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 40
GUE/NGL ÄF 6, 33
ECR: ÄF 40
ENF: ÄF 9 (2:a och 3:e delen), 20, 31, 33

Begäranden om särskild omröstning
PPE: ÄF 7, 8, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33

Begäranden om delad omröstning
ENF, PPE:
ÄF 9
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Första delen ”Ett viktigt mål med detta direktiv är att förbättra hela den inre marknadens resiliens 
för att hantera utmaningarna i samband med beskattning av den digitala ekonomin, 
samtidigt som principen om skatteneutralitet respekteras liksom den fria rörligheten 
för tjänster på den inre marknaden och utan att detta leder till någon diskriminerande 
åtskillnad mellan företag inom och utanför unionen. Detta mål kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna var för sig, eftersom digitala verksamheter 
har möjlighet att bedriva gränsöverskridande verksamhet utan någon eller endast en 
ringa fysisk närvaro i en jurisdiktion och regler behövs därför för att säkerställa att 
de betalar skatt i de jurisdiktioner där de genererar vinster. Med tanke på den digitala 
verksamhetens gränsöverskridande dimension tillför ett initiativ på unionsnivå ett 
mervärde jämfört med vad en mängd nationella åtgärder skulle kunna uppnå. Ett 
gemensamt initiativ på den inre marknaden krävs för att säkerställa en harmoniserad 
tillämpning av reglerna för en betydande digital närvaro inom unionen. Unilaterala 
och olikartade tillvägagångssätt från varje medlemsstat skulle vara ineffektivt och 
fragmentera den inre marknaden genom att skapa nationella politiska konflikter, 
snedvridningar och skattehinder för verksamheter inom unionen. Därför bör särskild 
uppmärksamhet ägnas åt att säkerställa att unionens strategi är rättvis och inte 
diskriminerande mot en viss medlemsstat. Eftersom målen för detta direktiv kan 
uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.”

Andra delen ”Även om beskattning är en nationell behörighet föreskrivs tydligt i artikel 115 i 
EUF-fördraget att rådet enhälligt i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande 
och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén, ska 
utfärda direktiv om tillnärmning av sådana skattelagar och andra författningar i 
medlemsstaterna som direkt inverkar på den inre marknadens upprättande eller 
funktion. Detta direktiv innebär inte någon harmonisering av bolagsskattesatserna i 
unionen”

Tredje delen ”och begränsar därför inte medlemsstaternas kapacitet att fastställa rättvisa 
bolagsskattesatser som ska tillämpas på intäkter från digitala tjänster på deras eget 
territorium.”

8. Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh

Resolutionsförslag: B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-
0567/2018

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0562/2018 
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)

punkt 5  originaltexten särsk. +

delad

1 +

punkt 14  originaltexten

2 / EO + 321, 241, 7
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 522, 6, 38

Resolutionsförslag från politiska grupper

B8-0562/2018 Verts/ALE ↓

B8-0563/2018 ECR ↓

B8-0564/2018 GUE/NGL ↓

B8-0565/2018 S&D ↓

B8-0566/2018 ALDE ↓

B8-0567/2018 PPE ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
PPE: slutomröstning (RC-B8-0562/2018)

Begäranden om särskild omröstning
S&D: punkt 5

Begäranden om delad omröstning
S&D:
punkt 14
Första delen texten i sin helhet utom orden ”då detta är en viktig förutsättning för ytterligare 

framsteg i de ekonomiska och politiska förbindelserna”
Andra delen dessa ord

9. Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare

Resolutionsförslag: B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-
0580/2018, B8-0581/2018

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0568/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

delad

1 +

punkt 11  originaltexten

2 / EO - 248, 288, 20

punkt 17  originaltexten särsk. +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 19  originaltexten särsk. / 
EO

+ 283, 249, 21

skäl H  originaltexten särsk. +

skäl L  originaltexten särsk. +

omröstning: resolution (texten i sin helhet) +

Resolutionsförslag från politiska grupper

B8-0568/2018 Verts/ALE ↓

B8-0569/2018 ECR ↓

B8-0576/2018 EFDD ↓

B8-0578/2018 GUE/NGL ↓

B8-0579/2018 S&D ↓

B8-0580/2018 ALDE ↓

B8-0581/2018 PPE ↓

Begäranden om särskild omröstning
ECR: punkt 17 skäl L
PPE: punkt 19 skäl H

Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
punkt 11
Första delen ”vid en tidpunkt då Egypten försöker befästa demokratin och rättsstaten”
Andra delen dessa ord

10. Tanzania

Resolutionsförslag: B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-
0575/2018

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0570/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

skäl G  originaltexten delad
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

1 +

2 +

omröstning: resolution (texten i sin helhet) +

Resolutionsförslag från politiska grupper

B8-0570/2018 ECR ↓

B8-0571/2018 Verts/ALE ↓

B8-0572/2018 GUE/NGL ↓

B8-0573/2018 S&D ↓

B8-0574/2018 ALDE ↓

B8-0575/2018 PPE ↓

Begäranden om delad omröstning
ECR:
skäl G
Första delen ”Många barn och ungdomar, särskilt flickor, utsätts för kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna och skadliga sedvänjor, bland annat utbrett sexuellt våld, kroppslig 
bestraffning, barnäktenskap och tonårsgraviditeter, som försvårar eller omöjliggör 
utbildning för dem.”

