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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 med Schweiziska edsförbundet om deltagande i arbetet med det europeiska 

stödkontoret för asylfrågor *** 

Rekommendation: Roberta Metsola (A8-0345/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 505, 49, 14 

 

 

 

2. Avtal mellan EU och Dominica om undantag från viseringskrav för kortare 

vistelser *** 

Rekommendation: Mariya Gabriel (A8-0322/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 531, 60, 18 

 

 

 

3. Avtal mellan EU och Vanuatu om undantag från viseringskrav för kortare 

vistelser *** 

Rekommendation: Mariya Gabriel (A8-0329/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 550, 61, 22 

 

 

 

4. Avtal mellan EU och Trinidad och Tobago om undantag från viseringskrav för 

kortare vistelser *** 

Rekommendation: Mariya Gabriel (A8-0323/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 560, 65, 24 
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5. Avtal mellan EU och Samoa om undantag från viseringskrav för kortare 

vistelser *** 

Rekommendation: Mariya Gabriel (A8-0320/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 571, 64, 24 

 

 

 

6. Avtal mellan EU och Grenada om undantag från viseringskrav för kortare 

vistelser *** 

Rekommendation: Mariya Gabriel (A8-0326/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 578, 66, 24 

 

 

 

7. Avtal mellan EU och Östtimor om undantag från viseringskrav för kortare 

vistelser *** 

Rekommendation: Mariya Gabriel (A8-0327/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 581, 66, 23 

 

 

 

8. Avtal mellan EU och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare 

vistelser *** 

Rekommendation: Mariya Gabriel (A8-0321/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 584, 66, 24 
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9. Avtal mellan EU och Saint Vincent och Grenadinerna om undantag från 

viseringskrav för kortare vistelser *** 

Rekommendation: Mariya Gabriel (A8-0325/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 588, 66, 26 

 

 

 

10. Avtal mellan EU och Förenade Arabemiraten om undantag från viseringskrav för 

kortare vistelser *** 

Rekommendation: Mariya Gabriel (A8-0324/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 537, 80, 59 

 

 

 

11. Samförståndsavtalet mellan Kontoret för harmonisering i den inre marknaden och 

Eurojust * 

Betänkande: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 571, 59, 56 

 

 

12. Metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade 

egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta 

likviditetsbehov * 

Betänkande: Gérard Deprez och Janusz Lewandowski (A8-0357/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 559, 85, 43 

 

 



P8_PV(2015)12-15(VOT)_SV.doc 5 PE 573.975 
 

13. Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos parlamentariska immunitet 

Betänkande: Evelyn Regner (A8-0358/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  +  

 

 

14. Begäran om upphävande av Stelios Kouloglous parlamentariska immunitet 

Betänkande: Pavel Svoboda (A8-0356/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  +  

 

 

15. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 

ansökan från Finland - EGF/2015/005 FI/Computer programming 

Betänkande: Marco Zanni (A8-0362/2015) (kvalificerad majoritet erfordrad och 3/5 av de avgivna 

rösterna) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 597, 83, 13 

 

 

16. Gemenskapsvarumärken ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Cecilia Wikström (A8-0354/2015) (kvalificerad majoritet 

erfordrad) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag om avvisande 

av rådets ståndpunkt 

1 EFDD ONU - 142, 516, 36 

rådets ståndpunkt godkännande utan omröstning 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 1 
 



P8_PV(2015)12-15(VOT)_SV.doc 6 PE 573.975 
 

 

17. Medlemsstaternas varumärkeslagstiftning ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Cecilia Wikström (A8-0355/2015) (kvalificerad majoritet 

erfordrad) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag om avvisande 

av rådets ståndpunkt 

1 EFDD ONU - 88, 577, 29 

rådets ståndpunkt godkännande utan omröstning 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 1 
 

 

18. Kontroll- och tillsynsplan för fisket i Nordostatlanten ***I 

Betänkande: Ole Christensen (A8-0294/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: kommissionens 

förslag 

 +  

omröstning: 

lagstiftningsresolution 

ONU + 659, 28, 9 

 

 

 

19. Uppskjutande av särskilda handelsåtgärder med hänsyn till Bosnien och 

Hercegovina ***I 

Betänkande: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet 14rev utskottet  +  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 534, 128, 36 
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20. Strategiskt samarbete inom ramen för bekämpningen av grov brottslighet och 

terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol * 

Betänkande: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: Utkastet till rådets 

genomförandebeslut 

EO + 491, 164, 41 

omröstning: 

lagstiftningsresolution 

ONU + 490, 159, 44 

 

 

 

21. På väg mot en europeisk energiunion 

Betänkande: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 1 58 GUE/NGL delad   

1 +  

2 -  

punkt 2 13 ENF ONU - 46, 617, 32 

61 S&D  +  

punkt 3 55 ECR EO + 379, 307, 3 

 originaltexten särsk. ↓  

punkt 5 62 S&D ONU - 280, 403, 10 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 6 63 S&D, ALDE ONU + 351, 336, 12 

 originaltexten särsk. ↓  



P8_PV(2015)12-15(VOT)_SV.doc 8 PE 573.975 
 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 6 14 ENF  -  

punkt 7 47 EFDD  -  

punkt 8  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 357, 238, 99 

efter punkt 9 81 ≥ 40 

ledamöter 

 +  

punkt 12 15 ENF  -  

efter punkt 12 16 ENF  -  

punkt 14 18 ENF  -  

 originaltexten särsk. +  

punkt 15 56 ECR  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 17  originaltexten särsk. +  

punkt 18  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 19 20 ENF ONU - 45, 617, 32 

 originaltexten ONU + 548, 121, 26 

punkt 20 48 EFDD  -  

punkt 21 21 ENF ONU - 63, 622, 9 

 originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 535, 143, 18 

2/ 

ONU 

+ 578, 109, 7 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

3/ 

ONU 

+ 526, 155, 4 

punkt 23  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 25 64 S&D EO - 324, 362, 10 

