
P8_PV(2016)01-19(VOT)_SV.doc 1 PE 576.418 
 

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. Begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet 

Betänkande: Heidi Hautala (A8-0004/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  +  

 

 

 

2. Begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet 

Betänkande: Heidi Hautala (A8-0005/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  +  

 

 

 

3. Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet 

***I 

Betänkande: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-40 utskottet  +  

artikel 8, efter punkt 6 41 S&D ONU + 614, 11, 72 

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU omröstningen 

uppskjuten 

(artikel 6 punkt 2 

i arbetsordningen) 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: ÄF 41 
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4. Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik 

Betänkande: Werner Langen (A8-0368/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 4 7 GUE/NGL  -  

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 339, 356, 5 

efter punkt 5 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

efter punkt 8 10 GUE/NGL  -  

punkt 9  originaltexten särsk./ 

EO 

- 315, 340, 50 

punkt 14  originaltexten särsk. +  

efter punkt 24 11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

16 fler än40 

ledamöter 

 +  

efter punkt 43 13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL  -  

punkt 21  originaltexten särsk. +  

punkt 35  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 390, 296, 23 

punkt 41  originaltexten särsk. +  

punkt 46  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 54  originaltexten särsk. +  

efter punkt 54  GUE/NGL  -  

punkt 60  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 61  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 63  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 503, 179, 28 

punkt 65  originaltexten särsk. +  

punkt 66  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 221, 466, 23 

3 +  

punkt 73  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 75  originaltexten särsk./ 

EO 

- 224, 312, 176 

punkt 76  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3/ 

ONU 

+ 533, 140, 37 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 78  originaltexten särsk. +  

punkt 81  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 562, 124, 25 

punkt 84  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / EO + 385, 317, 9 

punkt 86  originaltexten särsk./ 

EO 

- 210, 472, 29 

punkt 87 
 

originaltexten särsk./ 

EO 

+ 367, 320, 19 

punkt 88  originaltexten särsk. +  

punkt 89  originaltexten ONU + 546, 128, 33 

Efter punkt 89, ny 

underrubrik 

1 PPE  +  

punkt 94  originaltexten särsk. +  

Efter punkt 99, ny 

underrubrik 

2 PPE  +  

punkt 104  originaltexten särsk. +  

punkt 105  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 401, 295, 15 

punkt 106  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 340, 330, 38 

punkt 107  originaltexten särsk. +  

punkt 111  originaltexten särsk. +  

punkt 112  originaltexten särsk. +  

punkt 113  originaltexten särsk. +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter beaktandeled 15 3 GUE/NGL  +  

4 GUE/NGL  +  

skäl H  originaltexten särsk. +  

skäl P  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 422, 267, 22 

Efter skäl Q 5 GUE/NGL EO - 305, 354, 50 

6 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 500, 137, 73 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 63 (andra delen), 76 (tredje delen), 81 (andra delen), 89 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkterna 73, 78, 88, 111, 112, 113 

PPE: punkterna 5, 9, 21, 41, 75, 86, 87, 104, 105, 106, 107, skäl P 

GUE/NGL: punkterna14, 54, 65 94, skäl H 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 60 

Första delen Hela texten utom orden ”vid definitionen av marknaden” och ”ett för begränsat 

nationellt perspektiv som” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 61 

Första delen Hela texten utom orden ”, om bankunionen ska kunna fullbordas” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 63 

Första delen Hela texten utom orden ”avvecklas allra senast när bankunionen fullbordas,” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 81 

Första delen Hela texten utom orden ”Med tanke på dess integrationsgrad anser parlamentet att 

EU måste gå längre än de förslag som lagts fram inom OECD:s BEPS-projekt 

(urholkning av skattebasen och förflyttningar av vinster) när det gäller samordning 

och konvergens som syftar till att undvika alla former av skadlig skattekonkurrens 

inom den inre marknaden. Parlamentet betonar dock att OECD:s metod fortfarande 

grundas på frivillighet och att dess åtgärder måste kompletteras med en riktig 

lagstiftningsram på EU-nivå för att tillgodose behoven på den inre marknaden, t.ex. i 

form av ett direktiv mot urholkning av skattebasen och förflyttningar av vinster som 

går längre än OECD:s initiativ på områden som inte täcks i tillräcklig utsträckning.” 

Andra delen dessa ord 
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PPE: 

punkt 35 

Första delen Hela texten utom orden ”att i detalj undersöka Googles dominerande 

marknadsposition när det gäller direktbokningar av hotell,” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 73 

Första delen Hela texten utom ordet [”publicly”]. (Ordet saknas i den svenska versionen.) 

 

 

Andra delen detta ord 

 
GUE/NGL: 

punkt 5 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sätta stopp för social dumpning 

och betonar att konkurrenspolitiska beslut särskilt måste beakta de sociala 

effekterna” 

Andra delen ”i avlägsna eller isolerade regioner.” 

 
punkt 46 

Första delen ”Europaparlamentet upprepar att EU:s strukturfonder inte får användas på ett sätt 

som direkt eller indirekt uppmuntrar utflyttning av tjänster eller tillverkning till en 

annan medlemsstat, t.ex. genom en karenstid för företag som erhåller sådana medel. 