Andra delen ”Tanzanias regering hindrar tillgången till tjänster relaterade till sexuell och 
reproduktiv hälsa och hotar organisationer som tillhandahåller information om 
sådana tjänster.”

11. Blockkedja: en framåtblickande handelspolitik

Betänkande: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 433, 25, 92

12. Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan

Resolutionsförslag: B8-0561/2018
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Resolutionsförslag B8-0561/2018
(utskottet LIBE)

punkt 7 2 PPE EO + 277, 258, 4

punkt 17 3 PPE EO - 237, 305, 3

efter punkt 18 9 S&D +

punkt 19 4 PPE EO + 307, 242, 2

punkt 20  originaltexten särsk. -

punkt 23 5 PPE +

punkt 24 6 PPE -

punkt 26 10 S&D +

efter beaktandeled 6 7 S&D +

skäl M 1 PPE +

efter skäl T 8 S&D +

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 516, 26, 11

Begäranden om omröstning med namnupprop
PPE: slutomröstning

Begäranden om särskild omröstning
PPE: punkt 20

13. Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien

Resolutionsförslag: B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0582/2018
(PPE, ECR, Verts/ALE)

punkt 1 1 ALDE -

efter punkt 3 2 S&D EO + 295, 202, 51

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 434, 64, 47
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Resolutionsförslag från politiska grupper

B8-0582/2018 PPE ↓

B8-0583/2018 Verts/ALE ↓

B8-0584/2018 GUE/NGL ↓

B8-0585/2018 ALDE ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
PPE: slutomröstning (RC-B8-0582/2018)

Övrigt:
Neoklis Sylikiotis hade dragit tillbaka sin underskrift av det gemensamma förslaget till resolution RC-
B8-0582/2018.

14. Betänkande om ombudsmannens årliga rapport för 2017

Betänkande: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 6 5 PPE EO - 245, 281, 3

punkt 12 6 PPE EO - 245, 277, 8

punkt 13 7 PPE ONU + 273, 249, 8

punkt 14 8 PPE -

punkt 15 9 PPE -

punkt 16 10 PPE -

punkt 18 11S PPE -

punkt 19 12 PPE -

punkt 20 13 PPE ONU - 239, 267, 25

14 PPE ONU - 235, 285, 8punkt 21

 originaltexten ONU + 330, 181, 18

punkt 22 15 PPE ONU - 204, 318, 8
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

 originaltexten ONU + 363, 157, 5

punkt 23 16 PPE -

punkt 26  originaltexten ONU + 379, 132, 10

punkt 27 17 PPE -

punkt 28 18 PPE -

punkt 33  originaltexten särsk. +

punkt 35 19S PPE ONU - 183, 337, 4

punkt 40 20S PPE ONU - 198, 317, 7

punkt 46 21S PPE ONU - 214, 304, 3

skäl K 1S PPE -

skäl S 2 PPE -

skäl X  originaltexten särsk. +

skäl Y 3 PPE -

4 PPE ONU - 199, 314, 6skäl AC

 originaltexten ONU + 366, 149, 6

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 368, 15, 135

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 13, 15, 19, 20, 21
EFDD: ÄF 4, 7, 14, 15, 19; punkt 21
ENF: ÄF 4, 15, 21; punkterna 22, 26 skäl AC

Begäranden om särskild omröstning
ALDE: punkt 33 skäl X
PPE: punkt 21

15. Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017

Betänkande: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 2 6 EFDD +

7 EFDD EO + 125, 308, 16

delad

1 +

punkt 3

 originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 4  originaltexten

2 +

delad

1 +

2 -

punkt 9  originaltexten

3 +

efter punkt 9 1 PPE EO + 308, 102, 42

delad

1 -

2 +

3 +

punkt 10  originaltexten

4 +

delad

1 +

punkt 11  originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 19  originaltexten

2 +

deladpunkt 23  originaltexten

1 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

2 +

8 EFDD EO - 104, 326, 18

delad

1 +

punkt 26

 originaltexten

2 / EO + 227, 211, 13

punkt 27 3S PPE ONU - 200, 221, 30

delad

1 +

2 +

punkt 30  originaltexten

3 -

skäl J 4 EFDD -

delad

1 +

skäl S  originaltexten

2 -

skäl U 5 EFDD EO - 200, 211, 36

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 342, 34, 39

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 2, 3

Begäranden om delad omröstning
ALDE:
punkt 23
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet är starkt övertygat om att kommissionen, 

rådet och medlemsstaterna på ett konsekvent och effektivt sätt bör följa upp 
rekommendationerna i arbetsgruppens slutrapport.”

