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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. Avtal mellan EU och Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser 

*** 

Rekommendation: Mariya Gabriel (A8-0197/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: godkännande ONU + 611, 59, 21 

 

 

 

2. Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för 

transporter på väg ***I 

Betänkande: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet – 

block 1 

80 utskottet  +  

block nr 2 1-79 utskottet  ↓  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 623, 57, 27 

 

 

 

3. Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden 

Betänkande: Brando Benifei (A8-0204/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Alternativt 

resolutionsförslag 

1 ENF ONU - 72, 623, 11 

sammanslagen 

omröstning 

2-7 föredraganden EO + 384, 277, 48 

punkt 1  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 512, 177, 18 

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 7  originaltexten ONU + 696, 10, 8 

punkt 13  originaltexten ONU + 629, 55, 29 

punkt 14  originaltexten ONU + 622, 79, 12 

punkt 15  originaltexten delad   

1 / ONU + 554, 126, 32 

2 / ONU + 355, 340, 10 

punkt 16  originaltexten ONU + 557, 141, 15 

punkt 18  originaltexten ONU + 548, 92, 73 

punkt 21  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 30  originaltexten delad   

1 / ONU + 657, 43, 13 

2 +  

3 / ONU + 569, 85, 60 

4 / ONU + 529, 121, 65 

punkt 31  originaltexten delad   

1 / ONU + 536, 159, 16 

2 / ONU + 350, 331, 17 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 32  originaltexten delad   

1 / ONU + 525, 178, 11 

2 / ONU + 355, 346, 12 

punkt 33  originaltexten särsk. +  

punkt 36  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 445, 226, 42 

3 +  

punkt 38  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 508, 177, 28 

punkt 44  originaltexten särsk. -  

punkt 45  originaltexten delad   

1 / ONU + 509, 175, 26 

2 / ONU - 341, 346, 24 

punkt 46  originaltexten delad   

1 / ONU + 573, 110, 30 

2 / ONU + 331, 304, 74 

punkt 47  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 54 8 föredraganden EO - 325, 354, 32 

 originaltexten delad   

1 / ONU + 467, 185, 59 

2 / ONU - 298, 387, 11 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 58  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 61  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 367, 344, 3 

punkt 64  originaltexten särsk. / 

EO 

- 280, 378, 56 

punkt 65  originaltexten ONU + 663, 17, 33 

punkt 79  originaltexten ONU + 567, 131, 12 

punkt 84  originaltexten ONU + 538, 147, 27 

punkt 85  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 88  originaltexten ONU + 613, 80, 19 

skäl F  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 428, 250, 31 

skäl K  originaltexten ONU + 547, 128, 33 

skäl Q  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl R  originaltexten ONU + 625, 46, 38 

skäl U  originaltexten delad   

1 / ONU + 634, 45, 31 

2 / ONU + 308, 301, 93 

skäl Z  originaltexten ONU + 360, 320, 32 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 486, 189, 28 
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: skäl K, R, punkt 65 

PPE: punkt 45 

ENF: punkterna 4 (andra delen), 7, 13, 14, 15, 18, 30 (första, andra och tredje delen), 36 

(andra delen), 38 (andra delen), 79, 84, 88, ÄF 1 

S&D: skäl U, Z, punkt 31, 32, 45, 46, 54 

EFDD: punkt 16 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ALDE: punkterna 44, 64 

GUE/NGL: punkterna 16, 33, 36, 44, 54 

PPE: skäl F, Z 

EFDD: punkt 46 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

skäl Q 

Första delen hela texten utom orden "och dessutom kostnadseffektivt," och "samtidigt som det 

gör det möjligt för flyktingarna att bli aktiva skattebetalare" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 1 

Första delen hela texten utom orden "Europeiska" och "europeiska" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 5 

Första delen "Europaparlamentet efterlyser också effektiva åtgärder utanför EU för att de som har 

rätt till inresa ska kunna ta sig till det mottagande landet på ett säkert sätt," 

Andra delen "för att ansökningar om internationellt skydd ska kunna hanteras och för att 

obestämda migrationsströmmar ska kunna begränsas" 

 
punkt 21 

Första delen hela texten utom orden "som sannolikt kommer att beviljas tillstånd och få jobb" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 47 