Parlamentet betonar att statligt stöd ibland är nödvändigt för att säkerställa 

tillhandahållandet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse såsom energi, transport 

och telekommunikation. Parlamentet framhåller att statliga ingripanden ofta är det 

effektivaste politiska verktyget för att garantera tillhandahållandet av tjänster som är 

centrala för att säkra de ekonomiska och sociala förhållandena” 

Andra delen ”i isolerade, avlägsna eller perifera områden och öar inom unionen.” 

 
punkt 66 

Första delen Hela texten utom orden ”konsumenter och” och ”inte för dagens enskilda företag 

eller offentliga organ” 

Andra delen ”konsumenter och” 

Tredje delen ”inte för dagens enskilda företag eller offentliga organ.” 

 
ECR, GUE/NGL: 

punkt 76 

Första delen ”Europaparlamentet anser att en sund skattekonkurrens hör till grundpelarna på den 

inre marknaden men, utan att för den delen ifrågasätta medlemsstaternas 

grundläggande befogenheter, att illojal skattekonkurrens måste undvikas ” utom 

orden”en sund skattekonkurrens hör till grundpelarna på den inre marknaden men, 

utan att för den delen ifrågasätta medlemsstaternas grundläggande befogenheter.” 

Andra delen ”en sund skattekonkurrens hör till grundpelarna på den inre marknaden men, utan att 

för den delen ifrågasätta medlemsstaternas grundläggande befogenheter” 

Tredje delen ”till exempel genom harmoniserade skattebaser, informationsutbyte mellan 

skattemyndigheterna och en uttrycklig lagstagdad rätt att kontrollera kapitalrörelser 

om detta är avgörande för att skattesystemet i unionen ska fungera. Parlamentet 

anser att införandet av en gemensam bolagsskattebas skulle bidra till ett mer 

transparent system. Parlamentet menar att frågan om konsolidering kan avgöras 

senare och inte får stå i vägen för ett snabbt införande av en sådan skattebas.” 
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ECR, PPE: 

punkt 84 

Första delen: ”Europaparlamentet välkomnar att kommissionsledamoten med ansvar för 

konkurrensfrågor planerar att omorganisera kontrollen av statligt stöd för att 

åstadkomma en rättvis skattebörda för alla. Parlamentet förväntar sig en 

förbehållslös och fullständig utvärdering före denna omorganisering” 

Andra delen ”och uppmanar medlemsstaterna att förse parlamentet med alla begärda dokument 

och att överge sin nuvarande blockeringsattityd som hindrar framsteg på detta 

område, varvid hänsyn måste tas till att olika medlemsstater ställs inför olika 

politiska krav på grundval av sitt geografiska läge, sin storlek, sina fysiska och andra 

förutsättningar samt sin ekonomiska och sociala utveckling” 

Tredje delen: ”och begär att statsstödsriktlinjer för beskattning ses över för att fånga upp andra fall 

av illojal konkurrens än skattebeslut och överföringar.” 
 

 

5. Rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller 

att främja EU:s grundläggande värderingar 

Betänkande: Julie Ward (A8-0373/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

alternativt förslag till 

resolution 

1 ENF EO - 75, 558, 69 

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 315, 396, 1 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  

(CULT-utskottet) 

ONU + 554, 147, 12 

 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 7 

Första delen ”Europaparlamentet lyfter fram vikten av att i tid integrera och utbilda segregerade 

befolkningsgrupper,” 

Andra delen ”som beter sig på sätt som strider mot europeiska grundläggande värderingar.” 
 

 

6. Lägesbedömning av och utmaningar för EU:s lagstiftning om finansiella tjänster 

Betänkande: Burkhard Balz (A8-0360/2015) 

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 2  originaltexten särsk. +  

punkt 6  originaltexten särsk. +  

punkt 22  originaltexten särsk. +  

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 26  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 46  originaltexten särsk. +  

punkt 59  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl A  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 575, 106, 32 

 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: punkterna 2, 6, 22, 46 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

skäl A 

Första delen Hela texten utom orden ”tillämpade” 

Andra delen dessa ord 
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punkt 24 

Första delen ”Europaparlamentet noterar hur långt man kommit med att inrätta en bankunion och 

betonar att bankunionen är oerhört viktig för att man ska kunna åtgärda ömsesidiga 

beroendeförhållanden mellan statsrisker och bankrisker och minska systemiska 

risker genom gemensamma åtgärder. Parlamentet noterar det successiva slutförandet 

av bankunionen och betonar att den befintliga lagstiftningen måste genomföras 

fullständigt och i rätt tid.” 