49 EFDD  -  

punkt 28  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 28 59 GUE/NGL ONU - 205, 356, 136 

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 32  originaltexten ONU + 507, 164, 25 

punkt 44  originaltexten särsk. +  

punkt 45  originaltexten särsk. +  

punkt 47  originaltexten särsk. +  

punkt 48 26 ENF  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 51  originaltexten särsk. +  

punkt 52 27 ENF  -  

punkt 53  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 56 29 ENF  -  

punkt 57 76 ALDE  +  

punkt 58 68 Verts/ALE  -  

efter punkt 59 69 Verts/ALE EO + 408, 271, 20 

efter punkt 60 30 ENF  -  

punkt 65  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 69  originaltexten särsk. +  

punkt 72  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 74 50 EFDD  -  

punkt 77 77 EFDD  -  

70 Verts/ALE  -  

33 ENF  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / EO + 401, 285, 11 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 80 51 EFDD  -  

punkt 83  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 86  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 87 34 ENF  -  

punkt 89 65 S&D, ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

ONU + 359, 335, 5 

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

efter punkt 90 35 ENF  -  

punkt 96 52S EFDD  -  

punkt 98  originaltexten särsk. +  

efter punkt 107 71 Verts/ALE EO + 356, 331, 8 

punkt 108 53 EFDD ONU - 88, 600, 8 

punkt 109  originaltexten särsk. +  

punkt 111 38 ENF  -  

 originaltexten särsk. +  

punkt 112 39 ENF ONU - 107, 585, 6 

72 Verts/ALE  -  

 originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 +  

punkt 122  originaltexten särsk. +  

punkt 128  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 130 42 ENF  -  

punkt 133  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 134 60 GUE/NGL EO - 146, 411, 136 

 originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 597, 67, 34 

2/ 

ONU 

+ 365, 300, 28 

punkt 135  originaltexten särsk. +  

punkt 136  originaltexten särsk. +  

punkt 137  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 138  originaltexten särsk. +  

punkt 139 73 Verts/ALE ONU - 278, 392, 27 

 originaltexten särsk./ 

EO 

+ 382, 270, 44 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 140 78S EFDD ONU + 308, 306, 76 

punkt 141 79S EFDD ONU - 268, 391, 35 

74 Verts/ALE ONU - 279, 378, 36 

punkt 142 80S EFDD ONU - 238, 399, 57 

75 Verts/ALE ONU - 261, 392, 37 

punkt 143 54 EFDD  -  

punkt 147  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

underrubrik 6  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 150 66 S&D  +  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

punkt 163  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 / EO + 388, 295, 9 

5 +  

punkt 166  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 172  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 174 57 ECR  -  

punkt 175  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter beaktandeled 40 67 Verts/ALE  +  

skäl D  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 367, 321, 5 

skäl E  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

skäl H 45 EFDD  -  

 originaltexten särsk. +  

skäl I 2 ENF  -  

skäl J 3 ENF  -  

skäl L 46 EFDD  -  

4 ENF  -  

skäl Q  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 398, 109, 187 

skäl R 7 ENF  -  

 originaltexten särsk. +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl W 9 ENF  -  

 originaltexten särsk. +  

skäl X  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl Z  originaltexten särsk. +  

skäl AE  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl AI  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 316, 328, 47 

skäl AJ  originaltexten särsk. +  

skäl AM  originaltexten särsk. +  

skäl AN  originaltexten särsk. +  

skäl AO  originaltexten särsk. +  

skäl AQ  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 403, 177, 117 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 13, 21, 39, skäl Q (andra delen) 

Verts/ALE: ÄF 20, 62, 73, 74, 75, 78, 80, punkterna 19, 134 

S&D: ÄF 53, 62, 63, 65 

GUE/NGL: punkterna 21, 32, ÄF 59 

EFDD: ÄF 78, 79, 80 
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Begäranden om särskild omröstning 

ENF: skäl Z, AJ, AM, AN, AO, AQ, punkterna 3, 6, 17, 44, 45, 51, 69, 98, 109, 136, 137, 

138 

ALDE: punkterna 122, 139 

PPE: skäl D, punkt 8 

Verts/ALE: punkt 32 

ECR: punkterna 14, 111, 135 

S&D: skäl AQ, punkterna 136, 137, 139 

GUE/NGL: punkterna 17, 23, 47, 139, skäl H, Q, R, W, AJ 

EFDD: skäl AQ, punkterna 136, 138 
 

Begäranden om delad omröstning 

ENF: 

skäl E 

Första delen "Vid åtgärder för att utveckla energiunionen och uppnå dess klimat- och energimål 

måste full hänsyn tas till effekterna på energipriserna. Man måste också fokusera på 

synergieffekter och ytterligare marknadsintegration som bidrar till att sänka de totala 

kostnaderna och förbättrar konkurrenskraften inom EU:s ekonomi för att man ska få 

det stöd som behövs från allmänheten och industrin" utom orden "och uppnå dess 

klimat- och energimål" och "och ytterligare marknadsintegration" 

Andra delen dessa ord 

Tredje delen "I detta sammanhang måste alla nödvändiga konsekvensbedömningar göras med full 

hänsyn till vilka dolda och nedplöjda kostnader som skulle uppstå, nu och i 

framtiden, om inga energipolitiska åtgärder vidtas." 