Första delen hela texten utom orden "som har goda förutsättningar att beviljas internationellt 

skydd" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 85 

Första delen "Europaparlamentet stöder idén om att inrätta stödpunkter för lärare, så att de i god 

tid får stöd med att hantera olika slags mångfald i klassrummet och med att främja 

interkulturell dialog, samt får vägledning när de konfronteras med konflikter eller 

studenter som löper risk att radikaliseras." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna att utvidga möjligheterna till politisk 

utbildning, samt att tillhandahålla lämpliga vidareutbildningsmöjligheter och 

utbildningsmaterial i syfte att klarlägga varför människor flyr och för att bekämpa 

extremism." 
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PPE: 

skäl U 

Första delen hela texten utom orden "stor" och "i läger, utan tillgång till resurser och tillräckligt 

kvalitativa tjänster för att deras grundläggande behov ska tillgodoses" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 15 

Första delen hela texten utom orden "och asylsökande" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 31 

Första delen hela texten utom orden "på 25 procent" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 32 

Första delen "Europaparlamentet påpekar att, för att säkerställa en snabb fördelning av bidragen 

inom Europeiska socialfondens område, bör medlemsstaterna vid behov anpassa 

relaterade nationella bestämmelser," 

Andra delen "för att säkerställa att asylsökande behandlas på lika villkor som EU-medborgare 

och tredjelandsmedborgare som har tillgång till arbetsmarknaden" 

 
punkt 45 

Första delen hela texten utom orden "men inte senare än sex månader" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 46 

Första delen hela texten utom orden "och asylsökande" och "i synnerhet genom att verifiera att 

medlemsstaterna inte tillämpar alltför restriktiva villkor för tillträde till 

sysselsättning, som orimligt skulle försvåra tillträdet till sysselsättning" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 54 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga en översyn av 

blåkortsdirektivet" 

Andra delen "för att se till att det blir mer flexibelt för de högkvalificerade som åtnjuter 

internationellt skydd, som skulle kunna få rätt till tillgång till blåkortsystemet som 

tredjelandsmedborgare, genom att beakta de exceptionella förhållanden som 

flyktingar och asylsökande står inför, samt behoven på EU:s arbetsmarknad, i 

synnerhet genom att titta på direktivets omfattning av och regler för rörlighet inom 

EU" 

 
punkt 58 

Första delen hela texten utom orden "och tjänstemän inom brottsbekämpande organ, inbegripet 

yrkesinspektörer, domare, åklagare och advokater" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 61 

Första delen "Europaparlamentet betonar att hatpropaganda, invandrarfientliga åsikter och 

främlingsfientligt våld förekommer allt oftare" 

Andra delen "bland både institutioner och enskilda" 
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ENF: 

punkt 4 

Första delen hela texten utom orden "att det snarast måste inrättas ett gemensamt asylsystem" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 36 

Första delen "Europaparlamentet stöder kommissionens ansträngningar för att uppdatera den 

europeiska migrationsagendan, i synnerhet genom en översyn av Dublin III-

förordningen för att förbättra solidariteten, ansvarsdelningen och harmoniseringen 

av skyddsstandarder mellan medlemsstaterna." 

Andra delen "Parlamentet understryker den positiva inverkan som flyktingars rörlighet kan ha för 

att komma till rätta med behovet av och bristen på arbetskraft och flyktingars 

integration på arbetsmarknaden, inbegripet aspekter såsom att uppmuntra 

medlemsstaterna att tillåta familjeåterförening." 

Tredje delen "Det är nödvändigt med ytterligare ansträngningar för att skapa ett verkligt enhetligt 

gemensamt europeiskt asylsystem och en övergripande och hållbar politik för laglig 

migration i EU för att tillgodose arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens, där 

social delaktighet och aktiv integrationspolitik spelar en central roll." 

 
punkt 38 

Första delen "Europaparlamentet noterar ordförande Junckers uttalande i talet om tillståndet i 

unionen 2015 där han bekräftade sitt stöd åt att bevilja asylsökande tillträde till 

arbetsmarknaden under tiden deras ansökningar behandlas. Parlamentet beklagar 

dock kommissionens bristande beslutsamhet när det gäller att verkställa de antagna 

besluten." 