Andra delen ”Parlamentet noterar diskussionerna om ett europeiskt insättningsgarantisystem, där 

parlamentet kommer att ha ett ord med i laget såsom medlagstiftare. Parlamentet 

påpekar syftet med att undvika moralisk risk och se till att ansvarsprincipen även i 

fortsättningen är ledmotivet. Parlamentet kritiserar den låga riskkänsligheten i 

beräkningen av bidragen till den gemensamma resolutionsfonden, och uttalar sin 

erkänsla för arbetet med att slutföra förordningen om bankstrukturreformer.” 

 
punkt 26 

Första delen ”Europaparlamentet upprepar att det behövs likvärdiga verksamhetsförutsättningar 

inom EU, också mellan banker som övervakas av den gemensamma 

tillsynsmekanismen och banker från medlemsstater som inte deltar i den, och 

förordar att medlemsstater som inte ingår i euroområdet fullständigt inkluderas i 

bankunionen, dock med erkännande av att vissa faktorer i dag talar för ett frivilligt 

deltagande. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att den inre marknaden 

fortsätter att utveckla sig, samtidigt som de nationella särdragen erkänns.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen till ett fortsatt energiskt grepp på 

problematiken med regler för och tillsyn över ”parallell bankverksamhet” eller 

”kreditverksamhet utanför banksektorn”. Parlamentet välkomnar de viktiga framsteg 

som gjorts inom europeisk reglering av försäkringsväsendet i och med att Solvency 

II börjat tillämpas från och med den 1 januari 2016. Dessa framsteg måste bedömas 

och eventuellt vidareutvecklas, varvid uppmärksamhet samtidigt måste inriktas på 

den internationella ramen för globalt systemviktiga försäkringsgivare.” 

 
punkt 59 

Första delen Hela texten utom orden ”Parlamentet betonar vikten av att det genomförs detaljerade 

konsekvensbedömningar och kostnads-/nyttoanalyser av all framtida lagstiftning, så 

att mervärdet av lagstiftningen tydligt påvisas, särskilt när det gäller ekonomisk 

tillväxt och sysselsättningsskapande. Parlamentet understryker att 

konsekvensbedömningarna och kostnads-/nyttoanalyserna bör innehålla noggranna 

utvärderingar av nivå 2-åtgärdernas effekter, vilka utgör en viktig del av EU:s 

finanslagstiftningsram.” 

Andra delen dessa ord 
 

 

7. Externa faktorer som utgör hinder för kvinnligt företagande i Europa 

Betänkande: Barbara Matera (A8-0369) 

/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 11  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 22  originaltexten ONU + 367, 289, 56 

punkt 29  originaltexten särsk. +  

punkt 30  originaltexten särsk. +  

punkt 36  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 39  originaltexten särsk. +  

skäl D  originaltexten särsk. +  

skäl J  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl L  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl X  originaltexten särsk. +  

skäl Z  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 532, 100, 80 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 22 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 11, 29, 39 

ECR: skälen D, X, Z, punkterna 5, 9, 30 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

skäl L 

Första delen ”Hur kvinnor och män delar på familje- och omsorgsansvaret påverkar kvinnornas 

företagande och deras deltagande på arbetsmarknaden, och möjligheten att 

kombinera arbete med privatliv är en förutsättning för kvinnornas ekonomiska 

oberoende.” 

Andra delen ”En fjärdedel av medlemsstaterna ger inte möjlighet till pappaledighet.” 

 
punkt 1 

Första delen ”Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att erkänna värdet av kvinnligt 

företagande för deras ekonomier, liksom de hinder som måste övervinnas. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och regionerna att utarbeta konkreta 

strategier för att främja kvinnligt företagande, med beaktande av insatserna avseende 

behov, drivkrafter och förutsättningar i förhållande till undanröjandet av 

könsstereotyperna.” 

Andra delen ”samt olika chefs- och ledarstilar och de nya sätten att organisera och driva företag.” 

 
punkt 5 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samla in könsuppdelade 

uppgifter på regional nivå, bl.a. om de olika områden som omfattas av kvinnligt 

företagande, i syfte att erkänna de kvinnliga företagarnas bidrag på det sociala 

området samt att rapportera regelbundet om antalet kvinnliga företagare. Parlamentet 

rekommenderar att dessa uppgifter samlas in och sammanställs på EU-nivå med 

hjälp av Europeiska jämställdhetsinstitutet och Eurostat. Vidare rekommenderar 

parlamentet att metodiken för all forskning om företagande, den sociala ekonomin 

och sociala företag jämställdhetsintegreras av en kvalificerad jämställdhetsexpert” 

Andra delen ”och att särskild uppmärksamhet ägnas åt erfarenheterna hos kvinnor med flera olika 

marginaliserade identiteter.” 

 



P8_PV(2016)01-19(VOT)_SV.doc 13 PE 576.418 
 

punkt 9 

Första delen Hela texten utom orden ”Parlamentet upprepar att föräldra- och pappaledighet kan 

ha en positiv inverkan på kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden och 

uppmuntrar medlemsstaterna att, om de inte redan gjort det, överväga att införa 

pappaledighet.” och ”inbegripet lagstiftning” 

Andra delen dessa ord 

 
ECR: 

skäl J 

Första delen ”Beslutet att bli egenföretagare är en form av självförverkligande, men kräver ett 

stort engagemang. Det stora personliga ansvaret medför mycket långa arbetstider, 

varför egenföretagande får inte betraktas som enbart en ytterligare inkomstkälla.” 

