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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. Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten 

(EBA) * 

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015) (Sluten omröstning (artikel 182.1 i arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning sluten + 532, 101, 55 

 

 

2. Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och 

tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) * 

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015) (Sluten omröstning (artikel 182.1 i arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning sluten + 503, 106, 48 

 

 

3. Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och 

marknadsmyndigheten (Esma) * 

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015) (Sluten omröstning (artikel 182.1 i arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning sluten + 498, 121, 30 

 

 

4. Operativt och strategiskt samarbete mellan Bosnien och Hercegovina och 

Europol * 

Betänkande: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: rådets 

genomförandebeslut 

EO + 304, 170, 74 

omröstning: 

lagstiftningsresolution 

ONU + 314, 181, 68 
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5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 

ansökan från Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International 

Betänkande: Victor Negrescu (A8-0363/2015) (kvalificerad majoritet erfordrad och 3/5 av de avgivna 

rösterna) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 580, 100, 11 

 

 

 

6. Invändning enligt artikel 106: Förteckning över invasiva främmande arter 

Resolutionsförslag: B8-1345/2015 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-1345/2015  

(ENVI) 

skäl T  originaltexten delad   

1 / EO + 521, 123, 40 

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

skäl T 

Första delen "Kommissionens ursprungliga förteckning har kritiserats av flera behöriga nationella 

myndigheter, berörda aktörer och allmänheten, i en sådan omfattning att de nu hyser 

allvarliga tvivel om hur ändamålsenlig förordningen om invasiva främmande arter 

kommer att vara i framtiden, främst på grund av att de mest problematiska invasiva 

främmande arterna inte är förtecknade" 

Andra delen "medan vissa arter, som inte kan orsaka betydande negativa effekter på biologisk 

mångfald, ekosystemtjänster, människors hälsa eller ekonomin, eller för vilka de 

åtgärder som behöver vidtas skulle medföra orimliga kostnader, är införda på 

förteckningen." 
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7. Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genmodifierad majs NK603xT25 

Resolutionsförslag: B8-1365/2015 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-1365/2015  

(ENVI) 

efter punkt 1 6 GUE/NGL ONU + 334, 327, 33 

efter skäl B 1 Verts/ALE ONU + 355, 309, 27 

2 ENF ONU - 93, 564, 34 

3 ENF ONU - 93, 527, 73 

efter skäl F 4 ENF ONU - 87, 546, 57 

efter skäl G 5 GUE/NGL EO - 323, 346, 11 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 403, 238, 50 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 6 

ENF: ÄF 2, 3, 4 

Verts/ALE: ÄF 1 

EFDD: slutomröstning 
 

 

8. Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen 

Betänkande: Anneliese Dodds och Luděk Niedermayer (A8-0349/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

bilaga, 

rekommendation A1, 

rubrik 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

bilaga, 

rekommendation A1, 

inledning 

15 PPE EO - 302, 377, 12 

 originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 379, 291, 24 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

bilaga, 

rekommendation A1, 

led 2, efter punktsats 2 

16 PPE  -  

bilaga, 

rekommendation A3, 

punktsats 1 

19 GUE/NGL EO - 332, 337, 24 

bilaga, 

rekommendation A4, 

rubrik 

8 EFDD  -  

bilaga, 

rekommendation A4, 

punktsats 4 

9 EFDD ONU - 173, 495, 26 

bilaga, 

rekommendation A7, 

rubrik och inledning 

 originaltexten särsk. +  

bilaga, 

rekommendation A7, 

punktsats 1 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

bilaga, 

rekommendation A7, 

efter punktsats 1 

11 Verts/ALE ONU - 328, 338, 36 

bilaga, 

rekommendation A7, 

punktsats 2 

 originaltexten särsk./ 

EO 

+ 462, 204, 20 

bilaga, 

rekommendation A7, 

punktsats 3 

20 GUE/NGL  -  

 originaltexten särsk. +  

bilaga, 

rekommendation A7, 

punktsatser 4 och 5 

 originaltexten särsk. +  

bilaga, efter 

rekommendation A7 

12 Verts/ALE ONU - 303, 382, 18 

bilaga, 

rekommendation B1, 

efter inlednigen 

13 Verts/ALE ONU - 268, 394, 38 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

bilaga, 

rekommendation B3, 

inledning 

21 GUE/NGL  -  

bilaga, 

rekommendation B3, 

punktsats 1 

22 GUE/NGL  -  

bilaga, 

rekommendation C1 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

bilaga, 

rekommendation C3, 

inledning 

23 GUE/NGL  -  

bilaga, 

rekommendation C3, 

led 1, efter punktsats 2 

10 EFDD  -  

bilaga, 

rekommendation C3, 

led 2, efter punktsats 7 

24 GUE/NGL  -  

bilaga, 

rekommendation C7, 

efter punktsats 2 

2 ECR ONU - 103, 562, 32 

bilaga, 

rekommendation C7, 

sista stycket 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

bilaga, efter 

rekommendation C10 

1 S&D  -  

bilaga, 

rekommendation D1, 

sista stycket 

 originaltexten särsk. +  

skäl A 3 ENF  -  

efter skäl C 5 EFDD ONU - 193, 503, 6 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl E 17 GUE/NGL  -  