Andra delen "Parlamentet uttrycker sin oro över vissa medlemsstaters beslut att stänga sina inre 

gränser eller införa tillfälliga kontroller, varigenom rörelsefriheten inom 

Schengenområdet äventyras." 

 
GUE/NGL, ENF: 

punkt 30 

Första delen "Europaparlamentet framhåller vidare att åtgärder för integration och delaktighet 

som riktas till flyktingar och asylsökande inte bör utnyttja finansiella resurser som är 

ämnade för program som riktar sig till andra missgynnade grupper" 

Andra delen "utan med nödvändighet kräver ytterligare sociala investeringar, vilket speglar 

behovet av ytterligare åtgärder. Parlamentet betonar också att tillgängliga EU-medel 

bör användas på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt" 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta uppgifter om arbetsmarknaden och 

den sociala situationen när integrationspolitiken utformas för att säkerställa att 

integrationsprocessen inte gör den sociala och ekonomiska situationen värre i de 

mottagande regionerna." utom orden "att" och "inte gör den sociala och ekonomiska 

situationen värre" 

Fjärde delen "att" och "inte gör den sociala och ekonomiska situationen värre" 
 

 

4. Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar 

Betänkande: Eleonora Forenza (A8-0217/2016) 

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 6  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 7  originaltexten ONU + 383, 276, 53 

punkt 8  originaltexten delad   

1 / ONU + 367, 288, 52 

2 / ONU + 623, 62, 25 

punkt 11, led a  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 308, 394, 6 

punkt 18  originaltexten delad   

1 / ONU + 334, 361, 18 

2 / ONU ↓  

skäl C  originaltexten ONU + 372, 304, 33 

skäl F  originaltexten ONU + 361, 312, 27 

skäl J  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 292, 366, 50 

3 -  

skäl O  originaltexten delad   

1 / EO - 338, 367, 1 

2 +  

skäl U  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 556, 103, 53 
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: skäl C, F, punkterna 7, 8 

S&D: punkt 18 
 

Begäranden om särskild omröstning 

Verts/ALE: skäl F 

PPE: punkt 18 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 6 

Första delen "Europaparlamentet betonar att EU under lång tid har diskuterat sociala och 

miljömässiga frågor inom ramen för sin handelsdiplomati, och att man därmed ligger 

långt före andra stora globala handelsaktörer." 

Andra delen "Parlamentet understryker att våra handelspartners engagemang för mänskliga 

rättigheter utgör en stabil grund för en pågående dialog, samarbetsprocesser och 

gradvisa förbättringar på lång sikt." 

 
punkt 8 

Första delen "Europaparlamentet påminner om att handel och utländska direktinvesteringar ökar 

välståndet i fattigare länder." 

Andra delen "Parlamentet påminner om att det finns ett icke obetydligt samband mellan ökat 

välstånd och starkare skydd av mänskliga och sociala rättigheter, arbetstagares 

rättigheter och ett starkt miljöskydd." 

 
punkt 18 

Första delen "Europaparlamentet begär eftertryckligt att konsekvensbedömningar på 

människorättsområdet och bedömningar av konsekvenserna för hållbar utveckling 

ska bli bindande och inledas på ett tidigt stadium, för att finnas med som underlag 

vid förhandlingar" 

Andra delen "redan innan dessa tar form" 

 
PPE: 

skäl O 

Första delen "Det saknas fortfarande ett regelverk med bestämmelser om hur företag ska agera för 

att respektera mänskliga rättigheter och skyldigheter vad gäller sociala och 

miljömässiga normer." 

Andra delen "Den privata sektorn måste, parallellt med den offentliga sektorn, bidra till en hållbar 

utveckling och företagen bör handla på ett socialt och ekologiskt ansvarsfullt sätt. 

EU:s nya generation av handels- och investeringsavtal innehåller kapitel om hållbar 

utveckling, enligt vilka avtalsparterna ska förbinda sig att skydda mänskliga 

rättigheter, efterleva sociala och miljömässiga normer och säkerställa företagens 

sociala ansvar. Sådana kapitel har påvisat skillnader i fråga om ambitionsnivån i 

flera av EU:s på varandra följande handelsavtal. Kommissionen uppmanas att 

eftersträva högsta möjliga ambitionsnivå." 

