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 BILAG 
 

AFSTEMNINGSRESULTATER 

Tegnforklaring 

+ vedtaget 

- forkastet 

↓ bortfaldet 

R taget tilbage 

AN (..., …, ...) afstemning ved navneopråb (for, imod, hverken/eller) 

VE (..., …, ...) elektronisk afstemning (for, imod, hverken/eller) 

div opdelt afstemning 

vs særskilt afstemning 

am ændringsforslag 

AC kompromisændringsforslag 

PC tilsvarende tekstdel 

S ændringsforslag udgår 

= identiske ændringsforslag 

§ punkt/stk./betragtning 

art artikel 

PR beslutningsforslag 

PRC fælles beslutningsforslag 

SEC hemmelig afstemning 
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1. Samhørighedspolitik og forsknings- og innovationsstrategier for intelligent 

specialisering (RIS3) 

Betænkning: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 570, 54, 15 

 

 

2. Europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative 

foranstaltninger 

Betænkning: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 523, 76, 38 

 

 

3. Undersøgelse af emissionsmålinger i bilindustrien 

Interimsbetænkning: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning AN + 618, 26, 7 

 

 

4. Anmodning om ophævelse af István Ujhelyis immunitet 

Betænkning: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  
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5. Anmodning om beskyttelse af Rosario Crocettas privilegier og immuniteter 

Betænkning: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

 

6. Anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos' immunitet 

Betænkning: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Enkelt afstemning  +  

 

 

7. Aftale mellem EU og Kina i tilslutning til Kroatiens tiltrædelse *** 

Henstilling: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 590, 41, 35 

 

 

 

8. Aftale mellem EU og Uruguay i tilslutning til Kroatiens tiltrædelse *** 

Henstilling: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 587, 38, 37 
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9. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Lazaros Stavrou Lazarouu 

Betænkning: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 182, stk. 
1)) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: udnævnelse af 

Lazaros Stavrou Lazarou 

 + 520, 48, 120 

 

 

 

10. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - João Figueiredo 

Betænkning: Igor Šoltes (A8-0259/2016) (hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 182, stk. 
1)) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: udnævnelse af João 

Figueiredo 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten- Leo Brincat 

Betænkning: Igor Šoltes (A8-0257/2016) (hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 182, stk. 

1)) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: udnævnelse af Leo 

Brincat 

 - 229, 381, 58 
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12. Statistikker over varehandelen med tredjelande (delegerede beføjelser og 

gennemførelsesbeføjelser) ***II 

Indstilling ved andenbehandling: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Godkendelse uden afstemning 

 

 

 

13. Statistikker over priserne på naturgas og elektricitet ***I 

Betænkning: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Tekst som helhed - 

blok nr. 1 

7 kor. udv. VE + 403, 116, 78 

Blok nr. 2 1-6 kor. udv.  ↓  

Art 2, § 1, efter nr. 3 8 Verts/ALE  -  

Art 2, efter § 1 10 Verts/ALE  -  

Bilag II 9 Verts/ALE  -  

Afstemning: Kommissionens forslag  +  

Afstemning: lovgivningsmæssig beslutning AN + 375, 161, 60 

 

 

 

14. Mod en ny udformning af energimarkedet 

Betænkning: Werner Langen (A8-0214/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 4 § originaltekst vs +  

§ 6 § originaltekst vs +  

Efter § 22 1 mindst 76  

medlemmer 

AN - 274, 384, 42 

§ 23 § originaltekst vs +  

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 30 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 31 § originaltekst vs +  

§ 44 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 48 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 49 2 mindst 76  

medlemmer 

AN - 185, 495, 22 

§ originaltekst div   

1 +  

2/AN + 519, 163, 16 

3 +  

§ 51 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

3/AN + 360, 297, 47 

§ 53 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 54 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 55 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 57 § originaltekst vs +  

§ 58 § originaltekst AN + 541, 143, 7 

§ 60 § originaltekst vs +  

§ 66 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 69 § originaltekst vs +  

§ 70 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 71 § originaltekst vs +  

§ 72 § originaltekst vs +  

§ 73 § originaltekst vs +  

§ G § originaltekst vs +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 454, 188, 61 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: § 58 

Verts/ALE: ændringsforslag 1, 2, §§ 49 (2. del), 51 (3. del) 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ENF: §§ 4, 6, 24, 69, 71, 72, 73 

Verts/ALE: § 23 

EFDD § G, §§ 31, 53, 57, 58, 60, 73 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

S&D: 

§ 53 

1. del: "advarer mod at blande energiforsyningsmæssige mål og klimapolitiske mål 

sammen;" 

2. del: "kræver konsekvent styrkelse af emissionshandelsordningen og ændring af markedet 

med henblik på større fleksibilitet, således at CO2- og brændstofpriserne fremover i 

højere grad kan støtte udbredelsen af vedvarende energikilder;" 

 
ENF: 

§ 55 

1. del: "kræver, under hensyntagen til nærhedsprincippet, at medlemsstaterne i forbindelse 

med en yderligere udbygning af den vedvarende energi koordinerer deres indsats, 

startende på regionalt plan, for at øge energimarkedet økonomiske effektivitet, 

således at de fælles EU-mål kan blive opfyldt og nettes stabilitet styrket; er af den 

opfattelse, at en medlemsstat ikke bør træffe ensidige beslutninger, som har en 

væsentlig indvirkning på nabostaterne, uden bredere drøftelser og samarbejde på 

regionalt plan eller EU-plan; erindrer om, at vedvarende energikilder for det meste 

har en stærk lokal dimension;" 

2. del: "opfordrer Kommissionen til at arbejde hen imod en konvergent europæisk 

lovgivning for fremme af vedvarende energi;" 

 
§ 70 

1. del: "bemærker, at effektiv, uvildig og løbende overvågning af de europæiske 

energimarkeder er et vigtigt redskab til at sikre et reelt indre energimarked 

kendetegnet ved fri konkurrence, gode prissignaler og forsyningssikkerhed;" 

2. del: "understreger, hvor vigtigt ACER er i denne henseende, og ser frem til 

Kommissionens udtalelse om nye og øgede beføjelser til ACER i 

grænseoverskridende spørgsmål;" 
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Verts/ALE: 

§ 48 

1. del: teksten uden ordene: "være teknologineutralt og" 

2. del: disse ord 

 
EFDD 

§ 24 

1. del: teksten uden ordene: "rent nationale og ikkemarkedsbaserede" 