Andra delen ”Kvinnliga företagare kan förena familjeliv med arbetet enbart om de yttre 

omständigheterna tillåter det, det vill säga om det finns lämplig barnomsorg och 

fäderna tar aktiv del i omsorgs- och hushållsuppgifterna.” 

 
punkt 11 

Första delen Hela texten utom orden ”genom att uppmuntra männen att ta större ansvar för 

hushållsuppgifterna och omsorgen om familjemedlemmar” och ”obligatorisk” 

Andra delen ”genom att uppmuntra männen att ta större ansvar för hushållsuppgifterna och 

omsorgen om familjemedlemmar” 

Tredje delen ”obligatorisk” 

 
punkt 36: 

Första delen ”Europaparlamentet konstaterar med oro att kvinnor tenderar att underskatta sin 

egen förmåga, troligtvis på grund av stereotyper som är djupt rotade i samhället, och 

oftare än män påtalar sin brist på företagarkompetens, självförtroende, beslutsamhet 

och beredskap att ta risker i samband med att de startar företag,” 

Andra delen ”varför det måste finnas program för kvinnliga företagare som motiverar dem och 

ger dem psykiskt stöd i syfte att stärka deras självförtroende.” 

 
PPE, ECR: 

punkt 14 

Första delen Hela texten utom orden ”och ger ekonomiskt och skatterelaterat stöd” 

Andra delen ”och ger ekonomiskt och skatterelaterat stöd” utom orden ”ekonomiskt och 

skatterelaterat” 

Tredje delen ”ekonomiskt och skatterelaterat” 
 

 

8. Kompetenshöjande åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet 

Betänkande: Marek Plura (A8-0366/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 2  originaltexten särsk. +  

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 9  originaltexten särsk. +  

punkt 14  originaltexten särsk. +  

punkt 17  originaltexten särsk. +  

punkt 18  originaltexten särsk. +  

punkt 19  originaltexten särsk. +  

punkt 20  originaltexten särsk./ 

EO 

- 352, 355, 4 

punkt 21  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 22  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 25  originaltexten särsk. +  

punkt 28  originaltexten särsk. +  

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 34  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 35  originaltexten särsk. +  

punkt 37  originaltexten särsk. +  

punkt 38  originaltexten särsk. +  

punkt 43  originaltexten särsk. +  

punkt 44  originaltexten särsk. +  

punkt 49  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 50  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 51  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 54  originaltexten särsk. +  

punkt 60  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 62  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 340, 312, 56 

punkt 63  originaltexten särsk. +  

punkt 64  originaltexten särsk. +  

punkt 65  originaltexten särsk. +  

punkt 66  originaltexten särsk. +  

punkt 67  originaltexten särsk. +  

punkt 68  originaltexten särsk. +  

punkt 69  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 70  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 75  originaltexten särsk. +  

skäl J  originaltexten särsk. +  

skäl M  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl Q  originaltexten särsk. +  

skäl R  originaltexten särsk. +  

skäl S  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 604, 67, 44 

 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: punkterna 18, 19 

ENF: skälen J, Q, R, S, punkterna 2, 9, 14, 17, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 43, 44, 54, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 68, 75 

PPE, ALDE, ECR: punkt 20 
 

Begäranden om delad omröstning 

ALDE: 

punkt 34 

Första delen ”Europaparlamentet uppmärksammar bristerna i medlemsstaternas 

yrkesvägledning,” 

Andra delen ”och betonar vikten av att öka yrkesvägledningens kvalitet på skolorna och av att 

kontinuerligt fortbilda yrkesvägledarna, så att de på ett kvalificerat sätt kan hjälpa 

elever och studerande i deras yrkesval.” 

 
GUE/NGL: 

punkt 1 

Första delen Hela texten utom orden ”främja den europeiska konkurrenskraften,” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 22 

Första delen Hela texten utom orden ”Parlamentet menar att det är myndigheternas, 

utbildningssektorns, företagens och det civila samhällets ansvar att främja 

entreprenörskap. Parlamentet upprepar behovet att utveckla rörligheten inom 

företag.” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 62 

Första delen Hela texten utom orden ”Parlamentet påminner därför om vikten av rörlighet för 

arbetstagare för en konkurrenskraftig arbetsmarknad,” 

Andra delen dessa ord 

 
ECR: 

punkt 33 

Första delen Hela texten utom orden ”bör förankras i läroplanerna och” 

Andra delen dessa ord 
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ENF: 

skäl M 

Första delen ”Den ekonomiska krisen under 2008 har skapat ytterligare problem i fråga om 

ungdomars tillträde till arbetsmarknaden,” 

Andra delen ”eftersom ungdomsarbetslösheten är mer konjunkturkänslig än den generella 

arbetslösheten då ungdomar oftast har mindre erfarenhet.” 