 
GUE/NGL: 

skäl U 

Första delen hela texten utom orden "och ambitiösa handelsavtal" 

Andra delen dessa ord 
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ALDE, PPE: 

skäl J 

Första delen hela texten utom orden "ett stort" och "med nuvarande produktionsmönster" 

Andra delen "ett stort" 

Tredje delen "med nuvarande produktionsmönster" 

 
punkt 11, led a 

Första delen hela texten utom orden "förhandlingar om" 

Andra delen dessa ord 
 

 

5. En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar 

Betänkande: Tiziana Beghin (A8-0220/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Alternativt 

resolutionsförslag 

1 Verts/ALE  -  

Alternativt 

resolutionsförslag 

2 GUE/NGL  -  

punkt 2  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 522, 164, 26 

punkt 18  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 19  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 319, 340, 47 

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  



P8_PV(2016)07-05(VOT)_SV.doc 12 PE 586.881 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 313, 348, 45 

punkt 28  originaltexten särsk. +  

punkt 29  originaltexten särsk. +  

punkt 30  originaltexten delad   

1 / ONU + 671, 11, 28 

2 / ONU - 151, 525, 34 

punkt 43  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 297, 383, 26 

punkt 45  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 46  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 48  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 513, 152, 48 

punkt 50  originaltexten ONU + 412, 292, 8 

punkt 51  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 54  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 56  originaltexten särsk. +  

punkt 68  originaltexten delad   

1 / ONU + 538, 146, 28 

2 / ONU + 566, 80, 62 

punkt 71  originaltexten delad   

1 -  

2 +  

punkt 73  originaltexten delad   

1 / ONU + 549, 77, 83 

2 / ONU - 111, 362, 238 

punkt 78  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 79  originaltexten särsk. +  

punkt 83  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 87  originaltexten särsk. +  

punkt 92  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl B  originaltexten särsk. -  

skäl C  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl D  originaltexten delad   

1 / ONU + 455, 204, 50 

2 / ONU - 292, 379, 25 

skäl J  originaltexten särsk. +  

skäl K  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl N  originaltexten särsk. +  

skäl S  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 534, 146, 30 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: punkterna 30, 50, 68, 73, skäl D 

Verts/ALE: punkt 5 (andra delen), punkt 48 (andra delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

Verts/ALE: punkterna 29, 56, 73 

ECR: punkterna 79, 87 

S&D: punkt 50, skäl B, D, N 

ALDE: punkterna 28, 92, skäl D, J 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

skäl D 

Första delen hela texten utom orden "har utan tvekan bidragit till den ekonomiska tillväxten" 

Andra delen dessa ord 
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skäl K 

Första delen hela texten utom orden "Regleringssamarbetet i samband med" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl S 

Första delen hela texten utom orden "och utvecklingsländerna" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 24 

Första delen "Europaparlamentet inser att internationaliseringen av världens produktionssystem 

har skapat nya möjligheter för ekonomisk utveckling och en sysselsättningsbaserad 

väg bort från fattigdom för hundratals miljoner människor." 

Andra delen "Parlamentet påminner om att ca 780 miljoner yrkesverksamma kvinnor och män 

enligt ILO inte tjänar tillräckligt för att kunna ta sig ur fattigdomen. Utvecklingen av 

globala värdekedjor har skapat arbetstillfällen men den svaga kontrollen av 

efterlevnaden av befintliga arbetslagar och arbetsmiljöstandarder i 

ursprungsländerna som införts för att skydda arbetstagare från orimligt långa 

arbetsdagar och oacceptabla villkor förblir en brännande fråga. Parlamentet noterar 

att globala värdekedjor också har föranlett vissa leverantörsföretag att nonchalera 

arbetslagstiftningen, omlokalisera sin ekonomiska aktivitet till utanför EU, anställa 

arbetstagare på osäkra och oacceptabla villkor, kräva orimligt långa arbetsdagar och 

förvägra arbetstagarna deras grundläggande rättigheter. Sådan praxis leder till illojal 

konkurrens för leverantörer som följer arbetslagstiftningen och internationella 

arbets- och miljöstandarder samt för regeringar som vill förbättra löner och 

levnadsstandard. Kommissionen uppmanas att undersöka effekterna av de ökande 

globala värdekedjorna och att lägga fram konkreta förslag för att förbättra villkoren i 

dem i nära samarbete med ILO och OECD. Parlamentet understryker att EU:s 

ytterligare integrering i globala värdekedjor måste präglas av den dubbla principen 

att skydda den europeiska sociala modellen och regleringsmodellen och samtidigt 

säkra och skapa hållbar och rättvis tillväxt och anständiga arbetstillfällen i EU och 

för unionens partner. Globaliseringen av värdekedjor ökar importinnehållet hos både 

inhemsk produktion och export, vilket på så sätt ökar kostnaderna för 

protektionistiska åtgärder påtagligt." 

