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1. Protokol til aftalen EF-Schweiz om fri bevægelighed for personer (Kroatiens 

tiltrædelse) *** 

Henstilling: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 602, 63, 29 

 

 

 

2. Socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse *** 

Henstilling: Csaba Sógor (A8-0252/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 626, 62, 7 

 

 

 

3. Tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje ***II 

Indstilling ved andenbehandling: Ivo Belet (A8-0256/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Erklæret godkendt 

 

 

 

4. Økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og SADC-ØPA-landene *** 

Henstilling: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016) 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Afstemning: godkendelse AN + 417, 216, 66 
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5. Aftale vedrørende gennemførelsen af konventionen om arbejdsforhold i 

fiskerisektoren 

Forslag til beslutning: B8-0976/2016 

Angående AN, osv. Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0976/2016  

(EMPL) 

Afstemning: beslutning (tekst som 

helhed) 

 +  

 

 

 

6. Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om 

grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder 

Forslag til beslutning: B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0865/2016  

(ENF-Gruppen) 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN - 82, 567, 47 

Forslag til beslutning B8-0977/2016  

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

§ 3 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 4 § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 6 § originaltekst vs +  

§ 7 § originaltekst AN + 534, 146, 22 

§ 8 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 545, 113, 39 

Efter § 8 3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 241, 273, 175 

4 GUE/NGL AN - 174, 314, 204 

5 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 213, 329, 156 

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 245, 279, 169 

Led 2 § originaltekst vs +  

Led 12 § originaltekst vs +  

Led 13 § originaltekst vs +  

§ A § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ C § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ H § originaltekst vs +  

§ J § originaltekst div   

1 +  

2 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ K § originaltekst vs +  

§ W 1 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 251, 284, 157 

§ originaltekst AN + 546, 113, 32 

Efter § Y 2 GUE/NGL AN - 183, 342, 177 

§ Z § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 31, 662, 6 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 510, 160, 29 

Forslag til beslutning B8-0978/2016  

(ECR-Gruppen) 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN ↓  

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

Verts/ALE: ændringsforslag 1, 3, 5, 6 

ENF: Endelig afstemning om forslag til beslutning B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-

0978/2016 

ECR: ændringsforslag 1, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL ændringsforslag 1, 2, 3, 4, 5, 6 

EFDD §§ 7, 8 (2. del), §§ W, endelig afstemning 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

EFDD led 2, 12, 13, § 6, §§ H, K 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

EFDD 

§ 3 

1. del: "udtrykker sin beklagelse og bekymring over, at der stadig ikke er fundet en 

kompromisløsning, og at Venedigkommissionens henstillinger af 11. marts 2016 

ikke er blevet efterkommet;" 

2. del: "beklager også den polske regerings nægtelse af at offentliggøre alle 

forfatningsdomstolens domme, herunder dommene af 9. marts 2016 og 11. august 

2016;" 

 
§ 4 

1. del: teksten uden ordene: "Kommissionen er besluttet på at" 

2. del: disse ord 

 



P8_PV(2016)09-14(VOT)_DA.doc 6 PE 588.682 

§ 8 

1. del: teksten uden ordene: "herunder kvinders rettigheder" 

2. del: disse ord 

 
§ A 

1. del: teksten uden ordene: "herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal" 

2. del: disse ord 

 
§ C 

1. del: "henviser til, at EU baserer sit virke på en formodning om og gensidig tillid til, at 

medlemsstaterne overholder de demokratiske spilleregler, retsstatsprincippet og de 

grundlæggende rettigheder, som er nedfældet i EMRK" 

2. del: "og chartret om grundlæggende rettigheder" 

 
§ J 

1. del: teksten uden ordene: "og i lyset af den polske regerings manglende fremskridt i 

løsningen af den forfatningsmæssige krise" 

2. del: disse ord 

 
Verts/ALE, S&D, GUE/NGL, PPE, ALDE: 

§ Z 

1. del: teksten uden ordene: "der henviser til, at skovhugsten i Białowieża-skoven begyndte 

i maj" 

2. del: disse ord 
 

Diverse 

Bart Staes (Verts/ALE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet forslag til beslutning B8-0977/2016. 
 