efter skäl E 6 EFDD ONU - 178, 506, 12 

skäl H 18 GUE/NGL  -  

skäl I 7S EFDD  -  

skäl AR, led i 14 PPE  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 393, 282, 23 

skäl AR, led vii  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl AT, led ix  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 500, 122, 81 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 11, 12, 13 

EFDD: ÄF 5, 6, 9 

ECR: ÄF 2 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: bilaga, rekommendation D1, sista stycket 
 

Begäranden om delad omröstning 

ENF: 

bilaga, rekommendation C1 

Första delen texten i sin helhet utom inledningen, punktsats 1 och punktsats 3 

Andra delen inledningen 

Tredje delen punktsats 1 

Fjärde delen punktsats 3 

 
bilaga, rekommendation C7, sista stycket 

Första delen texten i sin helhet utom orden "unionsbudgeten eller" 

Andra delen dessa ord 
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PPE: 

skäl AR, led i 

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

Andra delen dessa ord 

 
skäl AR, led vii 

Första delen texten i sin helhet utom orden "missbruk, fel, bedrägeri eller"  

(endast andra gången som dessa ord förekommer i texen) 

Andra delen dessa ord 

 
skäl AT, led ix 

Första delen "Skatterådgivare spelar en avgörande roll för att underlätta aggressiv skatteplanering 

genom att hjälpa företag att upprätta komplexa rättsliga strukturer för att utnyttja 

skillnader och kryphål till följd av olika skattesystem" 

Andra delen "En grundläggande översyn av bolagsskattesystemet kan inte ske utan att dessa 

rådgivningsfirmors praxis undersöks. En sådan undersökning måste beakta 

intressekonflikterna inom sådana företag, som ger råd till nationella regeringar om 

utformning av skattesystemen samtidigt som de ger råd till företag om hur de bäst 

optimerar sina skatter inom sådana system." 

 
bilaga, rekommendation A1, rubriken 

Första delen texten i sin helhet utom ordet "offentlig" 

Andra delen detta ord 

 
bilaga, rekommendation A1, inledningen 

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

Andra delen dessa ord 

 
bilaga, rekommendation A7, punktsats 1 

Första delen texten i sin helhet utom orden "missbruk, fel, bedrägeri eller"  

(endast andra gången som dessa ord förekommer i texen) 

Andra delen dessa ord 
 

Övrigt 

Ändringsförslag 4a hade strukits. 
 

 

9. Förbindelserna EU–Kina 

Betänkande: Bas Belder (A8-0350/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 36  originaltexten särsk. +  

punkt 38  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 42  originaltexten  + ändrat muntligen 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 45  originaltexten särsk. +  

punkt 47  originaltexten särsk. +  

punkt 48  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 51  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 54  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 58  originaltexten särsk. +  

punkt 62  originaltexten särsk. +  

punkt 64 1 ≥ 76 

ledamöter 

 +  

skäl AB  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 554, 50, 99 

 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: punkt 47 

ECR: punkterna 36, 58 

PPE: skäl AB, punkterna 45, 62 
 

Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 38 

Första delen texten i sin helhet utom orden "Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga 

representanten att undersöka möjligheterna att tillsammans med USA utarbeta en 

gemensam strategi gentemot Kina i den mån detta skulle bidra till att främja EU:s 

intressen" 

Andra delen dessa ord 
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GUE/NGL: 

punkt 48 

Första delen "Europaparlamentet understryker hur viktigt ömsesidigt förtroende och samarbete 

mellan Kina och EU och övriga internationella nyckelaktörer är för en hantering av 

globala säkerhetsfrågor. " 

Andra delen "Parlamentet hoppas att Kina kommer att ge sitt stöd till initiativ från EU och USA 

för att få slut på de brott mot internationell rätt som är orsaken till konflikten i östra 

Ukraina och för att återställa Ukrainas territoriella integritet och suveränitet efter 

Rysslands aggression." 