2. del: disse ord 

 
§ 30 

1. del: "understreger behovet for at fremme indførelse af energilagringssystemer og skabe 

lige vilkår, hvor energilagring kan konkurrere med andre fleksibilitetsmuligheder," 

2. del: "på grundlag af en teknologineutral udformning af energimarkedet;" 

 
§ 44 

1. del: teksten uden ordene: "højeffektive moderne gaskraftværker" 

2. del: disse ord 

 
§ 54 

1. del: teksten uden ordene: "betoner, at der i tilfælde af afvigelser fra den køreplan, som 

operatøren har indberettet, bør opkræves en passende kompenserende energipris;" 

2. del: disse ord 

 
§ 66 

1. del: teksten uden ordene: "neutrale" og "neutrale" 

2. del: disse ord 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 49 

1. del: teksten uden ordene: "samt giver mulighed for gradvis udfasning af støtte til modne 

vedvarende teknologier" og "og at eventuelle indvirkninger på energiintensive 

sektorer med risiko for kulstoflækage begrænses til et minimum" 

2. del: "samt giver mulighed for gradvis udfasning af støtte til modne vedvarende 

teknologier" 

3. del: "og at eventuelle indvirkninger på energiintensive sektorer med risiko for 

kulstoflækage begrænses til et minimum" 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 51 

1. del: "påpeger, at medlemsstaterne i henhold til 2020-rammen skal opfylde konkrete, 

kvantitative mål for den vedvarende energis andel af det endelige energiforbrug 

uafhængigt af situationen på markedet, og fremhæver derfor, at det er vigtigt at 

fremme vedvarende energi ved hjælp af politikker med fokus på konkurrence og 

omkostningseffektivitet, samtidig med at det anerkendes, at der er mange forskellige 

vedvarende teknologier, som befinder sig på forskellige udviklingstrin og har 

forskellige egenskaber og derfor ikke kan underkastes en standardtilgang;" 

2. del: "minder om den vigtige rolle, som EU's emissionshandelssystem spiller i denne 

sammenhæng," 

3. del: "og anser fremme af investeringer for at være mere forenelig med markedet end 

faste indfødningstariffer og generel fortrinsbehandling;" 
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15. EU-strategi for opvarmning og køling 

Betænkning: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 9 § originaltekst vs +  

§ 23 § originaltekst AN + 615, 62, 19 

§ 24 § originaltekst vs +  

§ 27 § originaltekst vs +  

§ 28 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 31 § originaltekst AN + 582, 114, 7 

§ 39 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 41 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 45 § originaltekst AN + 614, 72, 17 

§ 47 § originaltekst vs +  

§ 48 § originaltekst div   

1 +  

2/VE + 391, 285, 27 

§ 51 § originaltekst AN + 534, 124, 42 

§ 52 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 55 § originaltekst vs +  

§ 56 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 69 § originaltekst vs +  

§ 92 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 98 § originaltekst vs +  

§ K § originaltekst vs +  

§ T § originaltekst vs +  

§ V § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 550, 66, 87 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

ENF: § 23 

EFDD §§ 31, 45, 51 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

Verts/ALE: § K, §§ 9, 24, 47, 51, 69 

PPE: §§ 55, 98 

EFDD § T, §§ 27, 69 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

§ V 

1. del: teksten uden ordene: "og til, at naturgas og LPG i vid udstrækning anvendes til at 

dække dette behov, og at anvendelsen heraf ville kunne optimeres ved hjælp af 

højeffektiv energilagring" 

2. del: disse ord 
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§ 39 

1. del: teksten uden ordene: "fremhæver, at hybride opvarmningssystemer, der genererer 

varme fra mindst to energikilder, kan muliggøre en voksende rolle for opvarmning 

baseret på vedvarende energi, navnlig i eksisterende bygninger, hvor de kan 

indføres, uden at det skaber behov for større renoveringer;" 

2. del: disse ord 

 
§ 41 

1. del: teksten uden ordene: "f.eks. den varme, der befinder sig i dybhavsminer, til 

opvarmning (køling)" 

2. del: disse ord 

 
PPE: 

§ 48 

1. del: teksten uden ordene: "på lokalt plan (såsom fjernvarmeanlæg) eller på mikroplan 

(såsom geotermiske anlæg og solenergianlæg)" 

2. del: disse ord 

 
§ 52 

1. del: teksten uden ordene: "at fastsætte et klart mål for organisk genanvendelse med 

henblik på" 

2. del: disse ord 

 
§ 92 

1. del: teksten uden ordene: "Kommissionen og" 

2. del: disse ord 

 
ENF: 

§ 56 

1. del: "er af den opfattelse, at medlemsstaterne hurtigst muligt bør tage skridt til at udfase 

lavtemperaturovne, som anvendes til forbrænding af faste fossile brændsler og 

organisk affald, der under forbrændingsprocessen frigiver en række skadelige stoffer 

i atmosfæren;" 

2. del: "er af den opfattelse, at medlemsstaterne, hvor det er muligt, bør tilskynde til 

udfasning af gamle og ineffektive pejse til afbrænding af træ i tæt bebyggede byer 

og fremme udskiftningen af disse med moderne, effektive, miljøvenlige og sunde 

alternativer og samtidig iværksætte initiativer for at øge bevidstheden om de 

potentielle sundhedsmæssige risici ved og bedste praksis med hensyn til afbrænding 

af træ;" 

 
EFDD 

§ 28 

1. del: "og fjernvarme" 

2. del: disse ord 
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16. Styrkelse af SMV'ers konkurrenceevne 

Betænkning: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

AN + 618, 15, 59 

 

 

 

17. EU-strategi for Alperegionen 

Betænkning: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 7 § originaltekst AN + 564, 114, 26 

§ 18 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 521, 155, 27 

§ 31 § originaltekst  + ændret mundtligt 

Efter § 36 1 mindst 76  

medlemmer 

AN - 143, 548, 13 

2 mindst 76  

medlemmer 

AN - 146, 519, 36 

3 mindst 76  

medlemmer 

AN - 190, 504, 6 

Efter § 43 4 mindst 76  

medlemmer 

AN - 189, 489, 27 

§ 47 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 521, 78, 107 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: am 1, 2, 3, 4 

EFDD §§ 7, 18 (2. del), 20, ændringsforslag 1, 2, 3, 4 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

Verts/ALE: 

§ 47 

1. del: teksten uden ordene: "navnlig" 