 
skäl Q 

Första delen "EU är starkt beroende av energiimport från Ryssland" 

Andra delen övrig text 

 
skäl AE 

Första delen "EU:s företag inom sektorn för förnybar energi, däribland många små och 

medelstora företag, har 1,2 miljoner anställda i Europa och 40 procent av alla 

världspatent på teknik för förnybar energi, vilket gör EU till en global ledare. Denna 

ledande ställning måste upprätthållas" 

Andra delen "framöver genom en hållbar strategi för förnybara energikällor i EU" 

 
punkt 5 

Första delen texten i sin helhet utom orden "att minska växthusgaserna genom att framför allt 

använda förnybara energikällor och att införa en koldioxidmarknad för hela EU " 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 18 

Första delen texten i sin helhet utom orden " att inrätta en reflexionsgrupp på hög nivå för frågor 

om energitrygghet, utrikespolitik och energiunionen, med stark representation och 

medverkan av Europaparlamentet och samhällsaktörer, i syfte att " och "samt 

förhållandet mellan energi och mänskliga rättigheter" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 23 

Första delen texten i sin helhet utom orden "avtalsmallar och" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 24 

Första delen texten i sin helhet utom orden "och regelbundet meddelas till de behöriga 

myndigheterna så att man kan samla in all nödvändig information som kan användas 

av både de behöriga myndigheterna själva och av företag i deras framtida 

förhandlingar, samtidigt som man skyddar sekretess för känsliga uppgifter" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 53 

Första delen "Europaparlamentet upprepar betydelsen av uppdelat ägande enligt det tredje 

energipaketet " 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma i vilken utsträckning de nationella 

tillsynsmyndigheterna genomdriver villkoren i de yttranden som kommissionen 

avger om certifiering av systemansvariga för överföringssystemet" 

 
punkt 65 

Första delen texten i sin helhet utom orden "på nivå av EU:s inre energimarknad," 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 72 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett makroregionalt 

styrningssystem för marknadssamarbete där även Europaparlamentet och de 

nationella parlamenten har en roll att fylla.." 

Andra delen "Parlamentet konstaterar att denna regionala styrning bör utgå från befintliga 

geografiska och marknadsbaserade enheter för att åstadkomma största möjliga 

kostnadsoptimering, bland dem följande: i) Planen för sammanlänkning på den 

baltiska energimarknaden. ii) Samordningsinitiativet för sydöstra Europa. iii) Ett 

utvidgat Pentalateralt energiforum. iv) Initiativet för ett nät för havsbaserad vindkraft 

från Nordsjön" 

Tredje delen "Parlamentet betonar att Acers roll bör förstärkas i detta sammanhang." 

 
punkt 83 

Första delen "Europaparlamentet betonar att man måste kartlägga bästa praxis på lokal nivå och 

gynna dess spridning inom hela EU, bättre samordna lokala åtgärder med europeisk 

politik, och arbeta med frågor som berör den lokala acceptansen av energiprojekt" 

utom "med europeisk politik" 

Andra delen "med europeisk politik" 

Tredje delen "Parlamentet föreslår att man inrättar ett ”Europeiskt forum för territorierna" 

 
punkt 89 

Första delen texten i sin helhet utom orden " Parlamentet påminner om sina resolutioner om detta. 

Parlamentet värdesätter kommissionens åtagande att ta hänsyn till 30-procentsmålet 

vid översynen av energieffektivitetsdirektivet, och " och " Parlamentet betonar att 

energieffektivitet och förnybar energi kommer att spela en viktig roll vid uppnåendet 

av EU:s långsiktiga mål om att minska växthusgasutsläppen på ett kostnadseffektivt 

sätt. Parlamentet upprepar att EU måste stå fast vid sitt ovillkorliga mål om att 

minska utsläppen med minst 40 procent fram till 2030" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 128 

Första delen texten i sin helhet utom orden " EU:s mål för växthusgasutsläpp, förnybar energi och 

energieffektivitet," 

Andra delen dessa ord 
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punkt 147 

Första delen texten i sin helhet utom orden "inre" och "som under 2012 drabbade en 

unionsmedborgare av fyra, om man undviker onödig energiförbrukning genom att 

förbättra energieffektiviteten, stärka sammanlänkningarna, i högre grad integrera 

marknaden och göra hållbara investeringar i energi, framför allt i byggnader. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett meddelande om 

energifattigdomen i Europa, åtföljt av en handlingsplan för att bekämpa den, som 

innehåller en definition av och indikatorer på energifattigdom." 

Andra delen dessa ord 

 
underrubrik 6 

Första delen texten i sin helhet utom orden "och koldioxidsnål" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 150 

Första delen texten i sin helhet utom orden "både", "och utsläppen av växthusgaser", " 

Parlamentet föreslår att kommissionen för perioden efter 2020 ser över normerna för 

utsläpp av koldioxid från personbilar och transportbilar " och "elektrifiering med 

förnybar el" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 172 

Första delen texten i sin helhet utom orden " särskilt sådan som bidrar till den globala 

minskningen av växthusgasutsläppen och uppnåendet av EU:s mål för 2030", 

"klimat-" och "och miljömål" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 175 

Första delen " Europaparlamentet påminner om åtagandet från 6 000 europeiska städer om att bli 

ledande inom energiomställningen, bland annat genom borgmästaravtalet. " 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att uppbåda hela detta nätverk, liksom också 

andra initiativ såsom det europeiska initiativet för smarta städer och samhällen, och 

initiativet för energistäder, och ge dem de ekonomiska och mänskliga resurser som 

krävs för att fortsätta att utvecklas. Parlamentet anser att parterna i borgmästaravtalet 

bör få prioriterad tillgång till EU-finansiering." 