 
punkt 5 

Första delen ”Europaparlamentet välkomnar de verktyg för kompetensutveckling och för 

prognostisering av kompetensbehov som kommissionen föreslagit,” 

Andra delen ”och betonar att kompetensutvecklingen bör främja utvecklingen av kompetens 

inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik – områden som är 

allmänt gångbara i en ekonomi. Parlamentet betonar dock att det behövs mer 

ambitiösa åtgärder och investeringar. Samtliga intressenter på arbetsmarknaden 

måste vara starkt engagerade på alla nivåer för att förutse framtida 

kompetensbehov.” 

 
punkt 8 

Första delen Hela texten utom orden ”såsom entreprenörskaps- och IKT-färdigheter, främjande av 

”peer learning” och utbyte av bästa praxis samt större utbildningsmöjligheter” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 24 

Första delen Hela texten utom orden ”Parlamentet understryker betydelsen av mikrokrediter och 

EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI) samt 

investeringsplanen för Europa för att uppnå dessa mål,” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 49 

Första delen ”Europaparlamentet oroas över de låga resultat som konstaterades vid den senaste 

Pisaundersökningen i vissa EU-medlemsstater.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra utbildning till en viktig prioritering 

för att uppfylla målen i Europa 2020-strategin.” 

 
punkt 50 

Första delen Hela texten utom orden ”och menar att ett utbyte av bästa praxis på detta område 

skulle bidra till en minskning av ungdomsarbetslösheten.” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 51 

Första delen Hela texten utom orden ”kommissionen och” 

Andra delen dessa ord 
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punkt 60 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att snarast införliva ny teknik i 

lärandeprocessen och att intensifiera och förbättra utbildningen i IKT och digitala 

färdigheter på alla nivåer och inom alla typer av utbildning, även för lärarna, för att 

erbjuda mer digitalt anpassade examina och läroplaner och motivera ungdomar att 

studera IKT och satsa på en sådan karriär.” 

Andra delen ”Parlamentet betonar behovet att bygga en bättre teknisk grund i skolan och på 

universitetet och att tillhandahålla nödvändig infrastruktur. Parlamentet understryker, 

i detta sammanhang, dessutom vikten av öppna lärresurser (OER), som säkerställer 

tillgången till utbildning för alla och ökar anställbarheten genom att stödja livslångt 

lärande. Parlamentet påminner om behovet att uppmuntra flickor och unga kvinnor 

att satsa på IKT-studier.” 

 
punkt 69 

Första delen ”Europaparlamentet understryker att kompetensutveckling, om det görs på ett 

integrerat sätt, skulle kunna bli en mekanism för att tillförsäkra och främja lika 

möjligheter för personer” 

Andra delen ”som tillhör missgynnade grupper, däribland missgynnade minoriteter, särskilt barn 

och ungdomar från familjer som drabbats av fattigdom, långtidsarbetslösa, 

missgynnade invandrare och personer med funktionsnedsättning. Parlamentet 

betonar att förebyggande och livslångt stöd och rådgivning i ett så tidigt skede som 

möjligt för missgynnade grupper är av avgörande betydelse när det gäller att 

tillhandahålla produktiv och kompetent arbetskraft på arbetsmarknaden. Parlamentet 

betonar också behovet att erbjuda stöd och kompetensutveckling via fortbildning för 

arbetsgivare, rekryterare och personalansvariga för att stödja missgynnade gruppers 

integration på arbetsmarknaden. Parlamentet framhåller att inkluderingen av de mest 

missgynnade förutsätter korrekt fortbildning för arbetsgivare, personalavdelningar 

och lärare för att kunna stödja de mest missgynnade i samhället på bästa möjliga 

sätt, så att de kan integreras så effektivt som möjligt. Parlamentet betonar vikten av 

allmän tillgång till utbildning för alla.” 

 
punkt 70 

Första delen Hela texten utom orden ”och missgynnade” 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL, ENF: 

punkt 4 

Första delen ”Europaparlamentet noterar att det å ena sidan finns 24 miljoner arbetslösa i Europa, 

inklusive 7,5 miljoner unga som varken arbetar eller studerar, och å andra sidan två 

miljoner otillsatta tjänster. Det finns många överkvalificerade arbetslösa ungdomar 

vars kompetens inte svarar mot efterfrågan på arbetsmarknaden, Parlamentet betonar 

därför behovet att få till stånd starka partnerskap mellan lokala myndigheter, 

utbildningsanstalter, arbetsförmedlingar – både allmänna och specialiserade – 

arbetsmarknadens parter och näringslivet i syfte att stödja inrättandet, 

genomförandet och övervakningen av hållbara, inkluderande och högkvalitativa 

sysselsättningsstrategier och handlingsplaner på lång och medellång sikt.” utom 

orden ”och å andra sidan två miljoner otillsatta tjänster.” 
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Andra delen ”och å andra sidan två miljoner otillsatta tjänster.” 