2. del: dette ord 

 
EFDD 

§ 18 

1. del: teksten uden ordene: "opfordrer i denne forbindelse alle de deltagende lande til at 

udarbejde tilskyndelsesforanstaltninger til udvikling af offentlig-private 

partnerskaber;" 

2. del: disse ord 
 

Diverse 

Mercedes Bresso havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til § 31: 

“31. støtter diversificering af turismeudbuddet via udvikling af nye turismetilbud, der er tilpasset de 

regionale forhold, og som udnytter regionale ressourcer, f.eks. temaparker og -ruter, fødevare- og 

vinturisme, kultur-, sundheds- og uddannelsesturisme samt sportsturisme, med henblik på at forlænge 

turismesæsonen og lette presset på infrastrukturen og opnå helårlig beskæftigelse afstemt efter 

turismecyklussen, samt desuden turisme på landet med henblik på at tiltrække gæster til hoteller uden 

for de mest besøgte områder og skabe interesse for aktiviteter på landet og i naturen samt styrke 

turistdestinationernes konkurrenceevne og bæredygtighed; støtter fremme af nye turismeaktiviteter, 

som er bedre afpasset efter klimaforandringer og miljøbeskyttelse; understreger endvidere behovet for 

at støtte og styrke koordineringen af bjergredningstjenester;” 
 

 

18. EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær 

bistand 

Betænkning: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 2 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2 -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 4 § originaltekst  + ændret mundtligt 

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 7 § originaltekst vs +  

§ 11 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 12 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 13 § originaltekst  + ændret mundtligt 

§ 14 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 15 § originaltekst  + ændret mundtligt 

§ 17 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 20 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE + 421, 244, 33 

§ 26 § originaltekst vs +  

§ 32 § originaltekst div  ændret mundtligt 

1 +  

2 -  

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 35 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 511, 129, 61 

 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: §§ 4, 7 

Verts/ALE: § 26 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

PPE: 

§ 32 

1. del: teksten uden ordene: "og have som hovedmål at undersøge og løse de reelle årsager 

til forarmelsen af oprindelseslandene, som f.eks. multinationale selskabers plyndring 

og udnyttelse af menneskelige ressourcer og naturressourcer, land grabbing, EU-

medlemsstaternes støtte til autokratiske og korrupte regeringer, våbenhandelen og de 

ødelæggende konsekvenser af betaling af udlandsgæld;" 

2. del: disse ord 
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GUE/NGL 

§ 20 

1. del: teksten uden ordene: "direkte" og "men at fredsbevarende operationer med 

udviklingsmål ikke udtrykkeligt er udelukket; henviser desuden til, at artikel 209 og 

212 i TEUF ikke udtrykkeligt udelukker finansiering af kapacitetsopbygning i 

sikkerhedssektoren;" 

2. del: "direkte" 

3. del: "men at fredsbevarende operationer med udviklingsmål ikke udtrykkeligt er 

udelukket; henviser desuden til, at artikel 209 og 212 i TEUF ikke udtrykkeligt 

udelukker finansiering af kapacitetsopbygning i sikkerhedssektoren;" 

 
Verts/ALE: 

§ 2 

1. del: teksten uden ordene: "mener, at en sådan fond bør tilføre værdi til de eksisterende 

finansieringskilder" 

2. del: disse ord 

 
§ 3 

1. del: teksten uden ordene: "erkender merværdien af at samle et stort antal nationale bidrag 

på EU-plan som supplement til de betydelige bidrag fra de eksterne 

finansieringsinstrumenter og Den Europæiske Udviklingsfond (EUF);" 

2. del: disse ord 

 
§ 11 

1. del: teksten uden ordene: "minder om, at midlerne fra EU's trustfond skal gennemføres 

og evalueres på grundlag af ODA-kriterierne, og at alle udgifter, der falder uden for 

dette krav, skal finansieres ved hjælp af andre kilder, som er samlet i trustfonden; 

understreger i denne forbindelse betydningen af at samle bidrag fra mange 

forskellige kilder og donorer, og minder om, at udnyttelse af løftestangseffekten er 

en af de vigtigste årsager til oprettelsen af dette instrument, som anvendes til så 

forskellige og heterogene formål;" 

2. del: disse ord 

 
§ 12 

1. del: "minder om, at anvendelsen af EUF til finansiering af EU's trustfond for Afrika 

muligvis vil få indvirkning på de bistandsmodtagerlande i Afrika, som ikke er 

omfattet af trustfonden, og navnlig de mindst udviklede lande (LDC-landene);" 

2. del: "advarer mod risikoen ved at flytte bistand væk fra de fattigste lande, som har 

mindst adgang til andre finansieringskilder;" 
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§ 14 

1. del: "mener, at EU's trustfond for Afrika bør bidrage til udvikling i lande, der er transit- 

og oprindelseslande for migranter, til styrkelse og forbedring af lokale offentlige 

tjenesteydelser (sociale tjenester, sundhed, uddannelse, ernæring, kultur) samt til 

politisk deltagelse og regeringsførelse, navnlig gennem projekter, der tager 

udgangspunkt i lokalsamfundene; mener, at fonden bør bidrage til udvikling af 

beskæftigelsen i lokale sektorer, samtidig med at menneskerettighederne og miljøet 

beskyttes; mener i denne forbindelse, at lokale forvaltningsmyndigheder skal tages 

med på råd som fuldgyldige partnere, så længe der er fuldstændig garanti for 

effektivitet og god forvaltning, i overensstemmelse med principperne om 

bistandseffektivitet, og at de desuden bør være de væsentligste aktører med ansvar 

for leveringen af offentlige tjenesteydelser på lokalt plan; mener, at civilsamfund, 

ikke-statslige organisationer (NGO'er), internationale organisationer og 

diasporasamfund bør spille en komplementær og afgørende rolle i håndteringen af 

de grundlæggende årsager til migration og forbedringen af lokale tjenesteydelser;" 

2. del: "kræver åbne og deltagerorienterede høringsprocesser forud for fastlæggelsen af 

projekter som et centralt bidrag til vurdering af udviklingsbehovene;" 

 

 
§ 17 

1. del: teksten uden ordene: "navnlig i uddannelses- og erhvervsuddannelsessektoren, 

sundheds- og ernæringssektoren, fødevaresikkerhedssektoren og vand- og 

sanitetssektoren, som alle er afgørende for øget inklusion, myndiggørelse og 

forbedring af lokalbefolkningens trivsel, med fokus på unge mennesker" og "og 

samtidig være i stand til at levere bedre og mere retfærdige og bæredygtige 

tjenesteydelser til den brede befolkning;" 

