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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. Virtuella valutor 

Betänkande: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 542, 51, 11 

 

 

2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 

(ansökan EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) 

Betänkande: Anneli Jäätteenmäki (A8-0182/2016) (kvalificerad majoritet erfordrad och 3/5 av de 
avgivna rösterna) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 540, 73, 2 

 

 

3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 

(ansökan EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) 

Betänkande: Liadh Ní Riada (A8-0181/2016) (kvalificerad majoritet erfordrad och 3/5 av de avgivna 
rösterna) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 551, 67, 2 

 

 

4. Begäran om upphävande av Gianluca Buonannos immunitet 

Betänkande: Evelyn Regner (A8-0180/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  +  
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5. Provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Sverige * 

Betänkande: Ska Keller (A8-0170/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande 

av rådets ståndpunkt 

4 ≥ 40 

ledamöter 

ONU - 170, 410, 48 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-3 utskottet EO + 440, 145, 46 

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 396, 190, 50 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: ÄF 4 
 

 

6. Transatlantiska dataflöden 

Resolutionsförslag: B8-0623/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016, B8-0622/2016, B8-
0633/2016, B8-0639/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0622/2016  

(Verts/ALE) 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU - 129, 480, 38 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0623/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

efter punkt 3 2 Verts/ALE ONU - 164, 325, 161 

3 Verts/ALE ONU - 143, 322, 185 

4 Verts/ALE ONU - 204, 267, 181 

efter punkt 4 5 Verts/ALE ONU - 208, 271, 169 

punkt 14 1 GUE/NGL ONU - 151, 478, 23 

6 Verts/ALE ONU - 249, 342, 53 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 501, 119, 31 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0623/2016  PPE ONU ↓  

B8-0633/2016  EFDD  ↓  

B8-0639/2016  S&D  ↓  

B8-0642/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0643/2016  ECR  ↓  

B8-0644/2016  ALDE  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: Omröstning om resolutionsförslag B8-0622/2016, resolutionsförslag B8-0623/2016 

och ÄF 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Slutomröstningen om gemensamt förslag till resolution 

RC-B8-0623/2016. 

GUE/NGL: ÄF 1 

Verts/ALE: Omröstning om resolutionsförslag  B8-0622/2016 och ÄF 1 och 6 och om 

resolutionsförslag B8-0623/2016. 
 

Övrigt 

Jeroen Lenaers (PPE-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslag B8-0623/2016. 

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslag 

B8-0642/2016. 
 

 

7. En ny giv för energikonsumenterna 

Betänkande: Theresa Griffin (A8-0161/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 3 1 ≥ 76 

ledamöter 

EO - 298, 345, 7 

punkt 4  originaltexten särsk. +  

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

4 +  

punkt 6, led b  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 6, led c  originaltexten ONU + 534, 94, 24 

punkt 7  originaltexten särsk. +  

punkt 11  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 12  originaltexten delad   

1 / EO + 359, 261, 28 

2 / EO - 305, 343, 3 

punkt 13  originaltexten särsk. / 

EO 

- 288, 349, 4 

punkt 15, led a  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3 / EO + 341, 304, 1 

punkt 15, led b  originaltexten särsk. +  

punkt 15, led c  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 15, led h  originaltexten delad   

1 +  

2 -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 19  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 617, 15, 21 

3 / ONU - 280, 329, 40 

punkt 21  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 22  originaltexten särsk. -  

punkt 23  originaltexten särsk. -  

punkt 24  originaltexten särsk. -  

punkt 25  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 359, 267, 24 

punkt 26  originaltexten särsk. -  

punkt 28  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 39  originaltexten delad   

1 / ONU + 631, 17, 1 

2 / ONU + 544, 59, 23 

3 / ONU + 358, 264, 22 

4 / ONU + 327, 304, 7 

5 / ONU - 300, 338, 5 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

6 / ONU + 344, 297, 10 

7 / ONU - 281, 336, 27 

8 / ONU - 280, 358, 7 

punkt 40  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 45  originaltexten ONU + 547, 73, 31 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 577, 65, 9 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: punkterna 39, 6, led c 

S&D: punkterna 19 (andra och tredje delen), 39, 45 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ALDE: punkterna 4, 7, 12, 13, 22, 23, 24, 26, 45, 15, led b 

ECR: punkt 25 

PPE: punkterna 5, 12, 13, 22, 23, 24, 26 

ENF: punkt 22 
 

Begäranden om delad omröstning 

ALDE: 

punkt 15, led c 

Första delen hela texten utom orden "leverantörer och" 

Andra delen dessa ord 

 

GUE/NGL: 

punkt 11 

Första delen hela texten utom orden "och konkurrens " och "och hindren tas bort för nya 

företagsmodeller " 

Andra delen dessa ord 
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punkt 28 

Första delen "Europaparlamentet anser att den begränsade tillgången till kapital, de avsevärda 

inledande investeringskostnaderna och de utdragna amorteringstiderna lägger hinder 

i vägen för att självgenerering och energieffektivitetsåtgärder ska vinna spridning. 

Parlamentet uppmuntrar till nya företagsmodeller, kollektiv upphandling och 

innovativa finansieringsinstrument, så att alla konsumenter får incitament till 

självgenerering, egen förbrukning och energieffektivitetsåtgärder. Parlamentet menar 

att detta bör bli ett viktigt mål för EIB, Efsi, Horisont 2020 och strukturfonderna, 

som marknadsaktörer och offentliga organ bör dra full nytta av." utom orden "nya 

företagsmodeller," och "innovativa" 

Andra delen "nya företagsmodeller," och "innovativa" 

Tredje delen "Parlamentet upprepar att projekten bör finansieras utgående från jämförelser av 

kostnadseffektiviteten, samtidigt som man har i åtanke nationella och europeiska 

klimat- och energirelaterade mål och skyldigheter." 