 
ECR: 

punkt 54 

Första delen "Europaparlamentet ser med fortsatt stor oro på att Kina nu ligger i topp i världen 

när det gäller avrättningar och att Kina i hemlighet fortsätter att döma tusentals 

människor till döden varje år, trots att det finns internationella miniminormer för 

användandet av dödsstraff" 

Andra delen " Parlamentet betonar än en gång att avskaffandet av dödsstraffet bidrar till att stärka 

den mänskliga värdigheten och att stegvis utveckla de mänskliga rättigheterna " 

 
PPE: 

punkt 51 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att kräva en förbättring av situationen 

för de mänskliga rättigheterna i Kina vid varje dialog, oavsett nivå" 

Andra delen "och att införa klausuler om mänskliga rättigheter i varje bilateralt avtal som ingås 

med Kina." 
 

Övrigt 

Reinhard Bütikofer lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 42: 

"42. Europaparlamentet ser med fortsatt oro på den upptrappade spänningen mellan parterna i 

Sydkinesiska havet, och uppmanar därför samtliga inblandade parter att undvika ensidiga provokativa 

handlingar i Sydkinesiska havet. Parlamentet betonar vikten av en fredlig lösning på konflikterna 

baserad på internationell rätt och med hjälp av opartisk internationell medling, såsom FN:s 

havsrättskonvention. Parlamentet beklagar att Kina inte godtar vare sig havsrättskonventionens eller 

skiljedomstolens behörighet. Europaparlamentet uppmanar Kina att ompröva sin inställning och 

uppmanar alla parter inbegripet Kina att respektera det slutliga beslutet av FN:s havsrättskonvention. 

Parlamentet anser att ett sätt att komma vidare och eventuellt åstadkomma en fredlig lösning på 

spänningarna i Syd- och Östkinesiska havet är att man förhandlar fram och tillsammans inför 

uppförandekoder för en fredlig exploatering av de aktuella havsområdena, bland annat genom att 

inrätta säkra handelsvägar, införa fiskekvoter och tilldela områden för utforskning av resurser. 

Parlamentet stöder den brådskande uppmaningen från Aseans 26:e toppmöte om att snabbt anta en 

uppförandekod i Sydkinesiska havet. Parlamentet välkomnar den överenskommelse som nyligen 

träffats mellan Kina och Asean för att driva på ett samråd om en uppförandekod för tvisterna i 

Sydkinesiska havet. Parlamentet noterar det taiwanesiska fredsinitiativet för Sydkinesiska havet, som 

syftar till att nå konsensus för en uppförandekod och en mekanism som ska göra det möjligt för 

samtliga sidor att samarbeta för en gemensam exploatering av de natur- och havsresurser som finns i 

regionen. Parlamentet stöder alla insatser för att göra Sydkinesiska havet till ett ”fredens och 

samarbetets hav”." 
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10. Förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och 

möjligheter för humanitärt bistånd 

Betänkande: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 11  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 13  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 14  originaltexten särsk. +  

punkt 20  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 21  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

punkt 23  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 34  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3/ 

ONU 

- 308, 384, 10 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

4/ 

ONU 

- 142, 548, 11 

punkt 40  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 46  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

punkt 47  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 51  originaltexten särsk. +  

punkt 56  originaltexten särsk. +  

punkt 57  originaltexten särsk. +  

skäl I  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

skäl J  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl N  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 395, 63, 244 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 34 (tredje och fjärde delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkt 13 

ENF: punkterna 14, 56, 57 

GUE/NGL: punkt 51 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 20 

Första delen "Europaparlamentet framhäver kvinnors centrala roll i konflikter och efter 

konflikter, eftersom kvinnorna är de som först är på plats vid kriser och ser till att 

familjerna och samhällena hålls samman. " 

Andra delen "Parlamentet uppmanar givare och regeringar att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i planeringen av humanitärt bistånd och stödja kvinnors och 

flickors egenmakt. " 

 
punkt 23 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar humanitära aktörer att införliva strategier för att 

förebygga och minska könsrelaterat våld i alla sina sektorsspecifika insatser och 

arbeta för framtagandet av nya EU-finansieringsinstrument, och att i detta syfte 

analysera de reviderade riktlinjerna för integrering av åtgärder mot könsrelaterat 

våld i de humanitära åtgärderna, som har tagits fram av Global Protection Cluster" 

Andra delen " Parlamentet anser även att humanitära aktörer (inklusive EU) bör samråda med 

flickor och pojkar (särskilt tonårsflickor) i alla skeden av katastrofberedskapen och 

katastrofinsatserna " 

 
punkt 47 

Första delen texten i sin helhet utom ordet "ovillkorligt" 

Andra delen detta ord 

 
ENF: 

punkt 11 

Första delen texten i sin helhet utom orden "migranter, personer som lever med hiv, hbti-

personer" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 13 

Första delen "Europaparlamentet betonar behovet av att utvidga flyktingkonventionen och 