2. del: "navnlig i uddannelses- og erhvervsuddannelsessektoren, sundheds- og 

ernæringssektoren, fødevaresikkerhedssektoren og vand- og sanitetssektoren, som 

alle er afgørende for øget inklusion, myndiggørelse og forbedring af 

lokalbefolkningens trivsel, med fokus på unge mennesker" 

3. del: "og samtidig være i stand til at levere bedre og mere retfærdige og bæredygtige 

tjenesteydelser til den brede befolkning;" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE 

§ 33 

1. del: teksten uden ordene: "navnlig om den effektive gennemførelse af tilbagesendelses- 

og tilbagetagelsesaftaler" og "at øge fondens gennemsigtighed og understreger, at 

overvågning og evaluering af de projekter og programmer, der finansieres, vil være 

af afgørende betydning for" 

2. del: "navnlig om den effektive gennemførelse af tilbagesendelses- og 

tilbagetagelsesaftaler" 

3. del: "at øge fondens gennemsigtighed og understreger, at overvågning og evaluering af 

de projekter og programmer, der finansieres, vil være af afgørende betydning for" 

 
§ 35 

1. del: "bemærker, at EU's trustfond for Afrika blev skabt efter topmødet i Valletta mellem 

afrikanske og europæiske stats- og regeringschefer om migrationsspørgsmål; 

opfordrer Kommissionen til at give Parlamentet et overblik over de konkrete 

foranstaltninger, der fulgte efter dette topmøde, navnlig på områderne udvikling, 

bekæmpelse af smuglere og undertegnelse af tilbagesendelses-, tilbagetagelses- og 

reintegrationsaftaler;" 

2. del: "opfordrer Rådet til at give Kommissionen de nødvendige mandater til at indgå 

sådanne aftaler med de lande, der er omfattet af EU's trustfond." 
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PPE, ECR, Verts/ALE: 

§ 5 

1. del: "beklager dybt, at trustfondene giver anledning til en forbigåelse af 

budgetmyndigheden og dermed undergraver budgettets enhed; noterer sig, at 

oprettelsen af dette ad hoc-instrument er en erkendelse af, at den flerårige finansielle 

ramme (FFR) for 2014-2020 er underdimensioneret; påpeger, at medlemsstaternes 

bidrag udgør 85 % af Unionens budget; mener, at oprettelsen af EU's trustfond reelt 

svarer til, at man reviderer lofterne for den nuværende FFR ved at forhøje 

medlemsstaternes bidrag;" 

2. del: "understreger derfor, at oprettelsen af finansieringsinstrumenter uden for EU-

budgettet skal forblive en undtagelse, da man derved forbigår budgetmyndigheden 

og undergraver budgettets enhed; beklager dybt, at Parlamentet ikke er repræsenteret 

i strategirådet til trods for de betydelige midler, der kommer fra Unionens budget; 

kræver, at budgetmyndigheden indbydes til at deltage i strategirådet;" uden ordene 

"da man derved forbigår budgetmyndigheden og undergraver budgettets enhed" 

3. del: "da man derved forbigår budgetmyndigheden og undergraver budgettets enhed" 

 
PPE, ECR: 

§ 24 

1. del: teksten uden ordene: "seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder" 

2. del: "seksuel og reproduktiv sundhed" 

3. del: "og rettigheder" 

 

Diverse 

Ignazio Corrao havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag: 

§ 4 

“4. understreger, at den omskiftelighed, der kendetegner frivillige bidrag, viser, at anvendelsen af 

finansielle instrumenter uden for EU-budgettet ikke er en holdbar metode til mobilisering af yderligere 

midler; og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at leve op til deres tilsagn og hurtigt og reelt at 

indbetale et bidrag, der modsvarer Unionens, således at EU's trustfond bliver i stand til at udvikle sit 

fulde potentiale, i stedet for kun at betale det minimumsbeløb, der er nødvendigt for at opnå stemmeret 

i strategirådet;” 

 

§ 13 

“13. beklager dybt, at de allerede lave niveauer af udviklingsbistand til LDC-landene faldt for andet år 

i træk på trods af ODA'ens fortsatte betydning for dem, og at andelen af bistand til disse lande er på sit 

laveste niveau i ti år; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at bistanden ikke 

flyttes væk fra de fattigste lande for at dække omkostningerne ved de aktuelle kriser;” 

 

§ 15 

“15. minder om, at regionale og lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer og NGO'er er 

naturlige partnere i en effektiv udviklingspolitik, og at en løbende dialog med nationale myndigheder 

og lokalsamfund er afgørende for fastlæggelsen af fælles strategier og prioriteter og for at muliggøre 

en evidensbaseret tilgang til implementeringen af fonden; understreger, at der er behov for et tættere 

samarbejde med lokale myndigheder og NGO'er, navnlig i stater, hvor der ikke er tilstrækkelige 

garantier for god regeringsførelse og gennemsigtighed; kræver, at nærhedsprincippet og princippet om 

ejerskab også respekteres på dette indsatsområde; understreger, at lokale forvaltningsorganer, lokale 

civilsamfund, NGO'er og internationale organisationer bør være stærkt involveret i planlægnings-, 

implementerings- og evalueringsfaserne af EU's trustfond; opfordrer Kommissionen til at klarlægge og 

formalisere høringsprocedurerne med disse interessenter med henblik på at sikre, at de rent faktisk 

deltager i de drøftelser, der finder sted i de operationelle udvalg, med klare og gennemsigtige 

udvælgelseskriterier;” 
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§ 32 

“32. minder om, at EU's migrationspolitikker primært bør fokusere på at håndtere de grundlæggende 