 
Verts/ALE: 

skäl C 

Första delen "Den gemensamma handelspolitiken har genomgått en genomgående förändring 

sedan Lissabonfördraget trädde i kraft i december 2009. Handeln fungerar inte 

isolerat utan är kopplad till och beroende av många andra politikområden." 

Andra delen "Förhandlingarna om handels- och investeringsavtal måste omfatta mer än bara 

sänkta tullar eftersom de nuvarande komplexa utmaningarna har att göra med 

lagstiftningsfrågor och samordning av internationella standarder." 

 
punkt 5 

Första delen hela texten utom orden "leder till högre produktivitet, bidrar till ökad extern 

konkurrenskraft och" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 48 

Första delen "Europaparlamentet insisterar på att handelsförhandlingar måste följa en 

skräddarsydd regional handelsstrategi och att fullständig förenlighet med regional 

integration garanteras, särskilt inom Asien, Afrika och Latinamerika" 

Andra delen "som kommissionen har identifierat som avgörande regioner för EU:s ekonomiska 

intressen, utan att förbise den nyckelroll som EU-USA spelar som strategiskt 

partnerskap. Kommissionen uppmanas här att omedelbart inleda förhandlingar om 

ett investeringsavtal med Taiwan. Parlamentet påminner om att EU och 

Latinamerika är naturliga allierade med en sammanlagd befolkning på en miljard 

människor som genererar en fjärdedel av världens BNP. Detta partnerskaps potential 

har inte tagits till vara tillräckligt. Parlamentet välkomnar att kommissionens nya 

handels- och investeringsstrategi har ett tydligt fokus på Latinamerika. 

Kommissionen uppmanas att dra fördel av den nuvarande dynamiken i 

Mercosurländerna för att uppnå ett heltäckande, balanserat och ambitiöst avtal. 

Parlamentet stöder moderniseringen av avtalen med Mexiko och Chile. Parlamentet 

begär att ytterligare impulser ges till att förhandla fram FTA med både Australien 

och Nya Zeeland och påminner om vikten av att utveckla EU:s handelsrelationer 

med Indien, med tanke på den stora potentialen på denna marknad. Kommissionen 

uppmanas att blåsa nytt liv i förhandlingarna med Malaysia och inleda förhandlingar 

med Indonesien så snart som möjligt efter slutförandet av förberedande diskussioner 

om ett övergripande ekonomiskt partnerskap."  

 
ECR: 

punkt 18 

Första delen hela texten utom orden "vara bindande" och "med den allmänna bestämmelsen om 

tvistlösning i avtalet som en sista utväg för att hantera tvister med möjlighet till 

finansiella sanktioner" 

Andra delen "vara bindande" 

Tredje delen "med den allmänna bestämmelsen om tvistlösning i avtalet som en sista utväg för att 

hantera tvister med möjlighet till finansiella sanktioner" 

 
punkt 43 

Första delen hela texten utom orden "endast är ett andrahandsval" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 51 

Första delen hela texten utom orden "och möjliggöra en förbättring av dess konkurrenskraft", 

"skyndsamt" och "med utgångspunkt i parlamentets ståndpunkt" 

Andra delen "och möjliggöra en förbättring av dess konkurrenskraft" 

Tredje delen "skyndsamt" and "med utgångspunkt i parlamentets ståndpunkt" 

 
punkt 68 

Första delen hela texten utom orden "Systemet måste vara förenligt med EU:s rättssystem, 

särskilt EU-domstolarnas behörighet, och mer specifikt EU:s 

konkurrensbestämmelser." 