 
ALDE: 

skäl AI 

Första delen "EU:s energimarknad i detaljistledet fungerar inte som den ska eftersom 

konsumenterna i många medlemsstater har för få leverantörer att välja mellan. 

Problemen med marknadskoncentration bör tas upp inom EU:s konkurrenspolitik så 

att konsumenterna får möjlighet att byta leverantör. Därigenom ökar konkurrensen 

och priserna sänks. Man bör uppmärksamma risken för att vissa medborgare inte är 

lika välinformerade som andra och därför inte är lika benägna att jämföra och byta 

leverantörer. De fastnar i gamla avgifter som inte är konkurrenskraftiga" 

Andra delen "och subventionerar därigenom paradoxalt nog de kunnigare och mer 

välinformerade konsumenterna" 

 
Verts/ALE: 

punkt 137 

Första delen texten i sin helhet utom orden "eller till och med undanröja," 

Andra delen dessa ord 
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S&D: 

ÄF 58 

Första delen texten i sin helhet utom orden "den offentliga kontrollen och" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 112 

Första delen texten i sin helhet utom orden "och teknikneutralt" 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL: 

punkt 15 

Första delen " Europaparlamentet anser att energiunionen bör medföra att man uppträder enat i 

förhandlingarna med tredjeländer." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka dels om det är lämpligt med en 

frivillig kollektiv upphandlingsmekanism och hur den skulle kunna vara utformad, 

dels hur den skulle påverka den inre gasmarknadens funktion och de berörda 

företagen och bidra till en tryggad gasförsörjning. Parlamentet noterar att det finns 

flera olika modeller för kollektiva upphandlingsmekanismer och att det därför 

behövs ytterligare arbete för att man ska kunna fastställa vilken marknadsbaserad 

modell som lämpar sig bäst för EU:s regioner och de berörda leverantörerna, samt 

under vilka omständigheter en frivillig kollektiv upphandlingsmekanism skulle 

kunna tas i bruk. Parlamentet anser att samordning av olika ståndpunkter och 

kollektiv upphandling av gas bör inledas på regional nivå." 

Tredje delen "Parlamentet rekommenderar tills vidare kommissionen och energigemenskapens 

sekretariat att stödja de medlemsstater och avtalsslutande parter inom 

energigemenskapen som på frivillig basis vill förhandla om energiavtal i enlighet 

med såväl EU:s regelverk för den inre marknaden som med EU:s och WTO:s 

konkurrensbestämmelser, samt att erbjuda skydd för kommersiellt känsliga 

uppgifter. Parlamentet understryker att energiavtal måste bygga på marknadspriser 

och konkurrens." 

 
punkt 21 

Första delen "Europaparlamentet betonar att det behövs större insyn i energirelaterade avtal, 

vilket skulle kunna uppnås genom att stärka kommissionens roll i energirelaterade 

förhandlingar mellan en eller flera medlemsstater och tredjeländer, särskilt genom att 

göra det obligatoriskt för kommissionen att delta som observatör i alla förhandlingar 

för att stärka de enskilda medlemsstaternas ställning i förhållande till leverantörer 

från tredjeländer som deltar i förhandlingarna och minska riskerna för att 

leverantörerna missbrukar en dominerande ställning. Parlamentet noterar även att 

kommissionen bör utföra förhands- och efterhandsbedömningar, med full respekt för 

kommersiellt känslig information, och ta fram både en positiv och en negativ 

förteckning över avtalsklausuler, såsom klausuler om exportförbud och destination, 

fastkraftklausuler (”take-or-pay”), klausuler om oljeindexering av gaspriser eller 

klausuler som förbjuder att en tredje part uppställer som villkor för sina 

energileveranser att den får företräde till energitransportinfrastrukturen inom EU." 

Andra delen " Parlamentet påminner om att medlemsstaterna enligt artikel 13.6 a i förordning 

(EU) nr 994/2010 ska informera kommissionen när de ingår nya mellanstatliga avtal 

med tredjeländer som påverkar utvecklingen av gasinfrastrukturen och 

gasförsörjningen för att kommissionen ska kunna bedöma hur trygg försörjningen är 

på EU-nivå." 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att införa kraftfulla bestämmelser om 

förhandsbedömningar av kommersiella gasleveransavtal i den reviderade 

förordningen om tryggad gasförsörjnin" 
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EFDD: 

punkt 166 

Första delen texten i sin helhet utom orden "och koldioxidsnål" 

Andra delen dessa ord 

 
Verts/ALE, S&D: 

punkt 28 

Första delen " Europaparlamentet anser att unionen kan öka sin energitrygghet och minska sitt 

beroende av vissa leverantörer och bränslen genom att öka energieffektiviteten och 

utnyttja Europas energikällor på bästa sätt, i enlighet med EU:s energitrygghets-, 

miljö- och klimatmål samt hälso- och säkerhetslagstiftning, samtidigt som hänsyn 

tas till medlemsstaternas särdrag i fråga om energimixen så att onödig regelbörda 

undviks och proportionalitetsprincipen respekteras." 

Andra delen "Parlamentet betonar att principen måste vara den, att inget bränsle och ingen teknik 

som bidrar till energitryggheten och klimatmålen får diskrimineras." 