 
ECR: 

punkt 12 

Första delen "Europaparlamentet påminner om att kundernas valmöjligheter inom 

distributionsnäten är begränsade, eftersom näten är naturliga monopol, vilket innebär 

att kunderna inte kan byta den systemansvariga för distributionsnätet. Parlamentet 

betonar att det behövs en lämplig marknadsövervakning av systemansvariga för 

distributionsnäten, så att kunderna skyddas mot chockhöjningar av 

distributionsavgifterna," 

Andra delen "exempelvis genom att det i lag fastställs en gräns för hur många procent en sådan 

höjning högst får omfatta per gång." 

 
punkt 15, led h 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet rekommenderar att dessa inslag ska tillämpas 

progressivt." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 29 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet beklagar de retroaktiva förändringarna i 

systemen för stöd till förnybar energi, liksom också att det införts orättvisa och 

orimligt betungande skatter eller avgifter, som hindrar fortsatt utbyggnad av 

självgenerering." 

Andra delen dessa ord 
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PPE: 

punkt 15, led a 

Första delen hela texten utom orden "Dessutom anser parlamentet att jämförande uppgifter 

mellan olika leverantörer bör tas med i fakturorna eller bifogas dem, tillsammans 

med information om leverantörsbyte." och "Parlamentet håller fast vid att klarspråk 

måste användas och facktermer undvikas. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

reda ut vilka minimikrav i fråga om information som behövs här, också i form av 

bästa praxis. Parlamentet betonar att både fasta avgifter och skatter och avgifter 

tydligt bör fastställas som sådana i fakturorna, så att kunden lätt kan skilja dem från 

varierande och konsumtionsrelaterade kostnader. Parlamentet erinrar om att 

leverantörerna i dagens läge är skyldiga att i eller tillsammans med fakturorna ange 

var och en energikällas andel av leverantörens sammanlagda bränslesammansättning 

under fjolåret och att dessa angivelser ska vara lättbegripliga och möjliggöra tydliga 

jämförelser och även visa var man kan få information om miljöpåverkan i form av 

koldioxidutsläpp och radioaktivt avfall." 

Andra delen "Dessutom anser parlamentet att jämförande uppgifter mellan olika leverantörer bör 

tas med i fakturorna eller bifogas dem, tillsammans med information om 

leverantörsbyte." 

Tredje delen "Parlamentet håller fast vid att klarspråk måste användas och facktermer undvikas. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att reda ut vilka minimikrav i fråga om 

information som behövs här, också i form av bästa praxis. Parlamentet betonar att 

både fasta avgifter och skatter och avgifter tydligt bör fastställas som sådana i 

fakturorna, så att kunden lätt kan skilja dem från varierande och 

konsumtionsrelaterade kostnader. Parlamentet erinrar om att leverantörerna i dagens 

läge är skyldiga att i eller tillsammans med fakturorna ange var och en energikällas 

andel av leverantörens sammanlagda bränslesammansättning under fjolåret och att 

dessa angivelser ska vara lättbegripliga och möjliggöra tydliga jämförelser och även 

visa var man kan få information om miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp och 

radioaktivt avfall." 

 
ENF: 

punkt 21 

Första delen "Europaparlamentet anser att lokala myndigheter, lokalsamhällen, kooperativ, 

hushåll och enskilda personer intar en nyckelställning i ett välfungerande 

energisystem och att de bör bidra avsevärt till energiomställningen och uppmuntras 

bli energiproducenter och energileverantörer, om de väljer att göra det." 

Andra delen "Parlamentet påpekar att det av denna anledning är viktigt att Europeiska unionen 

antar en gemensam operativ definition av ”prosumenter”." 

 



P8_PV(2016)05-26(VOT)_SV.doc 10 PE 584.319 

ECR, ENF: 

punkt 5 

Första delen hela texten utom orden "en ekonomi som till 100 procent bygger på förnybar energi, 

något som kan åstadkommas endast om vi minskar vår energiförbrukning, till fullo 

använder oss av principen om ”energieffektivitet först/första bränsle” och prioriterar 

energibesparingar och åtgärder på efterfrågesidan, snarare än på utbudssidan, för att 

på så sätt uppnå våra klimatmål i enlighet med Parisavtalets scenario om 1,5 °C," 

och "konkurrenskraft" 

Andra delen "en ekonomi som till 100 procent bygger på förnybar energi, något som kan 

åstadkommas endast om vi minskar vår energiförbrukning, till fullo använder oss av 

principen om ”energieffektivitet först/första bränsle” och prioriterar 

energibesparingar och åtgärder på efterfrågesidan, snarare än på utbudssidan, för att 

på så sätt uppnå våra klimatmål i enlighet med Parisavtalets scenario om 1,5 °C," 

utom orden "till 100 procent" och "förnybar energi, något som kan åstadkommas 

endast om vi minskar vår energiförbrukning" 

Tredje delen "till 100 procent" och "förnybar energi, något som kan åstadkommas endast om vi 

minskar vår energiförbrukning" 

Fjärde delen "konkurrenskraft" 

 
punkt 6, led b 

Första delen "ge invånarna möjlighet att själva producera, förbruka, lagra eller handla med egen 

förnybar energi, antingen enskilt eller kollektivt, samt att vidta energisparåtgärder, 

att aktivt delta på energimarknaden genom att det finns valmöjligheter för 

konsumenterna och att kunna ta del av efterfrågeflexibiliteten under betryggande och 

förtroendeingivande former," 

Andra delen "varvid parlamentet anser att man på EU-nivå bör komma överens om en definition 

av begreppet ”prosument”, genom en inkluderande process under kommissionens 

ledning," 

 
ALDE, ECR, PPE, S&D: 

punkt 19 

Första delen "Europaparlamentet håller fast vid att de föreskrifter som finns i direktiven om 

otillbörliga affärsmetoder respektive om konsumenternas rättigheter och som 

behandlar hemförsäljning, oskäliga avtalsvillkor, otillbörliga affärsmetoder och 

aggressiv marknadsföring ska genomföras och verkställas ordentligt av 

medlemsstaterna, till skydd för energikonsumenterna, och framför allt de mest 

utsatta bland dem." 