Andra delen dessa ord 
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punkt 83 

Första delen "Europaparlamentet betonar att bättre harmoniserade och effektivare tullförfaranden 

inom och utanför Europa bidrar till att underlätta handeln, uppfylla respektive avtal 

om förenklade handelsprocedurer, och även bidrar till att förebygga förfalskningar 

och olagliga och falska varor som, när de införs på den inre marknaden, undergräver 

EU:s ekonomiska tillväxt och utsätter de EU-konsumenterna för allvarliga risker. 

Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att förbättra samarbetet mellan 

tullmyndigheterna." 

Andra delen "Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas än en gång att inrätta en gemensam 

EU-tulltjänst för en effektivare tillämpning av tullbestämmelser och tullförfaranden 

inom EU:s tullområde." 

 
punkt 92 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra en 

grundlig förhands- och efterhandsanalys på grundval av konsekvensanalyser för 

varje företag för sig och för regioner i fråga om alla relevanta handelsavtal och 

lagstiftningsdokument, för att förutse möjliga negativa effekter på arbetsmarknaden i 

EU och finna mer sofistikerade metoder för att introducera riskreducerande åtgärder 

och blåsa nytt liv i industrier och regioner som har halkat efter, i syfte att uppnå en 

rättvisare fördelning av handeln och säkerställa brett baserade vinster från denna. 

Parlamentet betonar att de europeiska struktur- och investeringsfonderna, särskilt 

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden, kan spela en 

avgörande roll i detta sammanhang." 

Andra delen "Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter skulle också kunna bli ett 

viktigt instrument om den reformerades och utformades så att den blir adekvat 

finansierad för att ge stöd till företag och producenter i EU som påverkas negativt av 

handelsrelaterade sanktioner gentemot tredjeländer och stöd till anställda i SMF som 

drabbas direkt av globaliseringseffekterna." 

 
ALDE: 

punkt 2 

Första delen hela texten utom orden "och att strategin därför bör fokusera mer 

tillverkningssektorns roll i den gemensamma handelspolitiken." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 54 

Första delen hela texten utom orden "och att EU:s industrisektor alltför ofta uppmärksammas i 

mindre grad än tjänstesektorn" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 78 

Första delen hela texten utom orden "Den offentliga upphandlingen bör vara förenlig med ILO:s 

konvention 94." 

Andra delen dessa ord 

 
PPE: 

punkt 25 

Första delen hela texten utom orden "som går längre än de existerande icke-bindande åtagandena" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 46 

Första delen "Europaparlamentet anser det vara viktigt att först och främst se till att de 

handelsförhandlingar som framgångsrikt har slutförts så snabbt som möjligt 

ratificeras. Parlamentet efterlyser särskilt avtal med Kanada och Singapore så att två 

stora marknader som kommer att vara centrala i framtiden för företagen i EU 

öppnas. Parlamentet efterlyser en informerad debatt i hela EU under de politiska 

diskussionerna" 

Andra delen "när omröstningarna äger rum i Europaparlamentet och i nationella lagstiftande 

församlingar" 

 
punkt 71 

Första delen "Europaparlamentet påminner om att EU:s investeringspolitik, i synnerhet när 

offentliga medel används, måste bidra till förverkligandet av målen för hållbar 

utveckling." 

Andra delen "Parlamentet påminner om behovet att öka transparensen och ansvarsskyldigheten 

för institutioner för utvecklingsfinansiering och offentlig-privata partnerskap för att 

på ändamålsenligt sätt spåra och kontrollera penningflödena, skuldhållbarheten och 

mervärdet för den hållbara utvecklingen i deras projekt." 

 
ECR, PPE: 

punkt 19 

Första delen hela texten utom orden "Det bör inrättas en mekanism genom vilken parlamentet kan 

begära att kommissionen inleder en undersökning av en tredje parts åsidosättande av 

sina skyldigheter enligt en klausul om väsentliga delar." 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL, S&D: 

punkt 30 

Första delen hela texten utom orden "Trips plus-" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 73 

Första delen hela texten utom orden "och levande djur" 

Andra delen dessa ord 

 
ECR, ALDE: 

punkt 45 

Första delen hela texten utom orden "innan nya FTA förhandlingar inleds" 

Andra delen dessa ord 
 

Övrigt 

Skäl J ska placeras efter skäl K.  

Skäl T ska placeras efter skäl Q. 
 