 
ECR, S&D: 

punkt 29 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta en effektivare 

användning av EU:s alla befintliga finansieringssystem, bland annat Europeiska 

fonden för strategiska investeringar (Efsi), för att locka investeringar i viktiga 

infrastrukturprojekt, forskning och innovation i energieffektivitet, förnybara 

energikällor och utvecklingen av Europas inre kapacitet i syfte att uppnå klimat- och 

energimålen för 2030" 

Andra delen "och teknikneutralt" 

Tredje delen "tillvägagångssätt där en internalisering av externa kostnader prioriteras" 

 
ALDE, S&D: 

punkt 77 

Första delen texten i sin helhet utom orden " fossilbränsleeldade kraftverk med teknik för 

koldioxidavskiljning samt ny kärnkraft (i de medlemsstater som så önskar), som en 

viktig källa till koldioxidsnål baslastel," 

Andra delen "fossilbränsleeldade kraftverk med teknik för koldioxidavskiljning" 

Tredje delen "samt ny kärnkraft (i de medlemsstater som så önskar), som en viktig källa till 

koldioxidsnål baslastel" 

 
PPE, ENF: 

punkt 86 

Första delen texten i sin helhet utom orden " åtgärder för att uppmuntra och främja kollektiva 

bytessystem, krav på att energiräkningarna ska innehålla jämförelser med 

konkurrenter baserat på historiska konsumtionsmönster, och krav på att 

leverantörerna automatiskt ska ge sina konsumenter den mest fördelaktiga taxa som 

finns tillgänglig samt " 

Andra delen "åtgärder för att uppmuntra och främja kollektiva bytessystem, krav på att 

energiräkningarna ska innehålla jämförelser med konkurrenter baserat på historiska 

konsumtionsmönster, och krav på att leverantörerna automatiskt ska ge sina 

konsumenter den mest fördelaktiga taxa som finns tillgänglig samt" utom orden " 

krav på att energiräkningarna ska innehålla jämförelser med konkurrenter baserat på 

historiska konsumtionsmönster " 

Tredje delen dessa ord 
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Verts/ALE, EFDD: 

punkt 133 

Första delen "Europaparlamentet inser att europeiska energikällor och effektiv europeisk teknik 

som kraftvärme på ett avgörande sätt kan bidra till EU:s energitrygghet och 

uppnåendet av utsläppsmålen för växthusgaser" 

Andra delen " Parlamentet anser här att det måste framgå av energiunionen att medlemsstaterna 

får använda alla säkra och hållbara energikällor med låga koldioxidutsläpp som de 

har till sitt förfogande " utom orden "med låga koldioxidutsläpp" 

Tredje delen "med låga koldioxidutsläpp" 

 
PPE, ECR: 

punkt 134 

Första delen texten i sin helhet utom orden "Parlamentet inser dessutom att möjligheterna att med 

hjälp av okonventionella bränslen bidra till att tillgodose EU:s framtida energibehov är 

begränsade. I kombination med de höga investerings- och driftskostnaderna och 

dagens låga världsmarknadspriser på olja är det tveksamt om hydraulisk spräckning 

kan vara en gångbar teknik i EU" 

Andra delen dessa ord 

 
ENF, Verts/ALE, EFDD: 

punkt 163 

Första delen "Europaparlamentet betonar i detta sammanhang att alla EU:s 

finansieringsmöjligheter för att främja säker och hållbar koldioxidsnål energiteknik, 

energieffektivitet, förnybara energikällor, smarta nät, decentraliserad produktion, 

flexibel produktion, lagring av el och elektrifiering av transportsystemet måste 

utnyttjas fullt ut. Parlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera sina 

forskningsinsatser och införandet av sådan teknik för att uppnå sina mål för 2020, 

2030 och på längre sikt, och förbättra sin energitrygghet och underlätta ekonomisk 

återhämtning. Parlamentet förväntar sig att halvtidsöversynen av 

forskningsprogrammet Horisont 2020 återspeglar dessa prioriteringar. Parlamentet 

påminner om att energiutmaningen i Horisont 2020 är avsedd att stödja övergången 

till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem där framför allt 

energieffektivitet, koldioxidsnål teknik och smarta städer och samhällen prioriteras." 

utom orden "koldioxidsnål" och ", koldioxidsnål teknik" 

Andra delen "koldioxidsnål" 

Tredje delen "koldioxidsnål teknik" 

Fjärde delen "Parlamentet påminner om att minst 85 procent av energiutmaningen i budgeten för 

Horisont 2020 ska gå till områden som avser icke-fossila bränslen, där minst 15 

procent av den totala budgeten för energiutmaningen ska läggas på åtgärder för 

marknadsspridning av teknik för förnybar energi och energieffektivitet" utom orden 

"ska gå till områden som avser icke-fossila bränslen, där minst 15 procent av den 

totala budgeten " 

Femte delen dessa ord 

 
ENF, GUE/NGL: 

skäl X 

Första delen "Efterhandsbedömning och verifikation av alla energirelaterade avtal i fråga om 

efterlevnad av EU:s lagstiftning är redan möjlig genom bland annat konkurrens- och 

energibestämmelser " 

Andra delen "Otillräckliga förhandskontroller av efterlevnaden på nationell nivå och EU-nivå 

leder till kraftiga snedvridningar av marknaden. Kommissionen har erkänt dessa 

brister och har åtagit sig att stärka bestämmelserna om förhandsbedömningar av 

kommersiella gasleveransavtal." 
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Övrigt 

ÄF 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44 hade dragits tillbaka. 
 