Kampalakonventionen för att kunna skydda och hjälpa fördrivna personer runtom i 

världen och personer som drabbats av klimatförändringar, och även skydda dem från 

olika typer av våld såsom människohandel, könsrelaterat våld, våld i städer samt 

ekonomiska påtryckningar, eftersom de kan ha en välgrundad fruktan för förföljelse 

eller riskera att utsättas för allvarlig skada" 

Andra delen "Parlamentet understryker att migranter måste erbjudas samma skydd av sina 

rättigheter som garanteras alla andra grupper i krissituationer. Parlamentet begär att 

uppmärksamhet ägnas särskilt sårbara grupper, såsom migranter, statslösa och 

flyktingar, vilka ofta försummas i den humanitära debatten. Parlamentet efterlyser en 

ny generation instrument för skydd av mänskliga rättigheter för att skydda dessa 

befolkningsgrupper." 

 
GUE/NGL: 

skäl J 

Första delen texten i sin helhet utom orden "och upprätthålls genom ett nytt offentlig-privat 

partnerskap för innovativ förberedelse och leveransmetoder" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl N 

Första delen "Det finns ett behov av att öka förtroendet och utveckla samarbetet mellan aktörer 

inom den privata sektorn, icke-statliga organisationer, lokala myndigheter, 

internationella organisationer och regeringar." 

Andra delen "Näringslivets resurser, sakkunskap, leveranskedjor, forsknings- och 

utvecklingskapacitet samt logistik kan bidra till att garantera en effektivare 

beredskap och humanitära insatser." 

 
PPE, ECR: 

skäl I 

Första delen "Kvinnor och barn är inte bara särskilt sårbara, och på ett oproportionerligt sätt 

utsatta för risk, i katastrofområden, både under och efter katastrofsituationer, utan 

exploatering, marginalisering, infektioner samt sexuellt och könsrelaterat våld 

används också som ett vapen mot dem. Kvinnor och barn utsätts för ökade risker 

som en följd av tvångsförflyttning och normala skydds- och stödstrukturers 

sammanbrott. I internationell humanitär rätt fastställs det att all nödvändig 

medicinsk vård ska ges utan diskriminering till flickor och kvinnor som våldtagits i 

krig" 

Andra delen "Enligt Världshälsoorganisationen är osäkra aborter en av de tre främsta orsakerna 

till mödradödlighet." utom orden "tre främsta" 

Tredje delen "tre främsta" 

Fjärde delen "Mödravård, psykologiskt stöd till kvinnor som våldtagits samt utbildning och 

skolgång för tvångsförflyttade barn är stora utmaningar i flyktinglägren. " 
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punkt 21 

Första delen "Europaparlamentet begär med eftertryck att humanitärt bistånd tillhandahålls i 

enlighet med internationell humanitär rätt och att EU:s humanitära bistånd inte 

omfattas av restriktioner som påförs av andra partnergivare. Parlamentet uttrycker 

sin oro över och fördömer det fortsatta användningen av våldtäkt och andra former 

av sexuellt och könsrelaterat våld mot kvinnor och barn som ett krigsvapen i 

humanitära nödlägen. Parlamentet understryker att man måste ta itu med sådant våld 

och dess fysiska och psykologiska följder. Parlamentet efterlyser ett övergripande 

åtagande för att garantera " 

Andra delen "att kvinnor och flickor är skyddade från början av varje nödläge eller kris genom att 

åtgärda riskerna för sexuellt och könsrelaterat våld, öka medvetenheten, garantera att 

åtal väcks mot personer som begår dessa våldsbrott samt garantera att kvinnor och 

flickor har tillgång till alla tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa" 

Tredje delen "inklusive möjligheten till säker abort, i samband med humanitära kriser" 

Fjärde delen "i stället för ett förfarande som är liktydigt med omänsklig behandling, i enlighet 

med internationell humanitär rätt och bestämmelserna i Genèvekonventionerna och 

deras tilläggsprotokoll. " 

 
PPE, ENF, ECR: 

punkt 34 

Första delen "Europaparlamentet betonar att det behövs globala åtgärder för att täppa till luckorna 

i finansieringen, och vill se en global fond för humanitärt bistånd som stöder att 

givare som inte är med i kommittén för utvecklingsbistånd deltar och inkluderas och 

som förenar alla befintliga internationella finansieringsmekanismer, lokala resurser 

och samlade medel (FN:s katastrofinsatsfonder, centrala beredskapsfonder, 

förvaltningsfonder osv.)" 