Andra delen "Parlamentet konstaterar att klagomålen rörande hemförsäljning har ökat i flera 

medlemsstater" 

Tredje delen ", och efterlyser ett förbud mot sådan verksamhet." 
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ALDE, ECR, PPE, ENF, S&D: 

punkt 39 

Första delen "Europaparlamentet efterlyser en bättre samordning på EU-nivå för bekämpning av 

energifattigdom genom utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna" utom orden 

"bättre samordning på EU-nivå för" 

Andra delen "bättre samordning på EU-nivå för" 

Tredje delen "och vill att det utvecklas en bred, gemensam, men inte kvantitativ definition av 

begreppet energifattigdom, där tyngdpunkten ska vara förlagd till att överkomligt 

prissatt energi är en grundläggande social rättighet. Parlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen att i kommande lagstiftningsförslag prioritera åtgärder för att lindra 

energifattigdomen" utom orden "gemensam" och "men inte kvantitativ" och "i 

kommande lagstiftningsförslag" 

Fjärde delen "gemensam" 

Femte delen "men inte kvantitativ " 

Sjätte delen "där tyngdpunkten ska vara förlagd till att överkomligt prissatt energi är en 

grundläggande social rättighet." 

Sjunde delen "Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att i kommande lagstiftningsförslag 

prioritera åtgärder för att lindra energifattigdomen" 

Åttonde delen "och att lägga fram en särskild handlingsplan senast vid halvårsskiftet 2017." 

 
ALDE, PPE: 

punkt 40 

Första delen "Europaparlamentet håller fast vid att bättre tillgång till uppgifter och bättre 

insamling av dem är en grundläggande förutsättning för att situationen ska kunna 

bedömas och för att biståndet så effektivt som möjligt ska kunna inriktas på 

energifattiga medborgare, hushåll och samhällsgrupper." 

Andra delen "Parlamentet understryker att det inför varje betydande förändring av marknaden 

måste göras en förhandsbedömning av förändringens positiva eller neutrala 

konsekvenser för utsatta hushåll. En efterhandsbedömning måste också göras, för att 

de inledande bedömningarna ska kunna bekräftas, eller för att korrigerande åtgärder 

omedelbart ska kunna vidtas, om det behövs." 
 

 

8. Ett könsperspektiv på fattigdom 

Betänkande: Maria Arena (A8-0153/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 544, 60, 39 

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

6 -  

7 -  

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3 / EO + 297, 296, 37 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 10  originaltexten särsk. +  

punkt 11  originaltexten särsk. -  

punkt 13  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 17  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 18  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 19  originaltexten särsk. +  

punkt 20  originaltexten särsk. -  

punkt 22  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3 +  

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3 / EO + 355, 253, 16 

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

punkt 27  originaltexten särsk. / 

EO 

- 139, 425, 70 

punkt 28  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 31  originaltexten särsk. +  

punkt 32  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 33  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 350, 262, 20 

punkt 35  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 312, 279, 40 

punkt 36  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 37  originaltexten särsk. +  

punkt 38  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 39  originaltexten särsk. -  

punkt 40  originaltexten särsk. +  

punkt 41  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 -  

punkt 42  originaltexten särsk. +  

punkt 44  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 46  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 -  

punkt 50  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3 +  

punkt 51  originaltexten särsk. -  

punkt 53  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 -  

6 -  

punkt 54  originaltexten särsk. +  

punkt 55  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 56  originaltexten särsk. -  

punkt 58  originaltexten särsk. -  

punkt 60  originaltexten särsk. +  

strecksats 5  originaltexten särsk. +  

strecksats 15  originaltexten särsk. +  

strecksats 22  originaltexten särsk. / 

EO 

- 277, 351, 7 

strecksats 29  originaltexten särsk. -  

skäl A  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

skäl D  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

skäl E  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl I  originaltexten särsk. -  

skäl J  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

skäl Q  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl S  originaltexten särsk. -  

skäl T  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl U  originaltexten särsk. -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 325, 104, 206 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: punkt 3 (andra delen) 

 

Begäranden om särskild omröstning 

Verts/ALE: skäl I, S 

PPE: strecksats 15, skäl E, S, punkterna 4, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 27, 35, 39, 41, 56 

ECR: strecksatserna 5, 15, 22, skäl T, U, punkterna 19, 24, 31, 32, 35, 39, 40, 42, 46, 60 

GUE/NGL: punkterna 11, 37 

S&D: strecksats 29, punkterna 33, 51, 56, 58, skäl I, S 

ALDE: skäl I, S, punkterna 17, 27, 54 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 44 

Första delen hela texten utom orden "i hemmet, människohandel eller prostitution" 

Andra delen dessa ord 

 
PPE: 

skäl J 

Första delen hela texten utom orden "(arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej avtalats, tillfälliga 

anställningar, vikariat, deltíd)" och "Dessa osäkra kontrakt utsätter kvinnor i högre 

grad för fattigdom och leder till en klass bestående av fattiga förvärvsarbetande." 