årsager til migration og have som hovedmål at undersøge og løse de reelle årsager til forarmelsen af 

oprindelseslandene, som f.eks. multinationale selskabers plyndring og udnyttelse af menneskelige 

ressourcer og naturressourcer, land grabbing, EU-medlemsstaternes støtte til autokratiske og korrupte 

regeringer, våbenhandelen og de ødelæggende konsekvenser af betaling af udlandsgæld; understreger, 

at EU's migrationspolitikker bør bidrage til at skabe fred og stabilitet og fremme økonomisk udvikling 

i overensstemmelse med mål 16 for bæredygtig udvikling om fred og retfærdighed ved at arbejde for 

at sikre et sundt liv for alle i alle aldersgrupper, opnå ligestilling mellem kønnene og styrke alle 

kvinders og pigers status og sikre inkluderende og kvalitetspræget uddannelse for alle med henblik på 

at skabe betingelserne for en demografisk kløft i overensstemmelse med mål 3, 4 og 5 for bæredygtig 

udvikling, ved at optrappe arbejdet for at fremme og organisere lovlige migrationskanaler i 

overensstemmelse med delmål 7 til mål 10 for bæredygtig udvikling ("Fremme velordnet, sikker, 

regulær og ansvarlig migration og mobilitet, bl.a. ved at gennemføre planlagte og velfungerende 

migrationspolitikker"), ved at øge beskyttelsen af migranter og asylansøgere og særligt udsatte 

grupper, ved mere effektivt at bekæmpe udnyttelse af og handel med migranter mål 3, 4, 5, delmål 7 til 

mål 10 og mål 16 i målene for bæredygtig udvikling i Dagsorden 2030 og ved at arbejde tættere 

sammen med tredjelande for at forbedre samarbejdet om incitamenter til migranter, også 

højtuddannede migranter, så de kan vende tilbage og blive reintegreret i deres oprindelseslande, 

frivillig tilbagevenden og tilbagetagelse på en måde, der forbedrer deres muligheder;” 

19. Skabelse af arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe 

balance mellem arbejds- og privatliv 

Betænkning: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 334, 360, 5 

3 +  

§ 5 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

4/VE + 353, 320, 22 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 6 § originaltekst vs +  

§ 7 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 412, 239, 47 

§ 8 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 411, 200, 84 

3/AN + 408, 196, 86 

§ 10 § originaltekst div   

1/AN + 656, 29, 6 

2/AN + 366, 274, 44 

§ 15 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 18 § originaltekst AN + 545, 100, 52 

§ 20 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 21 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 23 § originaltekst div   

1 +  

2 -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

§ 26 § originaltekst vs/VE - 285, 334, 80 

§ 28 § originaltekst div   

1/AN + 637, 33, 28 

2/AN + 396, 297, 5 

3/AN + 545, 122, 26 

§ 29 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 31 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/AN + 343, 343, 14 

4 +  

5 +  

6/AN + 360, 319, 16 

7 +  

8 +  

§ 33 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 34 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

§ 35 § originaltekst div   

1/AN + 625, 54, 23 

2/AN + 519, 84, 87 

3/AN + 426, 205, 59 

4/AN + 637, 16, 34 

§ 37 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 353, 314, 32 

§ 40 § originaltekst vs -  

§ 41 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 305, 332, 60 

§ 42 § originaltekst vs +  

§ 46 § originaltekst div   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 47 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 49 § originaltekst div   

1/AN + 565, 123, 12 

2 +  

3/AN + 598, 82, 16 

§ 50 § originaltekst vs +  

§ 51 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 52 § originaltekst AN + 631, 53, 11 

§ 54 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/VE - 335, 343, 18 

§ 55 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 56 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 59 § originaltekst AN + 416, 224, 56 

§ 60 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 61 § originaltekst vs +  

§ 63 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 65 § originaltekst vs -  

§ 66 § originaltekst AN + 592, 21, 79 

§ 67 § originaltekst vs -  

§ A § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ C § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3/AN + 415, 207, 72 

§ D § originaltekst AN + 591, 9, 90 

§ E § originaltekst div   

1/AN + 619, 62, 13 

2/AN - 296, 380, 8 

§ G § originaltekst vs +  

§ H § originaltekst vs -  

§ I § originaltekst div   

1 +  

2 -  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ K § originaltekst div   

1 +  

2 -  

3 -  

§ M § originaltekst vs/VE + 350, 337, 6 

§ Q § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 331, 346, 16 

§ S § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ T § originaltekst vs +  

§ V § originaltekst div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ Ab § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ Af § originaltekst AN + 337, 269, 87 

§ Ag § originaltekst div   

1/AN + 622, 17, 54 

2/AN + 433, 182, 74 

§ Ai § originaltekst vs/VE + 338, 323, 28 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 443, 123, 100 
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Anmodning om afstemning ved navneopråb 

S&D: §§ D, §§ 10, 28, 59 

GUE/NGL §§ E, Af, Ag, §§ 31 (3. og 6. del), 35, 37 (2. del), 49 (1. og 3. del), 52, 66 

EFDD § C (3. del), §§ 7 (2. del), 8 (2. og 3. del), 18, 59 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ECR: §§ C, T, Af, §§ 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59, 67 

PPE: §§ M, Af, §§ 7, 26, 59, 67 

ALDE: §§ G, H, M, Ai, §§ 40, 47, 61, 65, 67 

GUE/NGL §§ 6, 40, 50 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ECR: 

§ 47 

1. del: "påpeger, at balancen mellem arbejds- og privatliv skal baseres på arbejdstagernes 

rettigheder og sikkerhed på arbejdsmarkedet og på retten til at tage fri, uden at den 

begrænses af krav om øget mobilitet og fleksibilitet;" 

2. del: "understreger, at øget fleksibilitet kan resultere i, at den forskelsbehandling, som 

kvinder i øjeblikket udsættes for på arbejdsmarkedet, tiltager – i form af lavere 

lønninger, ikke-standardiserede ansættelsesforhold og et uforholdsmæssigt stort 

ansvar for ubetalte huslige gøremål – hvis der ikke inden anlægges en klar strategi 

for integration af kønsaspektet;" 

 
PPE: 

§ E 

1. del: teksten uden ordene: "men at den bestemt ikke er ambitiøs nok" 

2. del: disse ord 

 
§ Q 

1. del: teksten uden ordene: "(ansættelse uden fast timeantal, tidsbegrænsede 

ansættelseskontrakter, deltidsjob osv.)" 