Andra delen "och som kompletteras av frivilliga och obligatoriska betalningar från regeringar, 

den privata sektorn och regionala organisationer. Parlamentet föreslår att de 

obligatoriska betalningarna används för att täppa till luckor inom de humanitära 

åtagandena för nödsituationer på nivå 3, öka beredskapen, tillhandahålla ett 

återhämtningspaket avseende socialt skydd för långtidsflyktingar eller hantera 

oförutsedda nödsituationer, såsom ebola." utom "och obligatoriska" och "de 

obligatoriska" 

Tredje delen "och obligatoriska" 

Fjärde delen "de obligatoriska" 

 
ENF, GUE/NGL: 

punkt 40 

Första delen: texten i sin helhet utom orden ", "den privata sektorn" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 46 

Första delen: "Europaparlamentet betonar att innovation bör komma från flera olika källor, i 

synnerhet från kunskapen hos berörda människor, det civila samhället och lokala 

samhällen där insatsen sker. Parlamentet betonar vikten av humanitära 

miniminormer för att stärka viktiga offentliga tjänster såsom utbildning, näring, 

hälsa, tillfälligt skydd, vatten och sanitet, under humanitära insatser. Parlamentet 

anser att offentlig-privat och sektorsövergripande partnerskap – i de fall där både den 

offentliga och den privata sektorn har gemensamma värderingar och prioriteringar 

som anpassar företagsmålen till EU:s utvecklingsmål, och följer internationella 

standarder om utvecklingseffektivitet – kan vara ett sätt att komplettera det 

offentliga svaret på ökande humanitära behov" utom orden "offentlig-privat och" och 

"i de fall där både den offentliga och den privata sektorn har gemensamma 

värderingar och prioriteringar som anpassar företagsmålen till EU:s utvecklingsmål, 

och följer internationella standarder om utvecklingseffektivitet " 

Andra delen "offentlig-privat och" och " i de fall där både den offentliga och den privata sektorn 

har gemensamma värderingar och prioriteringar som anpassar företagsmålen till 

EU:s utvecklingsmål, och följer internationella standarder om utvecklingseffektivitet 

" utom ordet "företagsmålen" 

Tredje delen: "företagsmålen" 

Fjärde delen: "Parlamentet konstaterar att kontantbaserat stöd, när detta på ett korrekt sätt anpassas 

till principerna om biståndseffektivitet, är ett effektivt exempel på innovation inom 

det humanitära biståndet." 
 

 

11. Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller 

Betänkande: Edouard Martin (A8-0309/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 5 2 föredraganden  +  

punkt 6 3 föredraganden  +  

punkt 7  originaltexten särsk. -  

punkt 8  originaltexten ONU - 219, 424, 57 

underrubrik 3  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 458, 207, 34 

punkt 11  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3 / EO + 396, 280, 20 

punkt 12  originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1/ 

ONU 

+ 441, 233, 22 

2/ 

ONU 

+ 517, 174, 6 

punkt 13  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 398, 282, 19 

punkt 14  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 352, 340, 6 

punkt 16  originaltexten särsk. -  

punkt 17  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 598, 84, 15 

2/ 

ONU 

+ 402, 210, 85 

3/ 

ONU 

+ 548, 89, 51 

4/ 

ONU 

+ 540, 114, 44 

5/ 

ONU 

+ 486, 119, 94 

6/ 

ONU 

+ 539, 68, 90 

punkt 18  originaltexten särsk. +  

punkt 19  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 507, 168, 23 

2/ 

ONU 

+ 392, 255, 44 

3/ 

ONU 

+ 691, 5, 5 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

4/ 

ONU 

+ 362, 315, 21 

5/ 

ONU 

+ 483, 116, 95 

6/ 

ONU 

+ 531, 156, 10 

punkt 23  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 484, 204, 7 

punkt 26  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 27  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

efter punkt 29 4 ≥ 76 

ledamöter 

ONU + 362, 329, 9 

skäl D  originaltexten ONU + 402, 244, 52 

skäl E  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 380, 266, 52 

skäl H  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 397, 289, 10 

skäl I  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 441, 245, 15 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl M  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 519, 167, 11 

2/ 

ONU 

- 337, 346, 10 

skäl O  originaltexten ONU + 410, 267, 23 

skäl P  originaltexten ONU + 534, 116, 52 

skäl Q 1 ≥ 76 

ledamöter 

ONU + 526, 118, 57 

 originaltexten ONU ↓  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 467, 118, 116 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: ÄF 1, 4, skäl O, Q, punkterna 12, 17, 19 

PPE: punkterna 12, 17 

Verts/ALE: skäl D, E (andra delen), I (andra delen), M, O, punkterna 8, 12 (andra delen) 

GUE/NGL: skäl P 

ECR: punkt 12 
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: skäl D, E, H, O 