Andra delen dessa ord 

 
skäl Q 

Första delen hela texten utom orden "och de åtstramningsåtgärder som vidtagits" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl T 

Första delen hela texten utom orden "har sin grund i patriarkatet och tvingar kvinnan till en 

underordnad roll i samhället, vilket bidrar till en feminisering av fattigdomen. Dessa 

stereotyper" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 6 

Första delen hela texten utom ordet "kostnadsfria" 

Andra delen detta ord 
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punkt 17 

Första delen hela texten utom orden "särskilt i vissa medlemsstater vilkas skattepolitik inte tar 

hänsyn till svårigheterna för dessa kategorier," 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 18 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar återigen kommissionen att se över aktuell lagstiftning 

för att överbrygga lönegapet och pensionsklyftan mellan män och kvinnor. 

Parlamentet noterar att åtgärder avsedda att öka löneinsynen är av avgörande 

betydelse för att överbrygga lönegapet mellan könen, och uppmanar 

medlemsstaterna att genomföra kommissionens rekommendation av den 7 mars 

2014 om stärkande av principen om lika lön för kvinnor och män genom bättre 

insyn," 

Andra delen "däribland genom omvändande av bevisbördan när det gäller att bemöta 

könsdiskriminering på arbetsplatsen." 

 
punkt 32 

Första delen "Europaparlamentet påminner i synnerhet om rätten för migrerande barn och 

flyktingbarn, såväl pojkar som flickor, att ha tillgång till utbildning, en prioritering i 

europeiska samhällen. Parlamentet betonar därför att man, mot bakgrund av att 

flyktingkrisen inte visar några tecken på att avta, omgående bör vidta 

utbildningsåtgärder för migranter både på EU-nivå och nationellt. Parlamentet 

betonar att utbildning är nyckeln till integration och anställbarhet och att ytterligare 

kulturell segregering och fördjupade sociala klyftor kan bli resultatet om de 

nationella utbildningssystemen inte klarar att leva upp till denna utmaning." 

Andra delen "Parlamentet påpekar att tillgång till utbildning, i såväl flyktingläger som 

mottagande kommuner, som uppfyller kvalitetskraven och kompletteras med 

språkligt och psykologiskt stöd, inte får undergrävas av byråkratiska och 

administrativa problem som har att göra med erkännande av flyktingstatus." 

 
punkt 46 

Första delen hela texten utom orden "uppmanar till ett skyndsamt initiativ för att införa ett EU-

direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor" och "och att vidta ytterligare 

lagstiftningsåtgärder för att definiera sådant våld som en konkret brottslig handling 

som är nära besläktad med hatbrott" 

Andra delen "uppmanar till ett skyndsamt initiativ för att införa ett EU-direktiv om bekämpning 

av våld mot kvinnor" 

Tredje delen "och att vidta ytterligare lagstiftningsåtgärder för att definiera sådant våld som en 

konkret brottslig handling som är nära besläktad med hatbrott" 

 
ECR: 

punkt 7 

Första delen hela texten utom orden "kommissionen och" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 25 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga 

tillhandahållandet av delade pensionsrättigheter i händelse av skilsmässa och 

hemskillnad, i linje med subsidiaritetsprincipen." 

Andra delen dessa ord 
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punkt 28 

Första delen "Europaparlamentet upprepar utbildningens roll i att bekämpa könsbaserade 

stereotyper, stärka kvinnors och flickors egenmakt i sociala, ekonomiska, kulturella 

och politiska sammanhang och inom vetenskapliga karriärer, samt när det gäller att 

bryta fattigdomscykeln genom inkluderandet av kvinnor i sektorer där de har varit 

underrepresenterade, såsom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och företagande, 

och uppmanar kommissionen att införa yrkesutbildningsmål för kvinnor i sina 

landsspecifika rekommendationer." 

Andra delen "Parlamentet betonar den roll som icke-formell utbildning spelar. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att inbegripa investeringar i flickors och kvinnors 

utbildning med målet att öka deras potential, som en integrerad del av deras ekonomi 

och återhämtningsplaner. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att arbeta för att 

hjälpa unga kvinnor i övergången från formell utbildning till arbetsmarknaden. 

Parlamentet betonar behovet av att alla utbildningsinstitutioner förmedlar 

demokratiska värderingar för att uppmuntra till tolerans, aktivt medborgarskap, 

socialt ansvar och respekt för det motsatta könet samt för minoriteter och religiösa 

grupper. Parlamentet pekar på vikten av idrott och fysisk träning när det gäller att 

undanröja förutfattade meningar och stereotyper och deras potentiella värde som ett 

sätt för socialt utsatta ungdomar att få ordning på sina liv igen." 

 
punkt 41 

Första delen hela texten utom orden "och inbegripa ett starkt jämställdhetsperspektiv" och 

"inklusive inverkan på ojämställdheten" 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL: 

punkt 3 

Första delen hela texten utom orden "genom att införa familjevänliga arbetsvillkor, såsom flexibla 

arbetstider och möjlighet till distansarbete" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 13 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet understryker” och ”vikten av att dela med sig 

av och främja bästa praxis, mentorskap, kvinnliga förebilder och annat stöd för 

arbetslösa kvinnor." 

Andra delen dessa ord 

 
S&D: 

skäl E 

Första delen hela texten utom orden "som begärts av kommissionen och genomförts av 

medlemsstaterna" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 4 

Första delen hela texten utom orden "djupt" och "som tillämpas av EU" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 9 

Första delen "Europaparlamentet upprepar sin besvikelse över att man har dragit tillbaka 

direktivet om mammaledighet efter många års arbete med att bryta dödläget och på 

så sätt garantera ett bättre skydd för Europas invånare. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram ett nytt förslag och" 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett nytt förslag och att 

respektera parlamentets ståndpunkt att öka den nuvarande minsta garanterade 

mammaledigheten från 14 till 20 veckor" 

Tredje delen "med full lön och att rätten till betald pappaledighet bör göras obligatorisk. 