 

7. EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng 

Betænkning: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 27 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 31 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 34 § originaltekst div   

1 +  
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2 +  

§ 43 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 50 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 521, 151, 32 

§ 61 § originaltekst div   

1 +  

2/AN + 479, 152, 70 

§ 62 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 63 § originaltekst vs +  

§ 64 § originaltekst AN + 527, 159, 20 

§ M 1 ordfører  +  

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 596, 59, 49 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL §§ 50 (2. del), 61 (2. del), 64 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

Verts/ALE: §§ 63, 64 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ALDE: 

§ 34 

1. del: teksten uden ordene: "og bæredygtige spisevaner" 

2. del: disse ord 
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§ 62 

1. del: teksten uden ordene: "bemærker, at udstedelsen af langtidsvisa til flere indrejser i 

stedet for korttidsvisa er den bedste måde at reducere irregulær migration, herunder 

gennem smugling og menneskehandel;" 

2. del: disse ord 

 
GUE/NGL 

§ 27 

1. del: teksten uden ordene: "frihandels" (del af ordet ”frihandelsaftale), "(DCFTA)", 

"DCFTA-" (del af ordet DCFTA-forhandlingerne) og "idet der tages udgangspunkt i 

bedste praksis fra lignende forhandlinger" 

2. del: disse ord 

 
§ 31 

1. del: teksten uden ordene: "glæder sig over vedtagelsen af den nye investeringslov, som 

bør skabe reguleringsmæssig stabilitet og fremme investeringer og skattereformer;" 

2. del: disse ord 

 
§ 43 

1. del: teksten uden ordene: "og ved at reformere den underkapitaliserede banksektor" 

2. del: disse ord 

 
§ 50 

1. del: teksten uden ordene: "såsom Hedayah" 

2. del: disse ord 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 61 

1. del: teksten uden ordene: "og til indgåelse af en tilbagetagelsesaftale" 

2. del: disse ord 
 

 

8. Social dumping i EU 

Betænkning: Guillaume Balas (A8-0255/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Alternativt 

beslutningsforslag 

1 ENF  -  

§ 1 § originaltekst div   

1/AN + 652, 29, 22 

2/AN + 513, 183, 5 

3/AN + 501, 180, 22 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 2 § originaltekst div   

1/AN + 571, 118, 13 

2/AN + 514, 158, 28 

§ 7 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 8 § originaltekst div   

1/AN + 653, 10, 42 

2/AN + 525, 140, 33 

§ 11 § originaltekst div   

1 +  

2/VE - 302, 373, 28 

§ 13 § originaltekst div   

1/AN + 643, 36, 25 

2/AN + 381, 301, 22 

§ 15 § originaltekst AN + 369, 294, 44 

§ 18 § originaltekst div   

1/AN + 652, 35, 19 

2/AN + 369, 299, 28 

3/AN + 543, 114, 43 

4/AN + 539, 115, 45 

5/AN + 547, 123, 26 

6/AN + 539, 137, 26 

§ 22 § originaltekst div   

1/AN + 609, 30, 66 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/AN + 450, 217, 31 