 

22. Att rusta Europas elnät för 2020 

Betänkande: Peter Eriksson (A8-0330/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 1 3 ≥ 76 

ledamöter 

ONU - 313, 343, 34 

4 ≥ 76 

ledamöter 

ONU - 252, 406, 36 

5 ≥ 76 

ledamöter 

ONU - 247, 392, 41 

punkt 2  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

4 +  

5 +  

punkt 12  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 18  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 22  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 23  originaltexten särsk. +  

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

3/ 

ONU 

+ 572, 90, 30 

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 34 1 föredraganden  +  

punkt 37  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 630, 45, 20 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: ÄF 3, 4, 5 

ENF: punkt 31 (tredje delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: punkterna 12, 23 
 

Begäranden om delad omröstning 

ENF: 

punkt 2 

Första delen "Europaparlamentet är medvetet om att förnybar energi, ökad energieffektivitet och 

en hållbar energimix som leder till energibesparingar samt en fungerande inre 

marknaden som möjliggör ett fritt energiflöde är avgörande för att åstadkomma ett 

stabilt, säkert, oberoende, inkluderande, transparent och konkurrenskraftigt 

energisystem för EU, som genererar sysselsättning av hög kvalitet och välstånd inom 

en framtidsorienterad hållbar ekonomi. Parlamentet understryker att ökad 

elsammanlänkning, smarta nät och en ny marknadsutformning behövs för att ett 

sådant system ska kunna utvecklas" utom orden "förnybar energi", "hållbar", "som 

leder till energibesparingar", "hållbar" och "och en ny marknadsutformning" 

Andra delen "förnybar energi", "hållbar", "som leder till energibesparingar", "hållbar" och "och 

en ny marknadsutformning" 

Tredje delen "Parlamentet anser att en viktig politisk prioritering för energiunionen bör vara att 

skapa ett sådant system och avskaffa energiöar." utom orden "skapa ett sådant 

system och", "viktig" och "och avskaffa energiöar." 

Fjärde delen dessa ord 
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punkt 3 

Första delen texten i sin helhet utom " bidra till att uppnå våra klimatmål, inklusive EU:s mål att 

bli världsledande inom förnybar energi, och", "samordnat" och "och EU:s 

långsiktiga klimat- och energimål." 

Andra delen "bidra till att uppnå våra klimatmål, inklusive EU:s mål att bli världsledande inom 

förnybar energi, och "och EU:s långsiktiga klimat- och energimål." 

Tredje delen "samordnat" 

 
punkt 14 

Första delen "Europaparlamentet betonar att fördelarna med att öka sammanlänkningsnivån inte 

kan uppnås utan en ökad sammankoppling av marknader och av de systemansvariga 

för överföringssystemen " 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att göra allt den kan för att förhindra att 

sammankoppling sker inom grupper av medlemsstater och för att främja 

sammankoppling på EU-nivå som inbegriper alla medlemsstater och grannländer, 

särskilt de länder som deltar i den europeiska grannskapspolitiken." 

 
punkt 18 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen rapportera till parlamentet 

om genomförandet av projekt av gemensamt intresse och om framstegen med att 

uppnå det tioprocentiga målet" 

Andra delen "som en del av den övergripande årliga inventering som föreskrivs i den strategiska 

ramen för energiunionen." 

 
punkt 22 

Första delen "Europaparlamentet betonar att genomförandet av ett tillvägagångssätt med en enda 

kontaktpunkt bidrar till ett förkortat tillståndsförfarande. Parlamentet påminner om 

att varje medlemsstat, enligt förordningen om transeuropeiska energinät, ska utse en 

nationell behörig myndighet med ansvar att underlätta, förkorta och samordna 

tillståndsförfarandet på nationell nivå" 

Andra delen "Parlamentet välkomnar i detta avseende kommissionens utvärdering av strategin 

med en enda kontaktpunkt som ska genomföras under 2017 och uppmuntrar 

kommissionen att inom denna ram bedöma möjligheterna för en enda kontaktpunkt 

på EU-nivå." 

 
punkt 24 

Första delen "Europaparlamentet betonar betydelsen av utbildad personal vid de nationella 

energitillsynsmyndigheterna som har den expertkunskap, specialisering och det 

oberoende som krävs " 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att göra en oberoende kontroll före utgången 

av 2016 av de resurser som finns tillgängliga för, och den grad av oberoende som 

hittills uppnåtts av, samtliga nationella energitillsynsmyndigheter, bl.a. genom att det 

fastställs rekommendationer om hur situationen kan förbättras" 
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punkt 25 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar att det fortfarande råder brist på öppenhet vad gäller 

beräkningen av den gränsöverskridande kapacitet som görs tillgänglig för 

marknaden, och vad gäller frekvensen, omfattningen och skälen till inskränkningar 

av sammanlänkningar. Parlamentet tvivlar på att de flesta mer omfattande 

inskränkningarna verkligen åtgärdas. " 

Andra delen " Parlamentet uppmanar kommissionen att ge Acer lämpliga behörigheter och 

befogenheter för att samla in den information som krävs för varje enskild 

gränsöverskridande överföringskapacitet så att Acer kan fullfölja sitt 

övervakningsuppdrag på ett effektivt sätt. Parlamentet begär att sådan information 

ska tillhandahållas Acer tillsammans med den nödvändiga bakgrundsinformationen 

om det nationella nätets utformning och funktion. Parlamentet välkomnar i detta 

avseende ett snabbt fastställande av nätföreskrifterna för el. Parlamentet noterar 

kommissionens avsikter att utöka Acers uppdrag, behörighetsområde och 

befogenheter och dess tankar kring vad detta kan medföra, såsom de presenteras i 

kommissionens senaste meddelande En ny giv för energikonsumenterna. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram konkreta förslag i detta 

avseende för att främja förverkligandet av en verklig inre energimarknad. 