PPE: punkterna 7, 8 

ALDE: skäl Q, punkterna 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 29 

GUE/NGL: skäl Q, punkt 18 

ECR: punkt 7, underrubrik 3, punkt 14 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

skäl M 

Första delen texten i sin helhet utom orden "som tar upp alla nuvarande åtgärder som begränsar 

eller villkorar energiexport" 

Andra delen dessa ord 

 
Verts/ALE: 

skäl E 

Första delen "Det pågår ett storskaligt investeringsläckage från den europeiska basmetallindustrin 

till tredjeländer, " 

Andra delen "som främst drivs på av relativt sett höga energipriser samt koldioxidkostnaderna" 
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skäl I 

Första delen texten i sin helhet utom orden "I framtiden, när utsläppsrätterna inom ramen för 

EU:s utsläppshandelssystem blir dyrare, är det sannolikt att en konkurrenschock 

kommer att uppstå. " 

Andra delen dessa ord 

 
ALDE: 

punkt 27 

Första delen texten i sin helhet utom orden "Parlamentet föreslår en inledande fas på högst en 

månad för en första utredning av klagomål om dumpning och subventioner, så att det 

på grundval av de preliminära resultaten kan utfärdas förebyggande 

korrigeringsåtgärder som sedan följs av en fördjupad utredning" 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL: 

punkt 26 

Första delen "Europaparlamentet efterlyser en europeisk diplomatisk åtgärd för metallurgiska 

råvaror baserad på strategiska partnerskap för mervärdesutbyte mellan europeiska 

länder och råvaruproducerande länder, i syfte att gynna utvecklingen av 

kvalificerade arbetstillfällen längs med hela värdekedjan" 

Andra delen " Parlamentet uppmanar kommissionen att införa ett instrument för djupanalyser av 

stålmarknaden som kan ge exakt information om den europeiska och globala 

balansen mellan tillgång och efterfrågan på stål, med åtskillnad mellan strukturella 

och konjunkturbetingade inslag i utvecklingen på dessa marknader. Parlamentet 

anser att övervakning av marknaderna för primära och sekundära basmetaller skulle 

kunna tillhandahålla värdefull information i samband med korrigerande och 

proaktiva åtgärder som är oundvikliga på grund av dessa stålindustriers 

konjunkturbetingade karaktär. Parlamentet välkomnar rapporten från Europeiskt 

kompetensnätverk för sällsynta jordartsmetaller (Erecon) , och uppmanar 

kommissionen att fortsätta sina insatser inom Erecon för att utveckla en diversifierad 

och hållbar leveranskedja för sällsynta jordartsmetaller i Europa och i synnerhet 

genomföra policyrekommendationerna samt tillhandahålla stöd till 

substitutionslösningar och ökad materialåtervinning." 
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ECR: 

punkt 29 

Första delen "Europaparlamentet understryker att rostfritt stål och aluminium liksom alla andra 

basmetaller är utsatta för global konkurrens. Parlamentet anser det angeläget att 

kommissionen i sina undersökningar och jämförelser använder världsmarknaden 

som referensmarknad och inte begränsar sina undersökningar till den inre 

marknaden vid definitionen av relevant geografisk marknad. Parlamentet vill att en 

konsekvensbedömning av produktionskapaciteten som omfattar bland annat 

anläggningar och arbetstillfällen utförs innan några beslut fattas av kommissionens 

GD Konkurrens, och att dess slutsatser tas med i det slutliga offentliggörandet till de 

berörda parterna. Parlamentet efterlyser en översyn av konkurrenspolitiken och 

reglerna för statligt stöd för att underlätta offentliga ingrepp med syftet att bevara 

den sociala och regionala sammanhållningen, förbättra miljöstandarder och ta itu 

med folkhälsohot" 

Andra delen " Parlamentet vill att de sysselsättningsmässiga konsekvenserna av varje beslut som 

fattas av GD Konkurrens ska beaktas på förhand och att de ska kunna föranleda en 

objektiv motivering eller vid behov kompensation till de arbetstagare som berörs av 

de korrigerande åtgärderna vid missbruk av dominerande ställning. Parlamentet 

efterlyser ökat deltagande av arbetsmarknadens parter, särskilt 

arbetstagarorganisationer och fackföreningar på nationell och europeisk nivå, för att 

undvika social dumpning inom sektorn och se till att arbetstillfällen av hög kvalitet 

skapas. Parlamentet vill att arbetstagarna ska vara delaktiga i industrins 

beslutsprocesser." 

 
S&D, PPE, ECR: 

punkt 11 

Första delen texten i sin helhet utom orden "Parlamentet ser i detta sammanhang fram emot FN:s 

21:a klimatförändringskonferens (COP21) i Paris." och "Parlamentet understryker att 

ett sådant avtal skulle möjliggöra rättvis konkurrens för alla basmetallproducenter 

och göra funderingar på gränsjusteringar överflödiga, förutsatt att genomförandet 

underställs en effektiv övervakning och eventuella nödvändiga justeringar" 

Andra delen "Parlamentet ser i detta sammanhang fram emot FN:s 21:a 

klimatförändringskonferens (COP21) i Paris." 