3/AN + 514, 160, 26 

§ 24 § originaltekst div   

1 +  

2 +  

§ 25 § originaltekst div   

1/AN + 612, 78, 12 

2/AN + 359, 311, 31 

§ 28 § originaltekst div   

1/AN + 631, 69, 3 

2/AN + 474, 206, 15 

§ 29 § originaltekst vs/VE - 336, 367, 2 

§ 30 § originaltekst vs/VE - 314, 384, 0 

§ 31 § originaltekst div   

1/AN + 628, 71, 1 

2/AN + 510, 184, 4 

3/AN + 419, 261, 14 

4/AN + 526, 164, 5 

§ 32 § originaltekst vs +  

§ 35 § originaltekst AN + 545, 153, 7 

§ 37 § originaltekst vs -  

§ 44 § originaltekst vs/VE + 380, 295, 25 

§ 48 § originaltekst div   

1/VE + 365, 310, 26 

2/VE - 302, 394, 5 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

§ 49 § originaltekst AN - 158, 383, 156 

§ 51 § originaltekst AN + 359, 304, 39 

§ 52 § originaltekst div   

1/AN + 680, 15, 6 

2/AN + 518, 81, 92 

3/AN + 464, 196, 38 

4/AN + 551, 115, 25 

5/AN + 557, 114, 27 

§ 53 § originaltekst div   

1 +  

2/AN - 301, 373, 22 

§ 54 § originaltekst AN + 393, 294, 11 

§ 56 § originaltekst div   

1/AN + 650, 21, 27 

2/AN + 523, 129, 35 

§ 57 § originaltekst AN + 598, 56, 42 

§ 59 § originaltekst vs/VE + 423, 267, 10 

Efter § A § originaltekst div   

1/AN + 666, 30, 3 

2/AN + 545, 140, 6 

§ D § originaltekst div   

1/AN + 577, 116, 10 

2/AN + 531, 136, 9 

§ P § originaltekst div   

1/AN + 631, 63, 7 
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Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

2/AN - 318, 369, 12 

3/AN - 307, 382, 8 

§Aa § originaltekst vs +  

§ Ad § originaltekst div   

1/AN + 529, 99, 69 

2/AN + 515, 107, 71 

Afstemning: beslutning (EMPL) 

(tekst som helhed) 

AN + 458, 199, 34 

 

Anmodning om afstemning ved navneopråb 

GUE/NGL §§ 52, 56, § P 

PPE §§ 8 (2. del), 13 (2. del), 22 (2. del) 49, 53 (2. del) 

S&D §§ 1, 2, 8, 13, 15, 18, 22, 25, 28, 31, 35, 51, 52, 54, 56, 57, §§ A, D, P, Ad 
 

Anmodning om særskilt afstemning 

ALDE: §§ 25, 29, 30, 32, 35, 37, 57 

PPE §§ 15, 29, 30, 37, 48, 51, 54, § P 

S&D §§ 44, 59, § Aa 
 

Anmodning om opdelt afstemning 

ALDE: 

§ P 

1. del: teksten uden ordene: "det mest modne og detaljerede" og "og derfor skal ligestilles 

med fri bevægelighed med henblik på at skabe en håndgribelig merværdi for alle 

EU-borgerne" 

2. del: "det mest modne og detaljerede" 

3. del: "og derfor skal ligestilles med fri bevægelighed med henblik på at skabe en 

håndgribelig merværdi for alle EU-borgerne" 

 
§ Ad 

1. del: "der henviser til, at formanden for Kommissionen har erklæret, at "det samme 

arbejde på samme sted bør aflønnes på samme måde";" 

2. del: "der henviser til, at det er nødvendigt med en juridisk præcisering af denne erklæring 

og dens anvendelse;" 
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§ 1 

1. del: teksten uden ordene: "EU-lovgivning og national" og "mener, at konsekvenserne af 

disse praksisser og situationer kan have en indvirkning med hensyn til tre primære 

dimensioner: 

– det økonomiske aspekt: visse økonomiske aktørers brug af ulovlige praksisser 

såsom sort arbejde eller misbrugspraksisser, f.eks. proformaselvstændighed, kan føre 

til alvorlige markedsforvridninger, som er skadelige for virksomheder, der er i god 

tro, navnlig SMV'er  

– det sociale aspekt: social dumping kan føre til en situation med forskelsbehandling 

og ulige behandling af arbejdstagere i EU og fratage dem den reelle udøvelse af 

deres sociale rettigheder og arbejdstagerrettigheder, herunder med hensyn til løn og 

social beskyttelse  

– det finansielle og budgetmæssige aspekt: manglende betaling af 

socialsikringsbidrag og afgifter som følge af social dumping udgør en trussel mod 

den finansielle bæredygtighed af medlemsstaternes socialsikringssystemer og 

offentlige finanser;" 

2. del: "EU-lovgivning og national" 

3. del: "mener, at konsekvenserne af disse praksisser og situationer kan have en indvirkning 

med hensyn til tre primære dimensioner: 