2. del: disse ord 

 
§ 56 

1. del: teksten uden ordene: "Kommissionen og" 

2. del: disse ord 

 
§ 60 

1. del: teksten uden ordene: "Kommissionen og" 

2. del: disse ord 

 
ALDE: 

§ A 

1. del: teksten uden ordene: "der henviser til, at en familievenlig politik er vigtig for at 

udvirke en positiv demografisk udviklingstendens" 

2. del: disse ord 

 
§ I 

1. del: teksten uden ordene: "en ny form for arbejdstilrettelæggelse, der er baseret på” og  

”kvalitet" 

2. del: disse ord 
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§ S 

1. del: "der henviser til, at det blandt de forskellige beskæftigelseskategorier er de 

kvindelige selvstændige erhvervsdrivende, som har sværest ved at skabe balance 

mellem arbejds- og privatliv;" 

2. del: "der henviser til, at kvinder, der ønsker at etablere egen virksomhed, meget ofte har 

vanskeligt ved at få adgang til kredit, idet traditionelle finansielle formidlere er 

tilbageholdende med at yde lån, da de anser kvindelige iværksættere for at være 

mere udsatte for risici og mindre tilbøjelige til at få deres virksomheder til at vokse;" 

 
§ Ab 

1. del: "der henviser til, at Europa er der verdensdel, der har det største antal af ældre 

borgere og en aldringsproces, der vil fortsætte i de næste årtier; der henviser til, at 

mange medlemsstater mangler tilstrækkelige faciliteter inden for langtidspleje til at 

håndtere de øgede plejebehov og stagneringen eller faldet i indikatoren "sunde 

leveår";" 

2. del: "der henviser til, at de fleste job, der skabes inden for formel hjemmepleje til ældre 

pårørende, er kendetegnet af lave lønninger og beskedne kvalifikationskrav" 

 
§ 20 

1. del: teksten uden ordene: "er individuelle og almene med lige" 

2. del: disse ord 

 
§ 21 

1. del: teksten uden ordene: "overkommelige" og "af høj kvalitet" 

2. del: disse ord 

 
§ 24 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at indføre en proaktive politik og foretage de 

nødvendige investeringer, som er rettet mod og udformet til at støtte kvinder og 

mænd, der starter på, vender tilbage til, forbliver eller bliver forfremmet på 

arbejdsmarkedet efter perioder med familie- eller plejeorlov, med at finde stabil 

beskæftigelse af høj kvalitet i overensstemmelse med artikel 27 i den europæiske 

socialpagt; understreger navnlig nødvendigheden af at sikre tilbagevenden til den 

samme stilling eller en tilsvarende eller lignende stilling, beskyttelse mod 

afskedigelse og mindre gunstig behandling som følge af graviditet og ansøgning om 

eller udnyttelse af familieorlov og beskyttelse i en periode efter deres tilbagevenden, 

så de kan tilpasse sig deres job igen;" 

2. del: "gentager, at der også skal sikres mulighed for at tilpasse arbejdstider og/eller 

rutiner, når de vender tilbage til arbejdet (herunder at arbejdsgiveren skal begrunde 

et afslag), samt ret til uddannelsesperioder;" 

 
GUE/NGL 

§ V 

1. del: teksten uden ordene: ”eller kun delvist", ”ikke" plus ”kan overdrages” og 

"ordentligt" 

2. del: "eller kun delvist" 

3. del: ”ikke" plus ”kan overdrages”  og "ordentligt" 

 
§ 37 

1. del: teksten uden ordene: "at overveje" 

2. del: disse ord 
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§ 41 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at støtte skattepolitikken som en effektiv løftestang, 

der styrker balancen mellem arbejdsliv og privatliv, og til at fremme beskæftigelsen 

blandt kvinder" 

2. del: "ved at indføre skattefradrag for børnepasning og pleje af ældre eller andre 

omsorgskrævende pårørende baseret på skattemæssige incitamenter og sociale 

ydelser;" 

 
§ 51 

1. del: teksten uden ordene: "navnlig i det fremspirende digitale "intelligente arbejdsmiljø"" 

2. del: disse ord 

 
§ 55 

1. del: teksten uden ordene: "både", "og" og "virksomhedernes produktivitet/rentabilitet" 

2. del: disse ord 

 
EFDD 

§ 7 

1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at føre en politik og gennemføre 

foranstaltninger, der anerkender den stigende mangfoldighed i familieforhold" 

2. del: "herunder civile partnerskaber og forældre- og bedsteforældreordninger, samt i 

samfundet som helhed, navnlig med henblik på at sikre, at børn ikke diskrimineres 

på grund af deres forældres civilstand eller familiens sammensætning; opfordrer 

medlemsstaterne til gensidigt at anerkende juridiske dokumenter for at sikre fri 

bevægelighed uden forskelsbehandling;" 

 
PPE, GUE/NGL: 

§ 10 

1. del: teksten uden ordene: "som f.eks. en børnegaranti" 

2. del: disse ord 

 
§ 33 

1. del: teksten uden ordene: "individualiseringen af retten til orlovsordninger og at " 

2. del: "individualiseringen af" 

3. del: "retten til orlovsordninger og at" 
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§ 34 

1. del: teksten uden ordene: "et direktiv om fædreorlov med mindst to ugers obligatorisk 

fuldt betalt orlov;", "et direktiv om plejeorlov, som supplerer ydelsen af professionel 

pleje, gør det muligt for arbejdstagere at pleje omsorgskrævende personer og giver 

den person, der står for plejen, tilstrækkelig aflønning og social beskyttelse; 

opfordrer til medarbejderfokuseret fleksibilitet og tilstrækkelige incitamenter for 

mænd til at tage plejeorlov;" og "minimumsstandarder i alle medlemsstater til at 

opfylde adoptanters og adopterede børns særlige behov og at etablerede de samme 

rettigheder, som gælder for biologiske forældre;" 

2. del: "et direktiv om fædreorlov med mindst to ugers obligatorisk fuldt betalt orlov," 

3. del: "et direktiv om plejeorlov, som supplerer ydelsen af professionel pleje, gør det 

muligt for arbejdstagere at pleje omsorgskrævende personer og giver den person, der 

står for plejen, tilstrækkelig aflønning og social beskyttelse; opfordrer til 

medarbejderfokuseret fleksibilitet og tilstrækkelige incitamenter for mænd til at tage 

plejeorlov;" uden ordene "medarbejderfokuseret fleksibilitet og" 

4. del "medarbejderfokuseret fleksibilitet og" 

5. del "minimumsstandarder i alle medlemsstater til at opfylde adoptanters og adopterede 

børns særlige behov og at etablerede de samme rettigheder, som gælder for 

biologiske forældre;" 

 

 
PPE, ALDE: 

§ 3 

1. del: teksten uden ordene: "og de deraf følgende finanspolitiske nedskæringer" og 

"gennemføre en politik og indføre støtteforanstaltninger, som skal fremme den 

demografiske fornyelse" 

2. del: "og de deraf følgende finanspolitiske nedskæringer" 

3. del: "gennemføre en politik og indføre støtteforanstaltninger, som skal fremme den 

demografiske fornyelse" 