 

6. Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser 

Betänkande: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016) 

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 9  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 416, 266, 30 

3 / ONU + 608, 73, 31 

4 / ONU + 383, 298, 26 

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 369, 304, 32 

punkt 28  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 41  originaltexten särsk. +  

punkt 44  originaltexten delad   

1 / EO + 422, 264, 22 

2 +  

punkt 60  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 68  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 363, 313, 36 

3 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 69  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 408, 229, 73 

punkt 77  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 81  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 386, 292, 31 

punkt 82  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 350, 336, 21 

punkt 83  originaltexten särsk. +  

punkt 105  originaltexten delad   

1 / ONU + 675, 10, 22 

2 / ONU + 541, 154, 7 

punkt 109  originaltexten ONU + 546, 149, 12 

punkt 110  originaltexten delad   

1 / ONU + 542, 149, 17 

2 +  

punkt 112  originaltexten särsk. +  

punkt 113  originaltexten särsk. +  

punkt 115  originaltexten ONU + 557, 129, 21 

skäl B  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

3 / EO - 310, 337, 50 

skäl J  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3 +  

skäl M  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

skäl W  originaltexten särsk. -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 504, 30, 148 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: punkterna 105, 109, 115 

ECR: punkterna 24 (andra delen), 25 (andra, tredje och fjärde delen), 68 (andra delen), 82 

(andra delen), 110 (första delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ALDE: punkt 28 

Verts/ALE: skäl W, punkterna 41, 109, 115 

PPE: skäl W 

ENF: punkterna 83, 112, 113 
 

Begäranden om delad omröstning 

ALDE: 

skäl J 

Första delen "Tillgången till rättslig prövning för offer för människohandel varierar från 

problematisk till nekad"  

Andra delen "för den största delen av världens befolkning. I många länder leder mindre än en 

procent av brotten till fällande dom" 

Tredje delen "Korruption och bristande kapacitet förblir ett stort problem för polisen och rättsliga 

organisationer i många länder" 

 
Verts/ALE: 

punkt 28 

Första delen "Europaparlamentet betonar att den tydliga kopplingen mellan människohandel för 

sexuella ändamål och prostitution" 

Andra delen "kräver att åtgärder införs som stoppar efterfrågan på prostitution" 
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punkt 81 

Första delen hela texten utom orden "eftersom utnyttjandet av offren ännu inte inletts under den 

fasen" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 105 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utöka samarbetet med 

tredjeländer i syfte att bekämpa alla former av människohandel, och särskilt 

uppmärksamma människohandelns jämställdhetsdimension, så att man särskilt 

bekämpar barnäktenskap, sexuellt utnyttjande av kvinnor och flickor samt 

sexturism." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att intensifiera 

arbetet i Khartoumprocessen genom att öka antalet riktade projekt och utvidga det 

aktiva deltagandet till ett större antal länder." 

 
PPE: 

skäl M 

Första delen hela texten utom ordet "hopplösa" 

Andra delen detta ord 

 
punkt 9 

Första delen "Europaparlamentet betonar att efterfrågan på sexuella tjänster i utvecklade länder 

driver människohandeln från utvecklingsländer och försätter människor i en utsatt 

situation, särskilt kvinnor och flickor." 

Andra delen "Medlemsstaterna uppmanas att kriminalisera den medvetna användningen av 

tjänster som utförs av offer för människohandel." 

 
punkt 60 

Första delen hela texten utom orden "och sexuell och reproduktiv hälsa" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 69 

Första delen hela texten utom orden "utanför medlemsstaten och/eller utanför EU" 

Andra delen dessa ord 

 
ECR: 

punkt 25 

Första delen hela texten utom orden "rättsligt bindande" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 82 

Första delen "Europaparlamentet understryker de talrika utmaningar som är förknippade med 

gränsöverskridande arbetskraftsmigration, framför allt risken för att migranter ska 

förklaras som irreguljära och fråntas sina mest grundläggande rättigheter." 

Andra delen "Parlamentet efterlyser inrättande av mekanismer för gränsöverskridande 

arbetskraftsmigration i EU och på internationell nivå med målet att utöka och 

formalisera den lagliga arbetskraftsmigrationen" 
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punkt 110 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar EU att ta fram konkreta lösningar för hur migranter 

och flyktingar kan komma till EU på ett lagligt, reguljärt och säkert sätt som inte 

inbegriper utnyttjande." 