Parlamentet anser att särskilda åtgärder måste vidtas i alla medlemsstater för att 

förbättra balansen mellan arbete och privatliv för kvinnor. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att införliva en mer kraftfull social dimension och jämställdhetsmål 

på sysselsättningsområdet i den europeiska planeringsterminen." 

 
ALDE: 

punkt 14 

Första delen "Europaparlamentet betonar nödvändigheten  att reformera politiken på de 

makroekonomiska, sociala och arbetsmarknadsmässiga områdena genom att 

samordna dessa med jämställdhetspolitiken för att garantera ekonomisk och social 

rättvisa för kvinnor, ompröva de metoder som används för att bestämma 

fattigdomsgrad och utveckla strategier för att främja en rättvis fördelning av 

välstånd," 

Andra delen "garantera en minimiinkomst och rimliga löner och pensioner och skapa fler 

arbetstillfällen av hög kvalitet, med rättigheter, för kvinnor, samt möjliggöra för 

kvinnor och flickor att dra nytta av offentliga tjänster av hög kvalitet, bland annat 

när det gäller att minska skillnaderna mellan könen när det gäller förbättring av 

sociala tjänster." 

 
punkt 38 

Första delen "Europaparlamentet noterar att frånvaron av en partners inkomst kan vara en viktig 

bidragande orsak till fattigdomsfällan och till kvinnors sociala utestängning. 

Parlamentet framhåller" 

Andra delen "den ofta osäkra situationen för änkor och för frånskilda kvinnor och ensamstående 

mödrar till vilka domare har beviljat vårdnaden om barn och för vilka ett lämpligt 

underhållsbidrag bör fastställas. Parlamentet konstaterar att ensamstående mödrar 

riskerar att hamna i fattigdom på grund av uteblivna underhållsbidrag. Parlamentet 

understryker att det faktum att frånskilda kvinnor ofta diskrimineras och hamnar i 

fattigdom, och att detta är ett tecken på att kvinnor ännu inte är helt ekonomiskt 

oberoende, vilket visar på" 

Tredje delen "behovet av ytterligare åtgärder på arbetsmarknaden och av att överbrygga lönegapet 

mellan könen." 
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PPE, ECR: 

punkt 5 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att utveckla och 

använda tillgängliga politiska och finansiella instrument, bland annat paketet om 

sociala investeringar, för att uppnå Barcelonamålen. Parlamentet begär i detta 

sammanhang att Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala 

utvecklingsfonden (Eruf) optimeras, att inrättandet av offentlig och privat 

infrastruktur för barnomsorg och stöd för barn och andra personer i 

beroendeställning prioriteras i samband med sociala investeringar och Efsi-

förordningen," utom orden "och kommissionen" 

Andra delen "och kommissionen" 

Tredje delen "samt att den flexibla mekanism som infördes inom ramen för stabilitets- och 

tillväxtpakten utnyttjas för finansiering av förskoleverksamhet och barnomsorg." 

Fjärde delen "Parlamentet föreslår att kommissionen fördelar särskilda resurser, inom ramen för 

en mekanism för samfinansiering, för att främja stimulansåtgärder för specifika 

områden som saknar strukturer för förskoleverksamhet och barnomsorg och där 

sysselsättningsgraden för kvinnor är extremt låg." 

 
punkt 22 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar det faktum att kommissionen anser att ”lika lön för 

likvärdigt arbete” är ett av de viktigaste områdena för åtgärder i sin nya 

jämställdhetsstrategi." 

Andra delen "Parlamentet beklagar dock djupt att kommissionen endast offentliggjorde ett 

arbetsdokument från kommissionens avdelningar och därmed nedgraderade sin 

jämställdhetsstrategi till ett internt dokument." 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar därför kommissionen att anta ett meddelande för en ”Ny 

strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015”, så att målen och de 

politiska åtgärderna i strategin kan genomföras på ett effektivt sätt." 

 
punkt 36 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar till att fullt ut genomföra direktiv 2006/54/EG om 

genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och 

män i arbetslivet," 

Andra delen "samt att det ses över och ett krav på företag att utarbeta åtgärder eller planer för 

jämställdhet införs," 

Tredje delen "inklusive insatser för mindre segregering, utveckling av lönesystem och åtgärder 

för att stödja kvinnors yrkesliv." 
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punkt 53 

Första delen "Europaparlamentet efterlyser en ambitiösare politik för att hantera energifattigdom, 

som i oproportionerlig grad drabbar ensamstående kvinnor, ensamstående föräldrar 

och hushåll där kvinnor har ansvaret." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att fastställa 

en definition av energifattigdom" 

Tredje delen "som beaktar företeelsens könsrelaterade aspekter, och att ta med denna definition i 

den framtida omarbetningen av direktivet om byggnaders energiprestanda." 

Fjärde delen "Parlamentet framhåller den viktiga roll som spelas av lokala energiinitiativ såsom 

kooperativ när det gäller att ge egenmakt åt sårbara energikonsumenter, i synnerhet 

kvinnor som utsätts för fattigdom och socialt utanförskap samt marginalisering." 

Femte delen "Parlamentet betonar att klimatförändringarna har stor inverkan på kvinnors 

fattigdom eftersom kvinnor i högre grad är beroende av naturresurser och har färre 

resurser som skyddar dem från klimatförändringarnas negativa effekter, såsom 

hälsoeffekter, torka, naturkatastrofer eller folkförflyttningar som en följd av 

miljöförändringar." 