Tredje delen ”Parlamentet uppmanar till närmare och strukturellt samarbete och samverkande 

mellan skolutbildning och yrkesutbildning, offentlig förvaltning, näringsliv och det 

civila samhället, särskilt student- och ungdomsorganisationer, i syfte att bättre 

anpassa kompetensen till arbetsmarknadens behov, bland annat genom möjligheter 

till en andra chans, i syfte att maximera utbildningens kvalitet.” 

Fjärde delen ”Parlamentet framhåller att detta förbättrade samarbete även är av avgörande 

betydelse för ett effektivt genomförande av ungdomsgarantin.” 

 
ECR, ENF: 

punkt 21 

Första delen: Hela texten utom orden ”Parlamentet betonar behovet att erbjuda ungdomar 

utbildning som förbereder dem för entreprenörskap på så många olika sätt som 

möjligt.” och ”att läroplaner ska inkludera” 

Andra delen ”Parlamentet betonar behovet att erbjuda ungdomar utbildning som förbereder dem 

för entreprenörskap på så många olika sätt som möjligt.” 

Tredje delen: ”att läroplaner ska inkludera” 
 

 

9. Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden 

Betänkande: Kaja Kallas och Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 14 ENF  -  

efter punkt 4 5 GUE/NGL  -  

punkt 8 24 ALDE  -  

 originaltexten särsk. +  

efter punkt 8 1 S&D EO - 318, 391, 5 

punkt 10 6 GUE/NGL  -  

15 ENF  -  

punkt 16  originaltexten delad   

1 -  

2 / EO + 431, 279, 2 

punkt 19  originaltexten särsk. +  

punkt 26 16 ENF  -  

punkt 30  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

3 +  

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 34  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 623, 83, 9 

punkt 35  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 383, 325, 6 

punkt 37 21 ECR  -  

efter punkt 38 22 ECR  -  

punkt 47  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 541, 149, 24 

punkt 53 25 ALDE EO + 445, 238, 29 

 originaltexten delad   

1/ 

ONU 

↓  

2 ↓  

3 ↓  

punkt 56 4 S&D  -  

punkt 59  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2/ 

ONU 

+ 523, 187, 5 

punkt 62  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 584, 128, 1 

punkt 63  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 64  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 458, 244, 12 

2 +  

punkt 65 23 ECR ONU - 234, 473, 5 

 originaltexten ONU + 486, 120, 101 

punkt 67  originaltexten ONU + 569, 126, 6 

punkt 68  originaltexten ONU + 528, 130, 53 

punkt 71  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 73  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 76 26 ALDE  +  

punkt 81  originaltexten delad   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)01-19(VOT)_SV.doc 23 PE 576.418 
 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

3 +  

punkt 82  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 87  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 88 2 S&D EO - 271, 382, 51 

punkt 89  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 92  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 100, 

underrubrik 4.1 

7 GUE/NGL  -  

punkt 109 8 GUE/NGL  -  

punkt 110  originaltexten särsk. +  

punkt 113 17 ENF  -  

punkt 118 18 ENF  -  

punkt 119  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 121 9 GUE/NGL  -  

punkt 124 10 GUE/NGL  -  

punkt 125 3= 

11= 

S&D 

PPE 

 +  

19 ENF  -  

punkt 127 20 ENF EO - 72, 630, 5 

skäl D 12 ENF  -  

skäl F 13 ENF  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 551, 88, 39 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkterna 47 (andra delen), 59 (andra delen), 64 (första delen), 68, 

ändringsförslag 23 

EFDD: punkterna 34 (andra delen), 53 (första delen), 62 (andra delen), 65, 67, 68 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkterna 8, 19 

PPE: punkt 110 

ALDE: punkt 8 

GUE/NGL: punkt 53 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 30 

Första delen ”Europaparlamentet framhåller att kommissionens ytterligare harmonisering av 

paketleveranser inte bör leda till sämre socialt skydd och försämrade arbetsvillkor 

för paketleverantörerna,” 

Andra delen ”oberoende av deras anställningsförhållande. Parlamentet uppmanar kommissionen 

och medlemsstaterna att se till att arbetstagarnas rättigheter inom denna sektor 

respekteras när det gäller tillgång till sociala trygghetssystem och rätt till 

kollektivförhandlingar.” 

Tredje delen ”Parlamentet framhåller att social trygghet är ett område som omfattas av 

medlemsstaternas behörighet.” 

 
punkt 47 

Första delen ”För att förhindra snedvridningar, skatteundandragande och skatteflykt och för att 

skapa en verklig europeisk digital inre marknad anser Europaparlamentet att det, 

med vederbörlig hänsyn till nationella behörigheter, behövs mer samordning på 

skatteområdet,” 

Andra delen ”vilket bl.a. kräver en obligatorisk gemensam konsoliderad bolagsskattebas i hela 

EU.” 
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punkt 59 

Första delen Hela texten utom orden ”harmoniserad och” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 63 

Första delen ”Europaparlamentet betonar att ursprungslandsprincipen enligt direktivet om 

audiovisuella medietjänster är en väsentlig förutsättning för att audiovisuellt innehåll 

ska kunna erbjudas över gränserna och en gemensam marknad för tjänster ska 

skapas. Parlamentet understryker samtidigt att principen inte hindrar att sociala och 

kulturella mål uppfylls och inte utesluter behovet av att anpassa EU-lagstiftningen 

utöver direktivet om audiovisuella medietjänster.” 