Tredje delen "Parlamentet understryker att ett sådant avtal skulle möjliggöra rättvis konkurrens 

för alla basmetallproducenter och göra funderingar på gränsjusteringar överflödiga, 

förutsatt att genomförandet underställs en effektiv övervakning och eventuella 

nödvändiga justeringar." 

 
Verts/ALE, ECR: 

punkt 12 

Första delen "Europaparlamentet påpekar att en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna 

som tar hänsyn till både import och export förser EU:s reglering med en modell för 

utsläppsminskning som även innefattar förbrukningen på territoriet och att en sådan 

nedifrån-och-upp-strategi har den fördelen att den kan fungera som en generell och 

allomfattande lösning med respekt för varje lands självständiga bedömning av vilken 

ambitionsnivå dess klimatpolitik ska ha, med en omsorgsfull 

konsekvensbedömning" 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att i framtida handelsavtal se till att 

exportmöjligheterna och möjligheterna till marknadstillträde för europeiska 

basmetallprodukter tydligt förbättras. Parlamentet upprepar att kommissionen bör 

inkludera förbud mot snedvridande metoder i fråga om råvaror (dubbla 

prisangivelser, exportrestriktioner) i regionala, bilaterala och multilaterala 

frihandelsavtal" 
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PPE, ECR: 

punkt 13 

Första delen "Europaparlamentet understryker att alla åtgärder som påverkar handeln måste 

respektera internationella handelsavtal. Parlamentet anser att de klimatpolitiska 

målen om skydd av människors, djurs och växters liv och hälsa, såsom bevarande av 

uttömliga naturresurser, överensstämmer med undantagen i artikel XX i GATT-

avtalet, om de tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt och inte som en förtäckt 

restriktion. Parlamentet framhåller att klimatförändringarna med tanke på sin globala 

natur bör uppmärksammas rättsligt. Parlamentet betänker att en koldioxidfattig 

atmosfär (ren luft) redan nu betraktas som en naturresurs som kan ta slut och att den 

därför bör betraktas som en kollektiv nyttighet." 

Andra delen "Parlamentet förtydligar dessutom att motåtgärder till följd av koldioxidjustering vid 

gränserna inte kan användas utan att man bryter mot internationella handelsregler 

och riskerar att dömas. Parlamentet erinrar om att det ingalunda handlar om att 

skydda de europeiska industrierna utan om att se till att de har samma förutsättningar 

som externa konkurrenter" 

 
Verts/ALE, GUE/NGL, ECR: 

punkt 17 

Första delen "Europaparlamentet beklagar att kompensationssystemet för indirekta kostnader, 

som baseras på statligt stöd, har blivit en ny källa till orättvis konkurrens på EU:s 

inre marknad mellan elintensiva producenter, av vilka en del får ekonomiskt stöd 

från de offentliga myndigheterna i sina länder. " 

Andra delen "Parlamentet framhåller med eftertryck att kompensationen bör harmoniseras och, 

om det är befogat, genomföras på EU-nivå för att säkerställa likvärdiga villkor i 

förhållande till globala konkurrenter och mellan europeiska producenter och för att 

säkerställa ett effektivt skydd mot koldioxidläckage" 

Tredje delen "Parlamentet konstaterar att detta särskilt gäller de sex icke järnhaltiga metaller som 

det handlas med till priser som bestäms av den globala tillgången och efterfrågan 

och huvudsakligen fastställs av Londonbörsen" 

Fjärde delen "Parlamentet inser därför att metallproducenter är aktörer som tvingas finna sig i 

rådande priser och inte kan övervältra kostnadsökningar på sina kunder. Parlamentet 

drar slutsatsen att det är nödvändigt att behålla systemet med kompensationer för 

indirekta utsläpp. " 

Femte delen "Parlamentet hänvisar till överenskommelsen om upprättande och användning av en 

reserv för marknadsstabilitet (2014/0011/COD), där följande anges: ”För att uppnå 

målet med likvärdiga förutsättningar bör man i översynen också överväga 

harmoniserade åtgärder för att kompensera för indirekta kostnader på unionsnivå.” 

Parlamentet hänvisar i det sammanhanget till rådets förordning (EG) nr 1/2003 om 

tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget  samt till 

artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt." 