Sjätte delen "Parlamentet beklagar djupt att ett könsperspektiv inte systematiskt har införts i 

EU:s klimatpolitik, och uppmanar unionsinstitutionerna att integrera 

könsperspektivet i all EU:s klimatpolitik och klimatlagstiftning." 

 
punkt 55 

Första delen "Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna och kommissionen att samla in 

könsuppdelad statistik och att införa nya individuella indikatorer avseende kvinnor 

och fattigdom, som ett verktyg för att övervaka effekten av en bredare social, 

ekonomisk och sysselsättningsmässig politik på kvinnor och fattigdom i syfte att att 

utveckla ett utbyte av god praxis när det gäller lagstiftnings- och budgetinstrument 

ägnade åt bekämpning av fattigdom," 

Andra delen "med inriktning på de grupper som löper särskild risk att hamna i fattigdom, 

däribland migrantkvinnor, kvinnor från etniska minoriteter, ensamstående kvinnor, 

äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning och kvinnliga anhörigvårdare," 

Tredje delen "och detta oavsett sexuell läggning eller könsidentitet." 

 
skäl A 

Första delen hela texten utom orden "Oavsett hur specifika riskgrupperna är – exempelvis äldre 

kvinnor, ensamstående kvinnor, ensamstående mödrar, lesbiska kvinnor, bisexuella 

kvinnor, transkvinnor eller kvinnor med funktionshinder – ligger fattigdomen bland 

invandrarkvinnor och kvinnor från etniska minoriteter på samma nivå i hela EU." 

Andra delen "Oavsett hur specifika riskgrupperna är – exempelvis äldre kvinnor, ensamstående 

kvinnor, ensamstående mödrar, lesbiska kvinnor, bisexuella kvinnor, transkvinnor 

eller kvinnor med funktionshinder – ligger fattigdomen bland invandrarkvinnor och 

kvinnor från etniska minoriteter på samma nivå i hela EU." utom orden "lesbiska 

kvinnor, bisexuella kvinnor, transkvinnor" 

Tredje delen "lesbiska kvinnor, bisexuella kvinnor, transkvinnor" 
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skäl D 

Första delen "I tider av ekonomisk nedgång befinner sig de som redan löper risk för ett liv i 

fattigdom – vilka oftare är kvinnor – i en mer utsatt ställning på arbetsmarknader vad 

avser social trygghet, särskilt de som utsätts för diskriminering på flera grunder." 

Andra delen "Enligt EU:s hbt-undersökning löper lesbiska och transkvinnor en oproportionerligt 

stor risk att bli utsatta för diskriminering på grund av sin sexuella läggning eller 

könsidentitet, när det gäller sysselsättning (19 %), utbildning (19 %), boende (13 %) 

sjukvård (10 %) och tillgång till sociala tjänster (8 %)." 

Tredje delen "Detta leder till oproportionerligt stora risker för deras ekonomiska och sociala 

välfärd." 

 
PPE, ECR, GUE/NGL: 

punkt 8 

Första delen hela texten utom orden "kommissionen att i nära samarbete med", "rättsligt", 

"övergripande och", "nämligen mamma-, pappa- och föräldraledighet samt ledighet 

för vård av anhörig", "till förmån för", "individuella och icke överförbara" och "på 

generösast möjliga grund" 

Andra delen "kommissionen att i nära samarbete med" 

Tredje delen "rättsligt" 

Fjärde delen "övergripande och" 

Femte delen "nämligen mamma-, pappa- och föräldraledighet samt ledighet för vård av anhörig" 

Sjätte delen "till förmån för", "individuella och icke överförbara" 

Sjunde delen "på generösast möjliga grund" 

 
PPE, ALDE: 

punkt 24 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en konsekvensanalys 

om systemen för minimilön i EU och beakta ytterligare åtgärder som tar hänsyn till 

varje medlemsstats ekonomiska och sociala förhållanden samt en bedömning av 

huruvida systemen gör det möjligt för hushållen att uppfylla grundläggande 

personliga behov." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att utifrån detta utvärdera olika möjligheter 

och medel för att tillhandahålla en tillräcklig minimilön över fattigdomsgränsen på 

60 % av den nationella medianlönen i alla medlemsstater i enlighet med nationell 

praxis och tradition, samtidigt som medlemsstaternas enskilda egenskaper 

respekteras i syfte att stödja den sociala konvergensen i hela EU." 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar återigen medlemsstaterna att införa en nationell 

minimipension som ej får understiga fattigdomsgränsen." 

 
punkt 50 

Första delen hela texten utom orden "rätt till" och "särskilt kvinnor som lever i fattigdom, har en 

funktionsnedsättning eller är migranter" 

Andra delen "rätt till" 

Tredje delen "särskilt kvinnor som lever i fattigdom, har en funktionsnedsättning eller är 

migranter" 
 

 

9. Icke-tariffära hinder på den inre marknaden 

Betänkande: Daniel Dalton (A8-0160/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 



P8_PV(2016)05-26(VOT)_SV.doc 24 PE 584.319 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1  originaltexten ONU + 339, 128, 52 

punkt 8  originaltexten ONU - 71, 355, 203 

punkt 14  originaltexten särsk. +  

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 29  originaltexten ONU + 315, 167, 40 

punkt 32  originaltexten särsk. +  

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 44  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 52  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 310, 313, 7 

skäl C  originaltexten ONU + 384, 49, 80 

skäl E  originaltexten ONU + 330, 85, 103 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 470, 131, 30 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: punkt 8 

ENF: skäl C, E, punkterna 1, 29 
 

Begäranden om särskild omröstning 

Verts/ALE: punkterna 14, 32 
 



P8_PV(2016)05-26(VOT)_SV.doc 25 PE 584.319 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 52 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fördjupa sitt arbete i fråga om 

genomförandet och de principer som underbygger den inre marknaden. Parlamentet 

anser att ingripanden i ett tidigt skede när det gäller nationella åtgärder eller 

genomförandeförfaranden som utgör omotiverade icke-tariffära hinder kan vara 

effektiva, och att resultat kan uppnås lättare genom sådana ingripanden än genom 

överträdelseförfaranden. Vid allvarliga eller ständigt återkommande misslyckade 

eller felaktiga tillämpningar av unionslagstiftningen måste kommissionen använda 

alla tillgängliga åtgärder, även prioritering av överträdelseåtgärder, för att säkerställa 

att EU-lagstiftningen för den inre marknaden genomförs fullt ut" 

Andra delen "och att strukturreformer genomförs i medlemsstaterna." 