 
§ 28 

1. del: teksten uden ordene: "og opfordrer den til i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets 

parter og efter høring af civilsamfundet at fremsætte et ambitiøst forslag med høje 

standarder med henblik på at sikre en bedre balance mellem arbejds- og familieliv;", 

"ammende" og "og enlige" 

2. del: "og opfordrer den til i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter og efter høring af 

civilsamfundet at fremsætte et ambitiøst forslag med høje standarder med henblik på 

at sikre en bedre balance mellem arbejds- og familieliv;" 

3. del: "ammende" og "og enlige" 

 
§ K 

1. del: teksten uden ordene: "der henviser til, at den nuværende beskæftigelses- og 

socialpolitik sammen med de påtvungne økonomiske stramninger hindrer vækst og 

udvikling i Europa; der henviser til, at denne politik står i vejen for opfyldelsen af 

målet i Europa 2020-strategien om en erhvervsfrekvens på 75 % for kvinder (tallet 

ligger i øjeblikket på 63,5 %);" og "er forældet" 

2. del: "der henviser til, at den nuværende beskæftigelses- og socialpolitik sammen med de 

påtvungne økonomiske stramninger hindrer vækst og udvikling i Europa; der 

henviser til, at denne politik står i vejen for opfyldelsen af målet i Europa 2020-

strategien om en erhvervsfrekvens på 75 % for kvinder (tallet ligger i øjeblikket på 

63,5 %);" 

3. del: "er forældet" 
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ECR, GUE/NGL: 

§ 5 

1. del: teksten uden ordene: "lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige", "opfordrer 

Kommissionen til  som led i sit arbejdsprogram for 2017 under overholdelse af 

nærhedsprincippet at fremlægge et forslag til en sådan pakke inden for rammerne af 

den bebudede europæiske søjle for sociale rettigheder, hvis det ikke skulle lykkes for 

arbejdsmarkedets parter at nå frem til en aftale;", "understreger, at lovforslaget bør 

have ligestilling mellem mænd og kvinder som retsgrundlag;" og "i retning af en 

søjle med sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder" 

2. del: "lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige" 

3. del: "opfordrer Kommissionen til som led i sit arbejdsprogram for 2017 under 

overholdelse af nærhedsprincippet at fremlægge et forslag til en sådan pakke inden 

for rammerne af den bebudede europæiske søjle for sociale rettigheder, hvis det ikke 

skulle lykkes for arbejdsmarkedets parter at nå frem til en aftale; " og "i retning af en 

søjle med sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder" 

4. del "understreger, at lovforslaget bør have ligestilling mellem mænd og kvinder som 

retsgrundlag;" 

 
ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

§ 8 

1. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle og vedtage en særlig 

politik og særlige foranstaltninger til støtte for de mest forfordelte" 

2. del: "som for øjeblikket er udelukket fra de gældende love og bestemmelser" 

3. del: "som f.eks. enlige mødre, samlevende par, par af samme køn, indvandrere, 

selvstændige eller såkaldte "medhjælpende ægtefæller" og familier, hvor et eller 

flere medlemmer har et handicap;" 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

1. del: teksten uden ordene: "omvendt bevisbyrde" og "på eget initiativ formelt at 

efterforske ligestillingssager og" 

2. del: "omvendt bevisbyrde" 

3. del: "til på eget initiativ formelt at efterforske ligestillingssager og" 

 
considérant Ag 

1. del: "der henviser til, at det er nødvendigt med en målrettet arbejdsmarkedspolitik og 

politik til forening af arbejds- og privatliv for at tage hensyn til de tværsektorielle 

hindringer, som udsatte kvinder står over for med hensyn til balance mellem arbejds- 

og privatliv og sikkerhed i ansættelsen" 

2. del: "som f.eks. kvinder med handicap, unge kvinder, kvindelige migranter og flygtninge, 

kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og LGBTI-kvinder;" 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 23 

1. del: teksten uden ordene: "og til at gennemføre en sådan strategi gennem det europæiske 

semester" 

2. del: disse ord 
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ECR, PPE, ALDE: 

§ 29 

1. del: "opfordrer til en bedre samordning af de forskellige orlovsformer i EU og i 

medlemsstaterne i samarbejde med arbejdsmarkedets parter;" 

2. del: "påpeger, at bedre adgang til forskelige former for orlov giver folk mulighed for 

orlov, som svarer til de forskellige livsstadier, øger erhvervsfrekvensen, den samlede 

effektivitet og jobtilfredsheden; bemærker, at arbejdsmarkedets parter kunne spille 

en rolle i de situationer, hvor der ikke findes bestemmelser om orlov, eller hvor de 

gældende bestemmelser anses for at være utilstrækkelige, ved at fastsætte nye 

bestemmelser eller opdatere de gældende bestemmelser for barsels-, fædre- og 

forældreorlov;" 

3. del: "opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til igen at overveje orlovspolitikken 

for at tage hensyn til den rolle, som erhvervsaktive bedsteforældre spiller med 

hensyn til pasning af deres børnebørn;" 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 31 

1. del: "opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en rapport om gennemførelsen af 

direktivet om forældreorlov og opfordrer Kommissionen og arbejdsmarkedets parter 

til at overveje at skabe mulighed for en forlængelse af minimumsperioden for 

forældreorlov med tilstrækkelig kompensation og social sikring fra fire til mindst 

seks måneder og at forhøje den alder, barnet må have, for at der kan tages 

forældreorlov, understreger, at forældre skal have fleksibilitet til at tage orloven i 

mindre dele eller samlet; opfordrer medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter at 

genoverveje deres system for økonomisk kompensation for forældreorlov med 

henblik på at nå frem til et passende kompensationsniveau, der virker fremmende og 

endvidere kan tilskynde mænd til at tage forældreorlov længere end den 

minimumsperiode, der er fastsat i direktivet;" 

2. del: "gentager, at forældreorlov skal deles ligeligt mellem forældrene" uden ordene 

"ligeligt" 

3. del: "ligeligt" 

4. del "og at en betydelig del af forældreorloven ikke må kunne overføres" uden ordene 

"en betydelig del af" og "ikke" 

5. del "en betydelig del af" 

6. del: "ikke" 

7. del: "understreger, at begge forældre skal behandles på samme måde for så vidt angår 

rettigheder til indkomst" 

 
ALDE, GUE/NGL: 

§ 35 

1. del: "opfordrer medlemsstaterne til at indføre "plejekreditter" for både kvinder og mænd" 

uden ordene ""plejekreditter""  

2. del: ""plejekreditter""  