Sjätte delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att granska vilka effekter olika 

energistödsystem har haft på energipriserna i slutanvändarled, vilket indirekt 

påverkar konkurrenskraften hos energiintensiva industrier i enskilda medlemsstater." 
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PPE, Verts/ALE, ECR: 

punkt 19 

Första delen "Europaparlamentet framhåller med eftertryck att gratis utsläppsrätter för de 

effektivaste anläggningarna i koldioxidläckande sektorer måste tilldelas utifrån 

investeringsprogram i ny utrustning, i forskning och utveckling (däribland 

avskiljning, lagring och användning av koldioxid) och i fortbildning för 

arbetstagarna så snart som möjligt och under alla omständigheter med start 2018 och 

under den fjärde fasen, som omfattar perioden 2021–2030, om man ska kunna leva 

upp till de höga kraven på klimat- och miljöskydd samt arbetstagarnas rättigheter" 

utom orden " i ny utrustning, i forskning och utveckling (däribland avskiljning, 

lagring och användning av koldioxid) och i fortbildning för arbetstagarna så snart 

som möjligt och under alla omständigheter med start 2018 och under den fjärde 

fasen, som omfattar perioden 2021–2030" 

Andra delen " i ny utrustning, i forskning och utveckling (däribland avskiljning, lagring och 

användning av koldioxid) och i fortbildning för arbetstagarna så snart som möjligt 

och under alla omständigheter med start 2018 och under den fjärde fasen, som 

omfattar perioden 2021–2030" 

Tredje delen "Parlamentet framhåller det absoluta behovet av investeringar i forskning och 

utveckling för att Europa ska förbli ett kompetenscentrum inom produktion av 

basmetaller. Parlamentet erinrar om att de industrier som investerar är de som står 

emot krisen bäst" 

Fjärde delen " Parlamentet vill att auktionsintäkterna från utsläppshandelssystemet ska användas 

för att finansiera klimatåtgärder inom EU och i utvecklingsländer, bland annat 

investeringar i projekt för förnybar energi och energieffektivitet i industrisektorer." 

Femte delen "Parlamentet stöder planerna på att inom klimat- och energiramen för 2030 inrätta 

ett instrument (NER 400) för avskiljning och lagring av koldioxid, innovativa 

förnybara energikällor och koldioxidsnål innovation i industrisektorer, såsom anges i 

Europeiska rådets slutsatser av den 23 oktober 2014. Parlamentet föreslår att pilot- 

och demonstrationsprojekt för avskiljning, användning och lagring av koldioxid ska 

ingå i de program för finansiering av lågkolhaltiga tekniker som stöds av 

kommissionen, där NER 300 eller det framtida NER 400 kan tjäna som exempel, 

och att den finansiella risken ska delas mellan finansiären och operatören." 

Sjätte delen "Parlamentet erinrar om vikten av offentliga investeringar och, i EU-sammanhang, 

medel från Horisont 2020, när det gäller att förbättra basmetallindustrins miljö- och 

energieffektivitet och minska koldioxidutsläppen i enlighet med Europa 2020-målen. 

Parlamentet ser utbildning av arbetstagarna i lågkolhaltiga tekniker och förfaranden 

inom industrin som en strategisk investering som bör integreras till fullo i de 

program för finansiering av omställningen till en koldioxidsnål ekonomi som stöds 

av kommissionen." 
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12. Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 

10 juni 2015 

Resolutionsförslag: B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-
1361/2015 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag från en politisk grupp 

B8-1349/2015  PPE EO - 203, 415, 70 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-1351/2015  

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

punkt 3  originaltexten ONU + 547, 124, 20 

punkt 5  originaltexten ONU - 322, 325, 39 

punkt 7  originaltexten ONU + 514, 150, 21 

punkt 10  originaltexten ONU - 320, 329, 38 

skäl H  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 347, 327, 14 

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) EO + 327, 293, 61 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-1351/2015  S&D  ↓  

B8-1358/2015  ALDE  ↓  

B8-1359/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1360/2015  ECR  ↓  

B8-1361/2015  GUE/NGL  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: punkterna 3, 5, 7, 10 
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Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

skäl H 

Första delen "Kommissionen har inte tillmötesgått parlamentets krav på att den ska genomföra en 

fördjupad övervakningsprocess gällande situationen för demokratin, 

rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern." 

Andra delen "I sitt uttalande vid debatten i parlamentets kammare den 2 december 2015 

förklarade kommissionen att den är redo att utnyttja alla medel som står till dess 

förfogande, inklusive överträdelseförfaranden, för att se till att Ungern – liksom alla 

andra medlemsstater – uppfyller sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen och 

respekterar de unionsvärden som fastställs i artikel 2 i EU fördraget. Kommissionen 

anser inte att villkoren för att i Ungerns fall aktivera ramen för rättsstatsprincipen i 

detta skede har uppfyllts." 

 