 
Verts/ALE: 

punkt 24 

Första delen "Europaparlamentet tror att många olika nationella administrativa rutiner även 

skapar omotiverade icke-tariffära hinder, bland annat i form av krav på 

formaliserade handlingar från nationella organ eller byråer." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda e-förvaltningslösningar, som 

omfattar prioritering av interoperabilitet samt digitala signaturer, för att modernisera 

sin offentliga förvaltning och bygga vidare på exemplen från Estland och Danmark, 

genom att tillhandahålla fler och mer lättillgängliga digitala tjänster för medborgare 

och företag och förenkla gränsöverskridande samarbete och interoperabiliteten inom 

offentlig förvaltning utan att skyddet av personuppgifter påverkas. Parlamentet anser 

att användningen av e-förvaltning är ett viktigt verktyg för företagen, men att detta 

inte får utesluta alternativa sätt att få tillgång till information eller vara till nackdel 

för medborgare som inte har tillgång till de digitala tjänsterna." 

 
punkt 33 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet anser vidare att mer detaljerade motiveringar 

ska begäras från medlemsstaterna vid införande av nya lagstiftningsåtgärder." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 44 

Första delen hela texten utom orden "hur stor den yta är på vilken verksamheten bedrivs, 

företagets storlek eller" 

Andra delen dessa ord 
 

 

10. Strategin för den inre marknaden 

Betänkande: Lara Comi (A8-0171/2016) 

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 ONU + 488, 121, 13 

efter punkt 4 2 ENF ONU - 85, 510, 25 

punkt 7  originaltexten särsk. +  

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 494, 75, 49 

punkt 17  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 19  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 / ONU + 480, 111, 29 

punkt 21  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / ONU + 531, 81, 10 

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 480, 127, 13 

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 32 8 ALDE  -  

punkt 51  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 53  originaltexten ONU + 487, 103, 29 

punkt 54  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 421, 196, 4 

punkt 58  originaltexten särsk. +  

efter punkt 65 3 ENF ONU - 66, 542, 8 

punkt 66  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 68  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 460, 155, 6 

punkt 71 4 ENF ONU - 68, 546, 3 

 originaltexten delad   

1 / ONU + 496, 118, 6 

2 / ONU + 378, 230, 2 

punkt 82 5 ENF ONU - 110, 470, 17 

 originaltexten delad   

1 / ONU + 496, 94, 28 

2 / ONU + 559, 48, 2 

3 / ONU + 423, 163, 28 

4 / ONU + 528, 80, 3 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 84  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 367, 160, 84 

3 / ONU + 534, 54, 21 

4 +  

punkt 85  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 86  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 297, 308, 2 

efter punkt 87 6 ENF ONU - 103, 484, 8 

punkt 91  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 476, 119, 3 

punkt 94  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 447, 157, 6 

punkt 96  originaltexten särsk. +  

punkt 97 7 ENF ONU - 92, 489, 25 

punkt 106  originaltexten ONU + 308, 258, 39 

punkt 108  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl G  originaltexten särsk. +  

skäl P 1 ECR ONU - 157, 445, 3 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 423, 92, 54 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: punkt 71 

S&D: punkterna 53, 106 

ENF: punkterna 4, 71, 91 (andra delen), ÄF 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ECR: punkterna 14 (andra delen), 19 (fjärde delen), 21 (tredje delen), 24 (andra delen), 54 

(andra delen), 68 (andra delen), 71 (andra delen), 82, 94 (andra delen), ÄF 1 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 53, 106 

ALDE: punkt 106 

S&D: punkt 96 

ENF: skäl G, punkterna 7, 58 

EFDD: punkterna 53, 82, 84, 106 
 

Begäranden om delad omröstning 

ALDE: 

punkt 31 

Första delen "Europaparlamentet betonar att delningsekonomin växer snabbt och att samtidigt 

som det innebär en förändring i hur många tjänster och tillgångar levereras och 

konsumeras, kan det främja innovation och tillföra ytterligare förmåner och 

möjligheter för företag och konsumenter på den inre marknaden. Parlamentet 

framhåller delningsekonomins ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga fördelar 

och utmaningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att samordna 

medlemsstaternas ansträngningar att hitta kort- eller långsiktiga 

lagstiftningslösningar för delningsekonomin." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att lägga fram förslag 

för att förhindra missbruk på sysselsättnings- och skatteområdet i 

delningsekonomin." 

 
S&D: 

punkt 66 

Första delen hela texten utom orden "och en fortsatt nolltolerans för överträdelser av 

inremarknadsreglerna" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 85 

Första delen hela texten utom orden "och samtidigt undvika överreglering" och 

"Anmälningsförfarandet i direktiv 2015/1535 bör utvidgas till alla sektorer som inte 

omfattas av det direktivet." 

Andra delen "och samtidigt undvika överreglering" 

Tredje delen "Anmälningsförfarandet i direktiv 2015/1535 bör utvidgas till alla sektorer som inte 

omfattas av det direktivet." 
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punkt 86 

Första delen hela texten utom orden "på så sätt minska kraven vid utstationering av arbetstagare 

och" 

Andra delen dessa ord 

 
ENF: 

punkt 91 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet betonar emellertid att stadsplanering inte bör 

användas som ett svepskäl för att kringgå rätten till fri etablering. I detta 

sammanhang påminner parlamentet om vikten av ett korrekt upprätthållande av 

tjänstedirektivet." 