Andra delen ”Parlamentet betonar att för att bekämpa s.k. forum shopping bör ursprungslandet 

för reklamvinster, tjänstens språk och reklamens och innehållets målgrupp vara del 

av kriterierna för att bestämma eller bestrida den audiovisuella medietjänstens 

ursprungsland.” 

 
punkt 64 

Första delen ”Europaparlamentet anser att alla, inklusive leverantörer av audiovisuella 

medieplattformar och användargränssnitt, bör omfattas av direktivet om 

audiovisuella medietjänster när det rör sig om en audiovisuell medietjänst.” 

Andra delen ”Det är viktigt med regler som syftar till att förbättra möjligheten att söka efter 

lagligt innehåll och information för att stärka mediefriheten, mediemångfalden och 

oberoende forskning, och för att garantera principen om icke-diskriminering som 

skyddar den språkliga och kulturella mångfalden. Medlemsstaterna kan för att 

säkerställa sökbarheten för audiovisuellt innehåll av allmänintresse införa särskilda 

regler som syftar till att bevara kulturell och språklig mångfald och bredden av 

information, åsikter och medier, skyddet av barn, ungdomar och minoriteter och 

konsumentskyddet generellt. Parlamentet efterlyser åtgärder för att se till att 

audiovisuella medietjänster görs tillgängliga för utsatta personer. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen kommissionen att stimulera det legala utbudet av 

audiovisuellt medieinnehåll genom att främja oberoende europeiska verk.” 

 
punkt 81 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att sysselsättnings- och 

socialpolitiken är ändamålsenlig för digital innovation, digitalt entreprenörskap, 

delningsekonomins tillväxt och dess potential för flexiblare anställningsformer, 

genom att hitta nya anställningsformer och bedöma behovet av en modernisering av 

sociallagstiftningen och arbetsmarknadslagstiftningen,” 

Andra delen ”så att gällande arbetstagarrättigheter och sociala trygghetssystem kan upprätthållas 

även i det digitala arbetslivet.” 

Tredje delen ”Parlamentet framhåller att social trygghet omfattas av medlemsstaternas 

behörighet. Parlamentet uppmanar kommissionen att identifiera och underlätta 

utbyten av bästa praxis inom EU på dessa områden och på internationell nivå.” 
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punkt 89 

Första delen ”Europaparlamentet anser att programvaruleverantörerna bör bli bättre på att 

marknadsföra säkerhetsfördelarna med programvara med öppen källkod och 

säkerhetsrelaterade uppdateringar för användarna.” utom orden ”programvara med 

öppen källkod och” 

Andra delen ”programvara med öppen källkod och” 

Tredje delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten för EU-omfattande 

samordnade program för upptäckt av sårbarhet, inklusive reparation av en känd 

sårbarhet i programvaran, för att motverka missbruk av sårbarheter i programvaran 

samt personuppgiftsbrott.” 

 
PPE: 

punkt 119 

Första delen ”Europaparlamentet ser positivt på den breda EU-omfattande koalition för digitala 

arbetstillfällen som bildats och uppmuntrar företag att ansluta sig, och uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att underlätta små och medelstora företags 

aktiva deltagande.” 

Andra delen ”Parlamentet välkomnar kommissionens idé att bygga nya kunskapslagringssystem 

för den offentliga sektorn genom molnteknik och text- och datautvinning som är 

certifierad och säkrad enligt dataskyddslagstiftningen. Parlamentet anser att sådan 

teknik kräver särskilda utbildningsinsatser inom biblioteks-, arkiv- och 

dokumentationsyrken. Parlamentet kräver att det i utbildning och vid offentliga 

forskningsinstitutioner undervisas i och används digitala former för samarbete och 

kommunikation – med användning och vidareutveckling av Creative Commons-

licenser – över lands- och språkgränser, och att detta ska främjas i offentliga 

upphandlingar.” 

Tredje delen ”Varvad utbildning fyller en viktig funktion i detta sammanhang.” 