3. del: "som perioder, der på lige fod berettiger til optjening af pensionsrettigheder, for at 

beskytte dem, der tager en pause fra arbejdsmarkedet for at yde uformel og ubetalt 

pleje til en omsorgskrævende pårørende eller et familiemedlem, og til at anerkende 

værdien af det arbejde, som disse plejepersoner yder til samfundet;" 

4. del "opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis på dette område;" 
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§ 49 

1. del: "påpeger, at balancen mellem arbejds- og privatliv på den ene side skal baseres på 

arbejdstagernes rettigheder og sikkerhed i ansættelsen og på retten til at tage fri, 

uden at den begrænses af krav om øget mobilitet og fleksibilitet; påpeger på den 

anden side, at der er  forskelle i den enkelte arbejdstagers personlige og 

familiemæssige situation, og mener derfor, at arbejdstagerne skal have mulighed for 

at gøre brug af fleksible arbejdsforhold, så de kan tilpasses til de særlige 

omstændigheder i de forskellige faser i livsforløbet;" uden ordene "at balancen 

mellem arbejds- og privatliv på den ene side skal baseres på arbejdstagernes 

rettigheder og sikkerhed i ansættelsen og på retten til at tage fri, uden at den 

begrænses af krav om øget mobilitet og fleksibilitet" 

2. del: "at balancen mellem arbejds- og privatliv på den ene side skal baseres på 

arbejdstagernes rettigheder og sikkerhed i ansættelsen og på retten til at tage fri, 

uden at den begrænses af krav om øget mobilitet og fleksibilitet" 

3. del: "mener, at en sådan arbejdstagerfokuseret fleksibilitet kan fremme en højere 

erhvervsfrekvens blandt kvinder; understreger at arbejdstagere og arbejdsgivere har 

et fælles ansvar for at udforme og aftale de mest hensigtsmæssige ordninger; 

opfordrer Kommissionen til at udarbejde en oversigt over situationen i 

medlemsstaterne med hensyn til retten til at anmode om fleksible arbejdsforhold;" 

 
§ 54 

1. del: "påpeger, at overdrevent lange og uregelmæssige arbejdstider og utilstrækkelige 

hvileperioder sammen med uforholdsmæssigt store resultatkrav, er vigtige faktorer 

bag det tiltagende stressniveau, det dårlige fysiske og psykiske helbred samt der 

stigende antal arbejdsulykker og erhvervssygdomme; påpeger, a fleksible og 

forudsigelige arbejdstider har en gavnlig indvirkning på balancen mellem arbejds- 

og privatliv; opfordrer medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at garantere 

arbejdstiden og sikre ugentlige hvileperioder gennem håndhævelse af alle gældende 

lovbestemmelser; minder Kommissionen om dens pligt til at kontrollere 

gennemførelsen af arbejdstidsdirektivet og til at indlede 

traktatovertrædelsesprocedurer mod medlemsstater, som ikke gennemfører det;" 

uden ordene "påpeger, a fleksible og forudsigelige arbejdstider har en gavnlig 

indvirkning på balancen mellem arbejds- og privatliv;" 

2. del: "påpeger, a fleksible og forudsigelige arbejdstider har en gavnlig indvirkning på 

balancen mellem arbejds- og privatliv;" 

3. del: "henstiller med henblik herpå til nøje overvågning af overtagelser og/eller salg af 

virksomheder med det formål at modvirke tendensen til en svækkelse af 

bestemmelserne i ansættelseskontrakter om arbejdstider og hvileperioder;" 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

§ 46 

1. del: "påpeger det høje niveau af fattige arbejdstagere i hele Europa, hvor visse 

mennesker bliver nødt til at arbejde mere og længere og endog kombinere flere job 

for at opnå en indkomst, som de kan leve af;" 

2. del: "understreger, hvor vigtigt det er, at der ikke skabes en balance mellem arbejds- og 

privatliv gennem indførelse af usikkerhed i ansættelsen og forøgelse af antallet af 

ikke-standardiserede ansættelsesforhold; bemærker, at kvinder er overrepræsenteret i 

ikke-standardiserede ansættelsesforhold, hvilket giver anledning til social og 

økonomisk usikkerhed; henviser til de vedvarende lønforskelle for mænd og kvinder 

i alle medlemsstater mellem bruttoløn og nettoløn, som ikke blot kan tilskrives 

forskellige funktioner hos de forskellige aktører, men også forskelle i 

markedsvilkårene;" 

3. del: "understreger, at nettolønnen bør være resultatet af arbejdsindsats og de lokale 

leveomkostninger og ikke blot kvantitative normer;" 

4. del "opfordrer medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at udvikle en lønpolitisk 

ramme med effektive redskaber til at bekæmpe løndiskriminering og sikre en 

tilstrækkelig løn for alle arbejdstagere f.eks. gennem indførelse af en mindsteløn på 

nationalt plan, som sikrer et værdigt liv i overensstemmelse med national praksis; 

opfordrer medlemsstaterne til at støtte kollektive overenskomstforhandlinger som en 

vigtig faktor i udviklingen af lønpolitikken;" 

 
ECR, ALDE: 

§ 63 

1. del: "understreger, at enhver form for forskelsbehandling af kvinder, herunder 

kønsmæssig opdeling, løn- og pensionsforskelle, kønsstereotyper og et højt 

stressniveau som følge af kampen for at forene arbejds- og privatlivet, er afspejlet i 

kvinders høje grad af fysisk inaktivitet og har en enorm indflydelse på deres fysiske 

og mentale sundhed;" 

2. del: "understreger vigtigheden af at bekæmpe stereotyper ved at fremme og forsvare 

ligestilling mellem kønnene på alle stadier i uddannelsessystemet, fra grundskolen 

og opefter;" 

3. del: "opfordrer medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at gennemføre og støtte 

oplysnings- og informationskampagner og programmer, der fremmer ligestilling 

mellem kønnene og bekæmper stereotyper;" 

 
PPE, EFDD: 

§ C 

1. del: "der henviser til, at den traditionelle opfattelse af kvinders og mænds roller og af 

kernefamilien yderligere er under pres " 

2. del: "som følge af stigningen i antallet af eneforsørgerfamilier, familier på grundlag af 

partnerskaber mellem personer af samme køn, teenagemødre osv. i EU;" 

3. del: "der henviser til, at en manglende erkendelse af denne mangfoldighed medfører 

yderligere forskelsbehandling og har negative konsekvenser for mennesker i EU og 

deres familier;" 

 