Andra delen dessa ord 

 
Verts/ALE: 

punkt 17 

Första delen hela texten utom orden "förenkla regelverket och" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 51 

Första delen hela texten utom orden "utan att undergräva den ensamrätt på marknaden som 

beviljats skyddade marknader i enlighet med ordningen för tilläggsskydd" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 108 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet betonar att alla sådana förslag måste respektera 

den grundläggande frihandelsprincipen."  och "Marknadsaktörer behöver ibland göra 

marknadsurval för att kunna vara verksamma i enlighet med de fastställda 

marknadsvillkoren." 

Andra delen dessa ord 

 
ECR: 

punkt 14 

Första delen hela texten utom orden "som utgör cirka 10–12 procent av alla europeiska företag" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 24 

Första delen hela texten utom orden "ska säkerställa att medlemsstaterna tillhandahåller ett 

regelverk som medger att misslyckanden ibland inträffar och kan uppmuntra 

innovation, men påpekar att kostnaderna och konsekvenserna för företag som 

misslyckas påverkar inte bara företagets ägare och aktieägare utan också 

fordringsägare, anställda och skattebetalare. Parlamentet uppmanar kommissionen 

att se till att detta initiativ medför att insolvensförfaranden i hela EU anpassas samt" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 54 

Första delen hela texten utom orden "en harmonisering av ramnormerna för offentlig-privata 

partnerskap i medlemsstaterna" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 68 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att analysera 

icke-nödvändiga restriktioner på den inre marknaden som inte är motiverade av 

tvingande hänsyn till allmänintresset, för att få fram idéer" 

Andra delen "om hur man vid behov kan klara dessa utmaningar och rapportera om detta 2017." 

 
punkt 71 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera sina insatser för att 

fastställa medlemsstaternas möjliga överträdelser av EU:s lagstiftning på ett mycket 

tidigt stadium " 

Andra delen "och att inta en bestämd hållning mot eventuella lagstiftningsåtgärder som har 

antagits eller som behandlas i de nationella parlamenten och som kan öka 

uppsplittringen av den inre marknaden." 

 
punkt 94 

Första delen Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att analysera de 

icke-nödvändiga restriktioner för etablering av detaljhandel på den inre marknaden 

som inte berättigas av tvingande hänsyn till allmänintresset, och lägga fram förslag 

om hur man" 

Andra delen "i förekommande fall kan lösa dessa problem och rapportera om detta under våren 

2017." 

 
ENF, ECR: 

punkt 19 

Första delen "Parlamentet välkomnar att kommissionen är fast besluten att ta itu med bristen på 

samordning av skatterna inom EU, och i synnerhet de svårigheter som små och 

medelstora företag möter till följd av komplexiteten i de olika nationella 

momsbestämmelserna. Parlamentet stöder helhjärtat kommissionen vad gäller 

momsreformen." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta hur de nya reglerna om platsen för 

moms på digitala tjänster kan ändras så att den beaktar små och medelstora företags 

och mikroföretags specifika behov." 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma möjligheterna till ytterligare 

samordning" 

Fjärde delen "och särskilt att bedöma möjligheten till en förenklad momsstrategi (för samma 

kategori varor) i e-handelssektorn." 

 
EFDD, ECR: 

punkt 21 

Första delen hela texten utom orden "genom Europeiska fonden för strategiska investeringar 

(Efsi) och" och "Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att använda fonder 

inom programmet Cosme för att finansiera informationskampanjer riktade till 

innovativa unga små och medelstora företag." 

Andra delen "genom Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och" 

Tredje delen "Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att använda fonder inom programmet 

Cosme för att finansiera informationskampanjer riktade till innovativa unga små och 

medelstora företag." 

 



P8_PV(2016)05-26(VOT)_SV.doc 32 PE 584.319 

ALDE, PPE, Verts/ALE: 

punkt 82 

Första delen "Europaparlamentet upprepar sin begäran till rådet om att snarast anta paketet om 

produktsäkerhet och marknadsövervakning, samt uppmanar kommissionen att fullt 

ut delta i sin roll som problemsamordnare i detta sammanhang." 

Andra delen "Parlamentet betonar vikten av att tillhandahålla lämplig information om produkter 

avsedda för detaljhandeln," 

Tredje delen "särskilt vad gäller ursprungslandet," 

Fjärde delen "vilket är avgörande för att skydda konsumenter och stärka bekämpningen av 

varumärkesförfalskning." 

 
ALDE, PPE, ECR: 

punkt 84 

Första delen "Europaparlamentet betonar att skillnader i medlemsstaternas regelverk vad gäller 

olika märknings- eller kvalitetskrav skapar onödiga hinder för varuleverantörers 

verksamhet och för konsumentskyddet. Parlamentet understryker mervärdet av 

miljömärkning. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma vilken märkning 

som är väsentlig och vilken som inte är väsentligt för att säkerställa 

konsumentinformation" 

Andra delen "och överväga att införa ett obligatoriskt system för tillhandahållande av 

nyckelinformation om hantverks- och industriprodukter, vilket har övervägts på EU-

nivå för till exempel möbelsektorn," 

Tredje delen "för att konsumenter ska få nyckelinformation och för att säkerställa likvärdig 

produktkvalitet i olika medlemsstater." 

Fjärde delen "Ett sådant initiativ skulle vara till gagn för konsumenter, näringsliv och handlare 

och säkerställa öppenhet, vederbörligt erkännande av europeiska produkter och 

harmoniserade regler för aktörer på den inre marknaden." 

 