 
ALDE: 

punkt 16 

Första delen ”Europaparlamentet anser att kommissionens förslag om gränsöverskridande 

avtalsrätt för konsumenter och företag bör undvika större skillnader mellan de 

tillämpliga rättsnormerna för köp online och offline, och anser att försäljning online 

och offline bör hanteras på ett samordnat och likvärdigt sätt på basis av det höga 

konsumentskydd som finns, eftersom konsumenterna kan uppfatta olika rättsliga 

standarder som att de förvägras sina rättigheter. Parlamentet insisterar på att alla nya 

förslag bör iaktta artikel 6 i Rom I-förordningen,” 

Andra delen ”och påpekar att kommissionen planerar ett Refit-program för hela 

konsumentregelverket för 2016. I detta sammanhang uppmanas kommissionen att 

överväga huruvida kommissionens planerade förslag om fysiska varor inte borde 

inledas samtidigt med Refit-programmet.” 

 
punkt 35 

Första delen Hela texten utom orden ”till en viss medlemsstat” 

Andra delen dessa ord 
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punkt 71 

Första delen ”Europaparlamentet uppskattar kommissionens initiativ att analysera 

onlineplattformarnas roll i den digitala ekonomin som en del av strategin för den 

digitala inre marknaden, eftersom det kommer att beröra flera kommande 

lagstiftningsförslag. Parlamentet anser att analysen bör användas för att identifiera 

bekräftade och klart avgränsade problem inom specifika verksamhetsområden och 

möjliga luckor i konsumentskyddet, och för att skilja på nättjänster och leverantörer 

av nättjänster.” 

Andra delen ”Parlamentet betonar att plattformar för kulturella varor, särskilt audiovisuella 

medier, måste hanteras på ett särskilt sätt som respekterar Unescos konvention om 

främjande av och skydd för mångfalden av kulturella uttryck.” 

 
S&D: 

punkt 31 

Första delen ”Europaparlamentet anser att det behövs ambitiösa riktade åtgärder för att förbättra 

tillgången till varor och tjänster, särskilt genom att stoppa praxis med geoblockering 

och orättvis prisdiskriminering på grundval av geografisk placering eller nationalitet, 

vilket ofta har till följd att monopol byggs upp” 

Andra delen ”och att konsumenter tar sin tillflykt till olagligt innehåll.” 

 
punkt 73 

Första delen Hela texten utom orden ”framtidssäkra och” 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL: 

punkt 82 

Första delen Hela texten utom orden ”stödja offentlig-privata partnerskap och dialog mellan 

offentliga och privata enheter, i överensstämmelse med befintlig EU-lagstiftning,” 

(strecksats 3) 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 87 

Första delen ”För att garantera förtroendet för och säkerheten hos digitala tjänster, datadriven 

teknik, it- och betalningssystem, kritisk infrastruktur och onlinenätverk, anser 

Europaparlamentet att ökade resurser krävs” 

Andra delen ”liksom samarbete mellan den europeiska it-säkerhetsindustrin, den offentliga och 

privata sektorn, särskilt genom forskningssamarbete däribland Horisont 2020, och 

offentlig-privata partnerskap. Parlamentet stöder utbyte av bästa praxis 

medlemsstaterna emellan i fråga om offentlig-privata partnerskap på detta område.” 

 
punkt 92 

Första delen ”Europaparlamentet påminner om att verktyg som kryptering är användbara för 

medborgare och företag som ett sätt att garantera integriteten och åtminstone en 

grundläggande kommunikationssäkerhetsnivå.” 

Andra delen ”Parlamentet fördömer det faktum att kryptering också används i brottsliga syften.” 

 
EFDD: 

punkt 34 

Första delen Hela texten utom orden ”kartlägga och definiera konkreta grupper av fall av 

motiverad diskriminering i enlighet med artikel 20.2 i tjänstedirektivet i syfte att” 

Andra delen dessa ord 

 



P8_PV(2016)01-19(VOT)_SV.doc 28 PE 576.418 
 

punkt 53 

Första delen ”Europaparlamentet betonar betydelsen av ett framgångsrikt genomförande av Efsi 

för att maximera investeringar genom att inrikta sig på projekt med högre riskprofil, 

främja ekonomisk återhämtning, stimulera tillväxt och skapa incitament för privata 

investeringar, bl.a. mikrofinansiering och riskkapital för att stödja innovativa företag 

som befinner sig i olika finansieringsfaser av sin utveckling.” 

Andra delen ”Parlamentet betonar, i händelse av marknadsmisslyckande, betydelsen av att fullt ut 

utnyttja de offentliga medel som redan finns tillgängliga för digitala investeringar, av 

att möjliggöra synergier mellan EU-program såsom Horisont 2020, Fonden för ett 

sammanlänkat Europa, andra relevanta strukturfonder och instrument, däribland 

lokalt baserade projekt och statligt stöd i enlighet med riktlinjerna för statligt stöd, 

för att främja offentliga trådlösa nät i större och mindre kommuner, eftersom detta 

har visat sig oumbärligt för regional, social och kulturell integration liksom 

utbildning.” utom orden” i händelse av marknadsmisslyckande” 

Tredje delen ”i händelse av marknadsmisslyckande” 

 
punkt 62 

Första delen ”Europaparlamentet betonar att audiovisuella medier är både en social, kulturell och 

ekonomisk tillgång. Behovet av en framtida europeisk mediereglering beror på att vi 

måste säkerställa och främja mångfalden hos audiovisuella medier och införa höga 

standarder för skydd av minderåriga och konsumenter samt personuppgifter liksom 

rättvisa konkurrensvillkor,” 

Andra delen ”större flexibilitet avseende kvantitativa och kommersiella kommunikationsregler.” 

 