Andra delen "Parlamentet påminner medlemsstaterna och EU om att de måste efterleva 

internationell rätt, inbegripet principen om non-refoulement, i all sin politik, och 

särskilt migrationspolitiken. Parlamentet påminner om att mottagarstaten och 

ursprungsstaten bör garantera offer för människohandel säkert och frivilligt 

återvändande. Lagliga alternativ till återsändande bör erbjudas i sådana fall där 

återsändandet skulle innebära en risk för offrens och/eller deras familjemedlemmars 

säkerhet. Parlamentet vidhåller att mottagarstaten och ursprungsstaten måste 

garantera de förutsättningar som krävs för säkerheten och återintegrationen av offren 

vid återkomsten." 

 
GUE/NGL: 

punkt 77 

Första delen hela texten utom orden "Detta omfattar gränsbevakningstjänstemän, 

migrationstjänstemän, asylhandläggare, brottsutredare" och "EU uppmanas att 

utveckla en regional strategi där man koncentrerar sig på människohandelsrutterna 

och erbjuder motåtgärder som är anpassade efter vilken typ av utnyttjande det rör sig 

om i de olika regionerna." 

Andra delen "Detta omfattar gränsbevakningstjänstemän, migrationstjänstemän, asylhandläggare, 

brottsutredare" 

Tredje delen "EU uppmanas att utveckla en regional strategi där man koncentrerar sig på 

människohandelsrutterna och erbjuder motåtgärder som är anpassade efter vilken typ 

av utnyttjande det rör sig om i de olika regionerna." 

 
PPE, ECR: 

punkt 24 

Första delen "Europaparlamentet anser att regeringarna bör uppmuntra en flerpartsdialog och 

partnerskap för att sammanföra företag, experter på människohandelsbekämpning 

och icke-statliga organisationer samt genomföra gemensamma insatser mot 

människohandel för att se till att arbetstagarnas rättigheter upprätthålls, inbegripet 

deras centrala arbetstagarrättigheter. Parlamentet uppmanar också regeringarna att 

vidta rättsliga åtgärder för att garantera insyn och spårbarhet för produkter i 

leveranskedjan, och uppmanar företag att bättre rapportera om sina insatser för att 

utrota människohandel från sina leveranskedjor. Parlamentet uppmanar EU och 

medlemsstaterna att aktivt involvera nationella och internationella företag för att 

säkerställa att deras produkter inte involverar utnyttjande i något som helst skede av 

leveranskedjan" 

Andra delen "och för att utkräva ansvar av dem"  

Tredje delen "när det gäller människohandel" 

Fjärde delen "längs hela leveranskedjan, även av deras anknutna företag och underleverantörer" 

 
punkt 68 

Första delen hela texten utom orden "att upprätta brandväggar mellan immigrationsmyndigheter 

och yrkesinspektioner, för att uppmuntra offer att framföra klagomål och" 

Andra delen "att upprätta brandväggar mellan immigrationsmyndigheter och yrkesinspektioner, 

för att" 

Tredje delen "uppmuntra offer att framföra klagomål och" 
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ALDE, Verts/ALE: 

punkt 44 

Första delen "Europaparlamentet betonar att det är olagligt att köpa mänskliga organ, vävnader 

och celler." 

Andra delen "Parlamentet konstaterar att människor som köps och säljs i syfte att avlägsna deras 

organ ställs inför särskilda utmaningar och att offren ofta inte är medvetna om de 

långsiktiga och handikappande medicinska konsekvenser som avlägsnande av organ 

och bristen på postoperativ vård har eller om operationens psykiska konsekvenser. 

Parlamentet efterlyser bättre riktade informationsinitiativ för att i högre grad 

uppmärksamma de skador som är förknippade med organförsäljning, särskilt bland 

de fattigaste och mest utsatta, som kan betrakta försäljningen av ett organ som ett 

pris som är värt att betala för en bättre ekonomisk situation." 

 
skäl B 

Första delen hela texten utom orden "påtvingade" och "eller reproduktivt" 

Andra delen "påtvingade"  

Tredje delen "påtvingade" och "eller reproduktivt" 

 