Andra delen dessa ord

punkt 26
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet beklagar att detta inte har varit fallet 

tidigare och att tidigare framgångsrika initiativ inte gett några påtagliga resultat i 
form av lagstiftning.”

Andra delen dessa ord

skäl S
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Första delen texten i sin helhet utom orden ”under förutsättning att de från början hanteras av 
framställningsutskottets sekretariat.”

Andra delen dessa ord

PPE:
punkt 3
Första delen texten i sin helhet utom orden ”i vissa oansvariga medlemsstater”
Andra delen dessa ord

punkt 4
Första delen ”Europaparlamentet betonar behovet av ett utökat samarbete mellan kommissionen 

och andra EU-institutioner och medlemsstaternas nationella, regionala och lokala 
myndigheter i syfte att säkerställa antagande och genomförande av EU-regler som är 
inriktade på att åstadkomma en så omfattande social rättvisa som möjligt och ett 
fullständigt och verkningsfullt skydd av alla medborgares ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter. Parlamentet understryker behovet av mer aktivt samarbete med 
medlemsstaternas företrädare vid utskottssammanträden och av snabbare 
uppföljning av förfrågningar som skickas från utskottet. Parlamentet uppmanar 
därför alla berörda myndigheter på nationell nivå och EU-nivå att som en prioriterad 
fråga göra fasta åtaganden när det gäller att behandla framställningar och hitta 
lösningar på de problem som tas upp i dem.”

Andra delen ”Parlamentet konstaterar återigen att många framställningar har fått ytliga svar från 
kommissionen.”

punkt 11
Första delen ”Europaparlamentet påpekar att behandlingen av framställningar om otrygga 

anställningsvillkor har visat att många arbetstagare i vissa medlemsstater utsätts för 
oacceptabla och diskriminerande metoder, vilket tyder på att det i en rad fall saknas 
ändamålsenliga förebyggande mekanismer och påföljder.”

Andra delen ”Parlamentet beklagar djupt att kommissionen ännu inte har tagit itu med en mängd 
fall som rör vissa medlemsstaters överträdelser av EU:s arbetsrätt och därigenom 
gjort det möjligt för överträdelserna av arbetstagarnas rättigheter att fortgå i flera år.”

punkt 19
Första delen texten i sin helhet utom orden ”43 miljoner diesel”
Andra delen dessa ord

ALDE, PPE:
punkt 9
Första delen ”För att uppnå fullständig enhetlighet i behandlingen av olika framställningar anser 

Europaparlamentet att de framställningar som mottas bör behandlas uteslutande av 
utskottet för framställningar och att utskottets sekretariat av detta skäl bör tilldelas 
utökade resurser.” utom orden ”de framställningar som mottas bör behandlas 
uteslutande av” och ”att” och ”av detta skäl”

Andra delen dessa ord
Tredje delen ”Parlamentet betonar att utskottets riktlinjer, som antogs i januari 2016, gör 

behandlingen av framställningar och beslutsprocessen översiktlig och tydlig.”

punkt 10
Första delen ”Europaparlamentet är mycket kritiskt mot de diskretionära befogenheter som 

kommissionen tillskriver sig själv i enskilda fall när den behandlar medborgarnas 
klagomål.”
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Andra delen ”Parlamentet konstaterar att en vägran att snabbt och grundligt undersöka 
medborgarnas klagomål, även i samband med enskilda fall, inom ramen för 
kommissionens strategi i meddelandet från 2016 ”EU-rätten: Bättre resultat genom 
bättre tillämpning” , kan göra det svårare att snabbt förstå eventuella allvarliga 
systembrister”

Tredje delen ”och därigenom leda till att många överträdelser av rättigheter består, vilket drabbar 
en mängd medborgare, eftersom kommissionen i stort sett låter det vara primärt de 
nationella domstolarnas ansvar att övervaka eventuella överträdelser av EU-
lagstiftningen, utom vid systematiska överträdelser. Parlamentet anser att tolkningen 
av detta begrepp är alltför oklar och att det är särskilt skadligt med en sådan strategi 
inom miljölagstiftningens område.”

Fjärde delen ”Parlamentet betraktar detta som en tillbakagång från den tidigare strategin för 
genomförande av EU:s miljölagstiftning och som ett allmänt hinder för fullgörandet 
av de skyldigheter som kommissionen har i egenskap av fördragens väktare.”

punkt 30
Första delen texten i sin helhet utom orden ”samma återkoppling”, ”som framställaren,” och 

”eller andra myndigheter”
Andra delen ”samma återkoppling” och ”som framställaren,” 
Tredje delen ”eller andra myndigheter”

Övrigt
PPE-gruppen hade dragit tillbaka ändringsförslag 2.