Parlamentet konstaterar att nya ansvarsområden för Acer bör åtföljas av motsvarande 

resurser." 

 
punkt 31 

Första delen " Europaparlamentet betonar att Central- och Sydösteuropa har en enorm – och till 

stor del outnyttjad – potential när det gäller förnybar energi." 

Andra delen "Parlamentet noterar att samarbete och samordning i fråga om långsiktig planering 

och anläggande av en central- och sydösteuropeisk regional nätinfrastruktur måste 

sträcka sig utanför EU för att inkludera de länder på västra Balkan som inte är med i 

EU samt Turkiet. Parlamentet efterlyser upprättandet av en ny plattform där alla 

viktiga intressenter i regionen kan diskutera och ge politiskt stöd till gemensamma 

projekt som utformats för att fullt ut utnyttja regionens elpotential. Parlamentet anser 

att EU:s högnivågrupp för möjligheter till sammankoppling av gasnäten i Central-, 

Öst- och Sydeuropa, som inrättades i februari 2015 skulle kunna bli en sådan 

plattform, förutsatt att dess mandat utökas till att även omfatta elområdet och att 

central- och sydösteuropeiska länder som inte är med i EU deltar. Parlamentet 

konstaterar att plattformen skulle ge kommissionen möjlighet att tillhandahålla 

ledarskap och politiskt stöd" utom "samt Turkiet" 

Tredje delen "samt Turkiet" 

 
punkt 33 

Första delen "Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen gör en grundlig analys av 

möjligheterna för nya elsammanlänkningar i Medelhavsregionen och mellan 

sydeuropeiska och nordafrikanska marknader för att öka försörjningstryggheten" 

Andra delen "och utveckla förnybara energikällor i båda regionerna." 

 
punkt 37 

Första delen texten i sin helhet utom orden "Europaparlamentet betonar vikten av att ett framtida 

elsammanlänkningsmål bygger på EU:s långsiktiga klimatmål och på ett hållbart 

energisystem som EU eftersträvar " och "med hänsyn till EU:s långsiktiga klimat- 

och energimål" 

Andra delen dessa ord 
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GUE/NGL: 

punkt 12 

Första delen texten i sin helhet utom orden "enligt det tredje energipaketet" och "väktare av en 

åtskild och tillgänglig elmarknad och som" 

Andra delen "enligt det tredje energipaketet" 

Tredje delen "väktare av en åtskild och tillgänglig elmarknad och som" 

 
GUE/NGL, ENF: 

punkt 8 

Första delen " Europaparlamentet betonar att man vid avveckling av reglerade energipriser för 

konsumenter bör ta hänsyn till den verkliga graden av marknadskonkurrens." 

Andra delen " Parlamentet konstaterar för övrigt att i strategin för energiunionen bör man se till 

att konsumenter har tillgång till överkomliga, trygga och hållbara energipriser" utom 

"att i strategin för energiunionen" 

Tredje delen "att i strategin för energiunionen" 

 

 
PPE, S&D: 

punkt 9 

Första delen texten i sin helhet utom orden "och att det inte har fastställts med stöd av 

vetenskapliga evidens", "Parlamentet påminner om att det tioprocentiga målet 

fastställdes redan 2002 med stöd av den installerade elproduktionskapaciteten vid 

den tidpunkten. Parlamentet vet att även om det tioprocentiga målet är viktigt 

speglar det varken kvantiteten av elflödet mellan länderna eller kvaliteten, t.ex. vad 

gäller den befintliga sammanlänkningsinfrastrukturens tillgänglighet eller den 

befintliga nationella infrastrukturens tillgänglighet mellan sammanlänkningarna", " 

Parlamentet anser därför att ett enda sammanlänkningsmål med utgångspunkt i den 

installerade elproduktionskapaciteten inte i sig självt passar alla medlemsstater " och 

"på medellång sikt, och definitivt" 

Andra delen "och att det inte har fastställts med stöd av vetenskapliga evidens" 

Tredje delen "Parlamentet påminner om att det tioprocentiga målet fastställdes redan 2002 med 

stöd av den installerade elproduktionskapaciteten vid den tidpunkten. Parlamentet 

vet att även om det tioprocentiga målet är viktigt speglar det varken kvantiteten av 

elflödet mellan länderna eller kvaliteten, t.ex. vad gäller den befintliga 

sammanlänkningsinfrastrukturens tillgänglighet eller den befintliga nationella 

infrastrukturens tillgänglighet mellan sammanlänkningarna" 

Fjärde delen "Parlamentet anser därför att ett enda sammanlänkningsmål med utgångspunkt i den 

installerade elproduktionskapaciteten inte i sig självt passar alla medlemsstater "  

Femte delen "på medellång sikt, och definitivt" 
 

Övrigt: 

Ändringsförslag 2 förklarades ej tillåtligt. 
 

 

23. Genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter 

Betänkande: Sven Schulze (A8-0331/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 502, 153, 34 

punkt 9 2 PPE, S&D  +  

punkt 23  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 532, 132, 28 

2 +  

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 26  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 27  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 655, 33, 4 

2/ 

ONU 

+ 528, 118, 34 

3/ 

ONU 

+ 380, 290, 8 

punkt 28  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 556, 129, 6 



P8_PV(2015)12-15(VOT)_SV.doc 29 PE 573.975 
 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2/ 

ONU 

+ 365, 305, 8 

punkt 33  originaltexten särsk. +  

punkt 34  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 154, 526, 11 

punkt 36  originaltexten särsk. -  

punkt 45 3 PPE, S&D  +  

efter beaktandeled 7 1 PPE, S&D  +  

skäl D  originaltexten särsk. +  

skäl E  originaltexten särsk. +  

skäl O  originaltexten särsk. -  

skäl X  originaltexten särsk. -  

skäl W  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 607, 68, 16 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkterna 4 (andra delen), 23 (första delen), 27, 28 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 33, skäl D, E 

PPE: punkt 36, skäl O, X 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 4 

Första delen "Europaparlamentet framhåller instrumentets betydelse, särskilt i kristider, som en 

möjlighet för arbetslösa och missgynnade personer att få tillgång till finansiering " 

Andra delen "Parlamentet understryker att mikrofinansiering, inte minst mot bakgrund av den 

pågående migrations- och asylkrisen, kan fungera som ett grundläggande stöd till 

flyktingar och migranter som kommer in på EU:s arbetsmarknad." 
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punkt 23 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sträva efter jämställdhet mellan 

män och kvinnor med avseende på tillgången till mikrofinansiering och att ha som 

mål att kvoten mellan manliga och kvinnliga entreprenörer ska vara jämställd i 

framtiden. " 

Andra delen "Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att uppmuntra 

mikrofinansieringsinstitut att genomföra särskilda strategier för att nå kvinnor och 

stödja kvinnligt företagande, inbegripet genom samarbete med berörda 

sammanslutningar och organisationer på plats." 

 
punkt 24 

Första delen texten i sin helhet utom orden "kvinnliga" och "som särskilt riktar sig till kvinnor, i 

syfte att uppnå en bättre könsfördelning när det gäller tillgång till 

mikrofinansiering." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 25 

Första delen texten i sin helhet utom orden "för kvinnor" och "kvinnliga" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 26 

Första delen texten i sin helhet utom orden "Europaparlamentet inser vikten av den kvot mellan 

kvinnliga och manliga entreprenörer som eftersträvas" och "emellertid," 

Andra delen dessa ord 

 
PPE: 

punkt 28 

Första delen texten i sin helhet utom orden "flyktingar och" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 34 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar möjligheten att finansiera kapacitetsuppbyggnad av 

och tekniskt stöd till mikrofinansieringsinstitut genom EaSI för att förbättra deras 

professionalisering, tillhandahållande av tjänster samt insamling och bearbetning av 

uppgifter, för att möjliggöra bättre feedback om instrumentet. " 

Andra delen ""Parlamentet föreslår därför att det ska skapas en webbplats där man kan presentera 

och konsultera projekt samt en gemenskapsdatabas med kreditinformation och 

eventuellt möjligheten att uppmärksamma möjliga hinder (inbegripet, framför allt, 

av administrativ art)." 

 
skäl W 

Första delen "Detta instrument är fortfarande till stor del okänt för de potentiella mottagarna," 

Andra delen "vilket framgår av att volymen på de beviljade mikrokrediterna är mindre än det 

fastställda målet." 

 
PPE, ECR: 

punkt 27 

Första delen texten i sin helhet utom orden "migranter, flyktingar" 

Andra delen "migranter," 

Tredje delen "flyktingar" 
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24. En ny gemensam fiskeripolitik: strukturen för de tekniska åtgärderna och de 

fleråriga planerna 

Betänkande: Gabriel Mato (A8-0328/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 19  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 613, 20, 55 

2/ 

ONU 

- 303, 326, 60 

punkt 20  originaltexten särsk. -  

punkt 21  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

- 304, 360, 24 

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 28  originaltexten särsk. +  

punkt 34  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 402, 258, 20 

skäl B  originaltexten särsk. +  

skäl E  originaltexten särsk. +  

skäl G  originaltexten särsk. +  

skäl R  originaltexten särsk. +  

skäl S  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl T  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 403, 243, 36 

skäl U  originaltexten särsk. +  

skäl V  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

skäl Y  originaltexten särsk. +  

skäl Z  originaltexten särsk. +  

skäl AA  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl AE  originaltexten särsk. +  

skäl AG  originaltexten särsk. +  

skäl AJ 1 föredraganden  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 571, 6, 65 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkterna 19, 21 (andra delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkt 20, skäl G 

ECR: punkterna 20, 28, 34 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 25 

Första delen " Europaparlamentet anser att det bevarandemål som är inskrivet i ramförordningen 

om tekniska åtgärder effektivare skulle kunna uppnås genom åtgärder för att 

förbättra utbuds- och efterfrågehanteringen " 

Andra delen "med stöd av producentorganisationer" 

 
ECR: 

punkt 19 

Första delen texten i sin helhet utom orden "tre främsta" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 21 

Första delen texten i sin helhet utom ordet "alla" 

Andra delen detta ord 

 
skäl S 

Första delen "Antagandet av tekniska åtgärder på grundval av regionaliseringen bör ske i enlighet 

med den modell som medlagstiftarna kommit överens om inom ramen för den nya 

gemensamma fiskeripolitiken " 

Andra delen "dvs. att kommissionen antar delegerade akter på grundval av gemensamma 

rekommendationer från de berörda medlemsstaterna som uppfyller de standarder och 

mål som medlagstiftarna kommit överens om eller, om de berörda medlemsstaterna 

inte lägger fram en gemensam rekommendation inom angiven tidsfrist, på 

kommissionens eget initiativ. Parlamentet förbehåller sig dock rätten att invända mot 

delegerade akter som antas enligt Lissabonfördraget." 

 
skäl AA 

Första delen "Genom reformen av den gemensamma fiskeripolitiken infördes en 

landningsskyldighet " 

Andra delen "och föreskrevs det flexibilitet, undantag och ekonomiskt stöd genom Europeiska 

havs- och fiskerifonden (EHFF)." 

 
PPE: 

skäl V 

Första delen texten i sin helhet utom orden "t.ex. drivgarn" 

Andra delen dessa ord 

 