– det økonomiske aspekt: visse økonomiske aktørers brug af ulovlige praksisser 

såsom sort arbejde eller misbrugspraksisser, f.eks. proformaselvstændighed, kan føre 

til alvorlige markedsforvridninger, som er skadelige for virksomheder, der er i god 

tro, navnlig SMV'er  

– det sociale aspekt: social dumping kan føre til en situation med forskelsbehandling 

og ulige behandling af arbejdstagere i EU og fratage dem den reelle udøvelse af 

deres sociale rettigheder og arbejdstagerrettigheder, herunder med hensyn til løn og 

social beskyttelse  

– det finansielle og budgetmæssige aspekt: manglende betaling af 

socialsikringsbidrag og afgifter som følge af social dumping udgør en trussel mod 

den finansielle bæredygtighed af medlemsstaternes socialsikringssystemer og 

offentlige finanser;" 

 
§ 24 

1. del: "opfordrer til en intensivering af kontroller i forbindelse med overholdelsen af 

arbejds-, standby-, køre- og hviletid inden for alle relevante sektorer, f.eks. anlægs-, 

catering-, sundheds- og transportsektorerne," 

2. del: "og til indførelse af sanktioner for alvorlig brud herpå;" 

 
GUE/NGL 

§ 2 

1. del: teksten uden ordene: "at sikre lige konkurrencevilkår og loyal konkurrence i hele EU 

og" 

2. del: disse ord 

 
§ 7 

1. del: "understreger, at det er nødvendigt at supplere indsatsen mod overtrædelserne af de 

sociale rettigheder med bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse," 

2. del: "for at sikre fair konkurrence og lige vilkår for virksomhederne;" 

 
§ 48 

1. del: teksten uden ordene: "i de specifikke henstillinger, som den fremsætter over for 

medlemsstaterne i forbindelse med det europæiske semester," 

2. del: disse ord 
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PPE 

§ 8 

1. del: "bemærker, at manglende eller uregelmæssige erklæringer hører til blandt de mest 

udbredte former for omgåelse af reglerne om udstationering;" 

2. del: "anbefaler, at det i tilfælde af udstationering bør være obligatorisk i alle 

medlemsstaterne at indsende en erklæring, senest når leveringen af tjenesteydelser 

indledes, og at sådanne erklæringer bør indføres i et europæisk register, hvilket vil 

gøre dem lettere at konsultere, fremme samordningen mellem medlemsstaterne og 

begrænse de aktuelle juridiske usikkerheder, der hænger sammen med forskellene i 

procedurer og dokumenter fra det ene land til det andet;" 

 
§ 11 

1. del: teksten uden ordene: "men også traditionelle "udstationeringssektorer" som 

kødforarbejdnings- og transportsektoren" 

2. del: disse ord 

 
§ 13 

1. del: teksten uden ordene: "bl.a. mulighed for at afbryde leveringen af tjenesteydelser i 

tilfælde af alvorlige overtrædelser af lovgivningen om udstationering eller af 

gældende kollektive overenskomster;" 

2. del: disse ord 

 
§ 28 

1. del: teksten uden ordene: "og anmoder Kommissionen om at foreslå specifikke 

henstillinger baseret på indikatorer for, at der er tale om et ansættelsesforhold i 

overensstemmelse med ILO's henstilling nr. 198 om ansættelsesforhold, samtidig 

med at man ikke diskriminerer ægte selvstændige arbejdstagere med et lille antal 

kunder; understreger behovet for at overvåge den beskæftigelsesmæssige status for 

arbejdstagere såsom luftfartspiloter og lokomotivførere og deres ansættelsesforhold 

hos de virksomheder, hvor de arbejder;" 

2. del: disse ord 

 
§ 53 

1. del: teksten uden ordene: "med hensyn til at styrke bæredygtigheden i Den Økonomiske 

og Monetære Union som helhed" 

2. del: disse ord 

 
§ 56 

1. del: teksten uden ordene: "oprette et instrument, der pålægger virksomheder at udvise 

rettidig omhu, som er ansvarspådragende, både i forhold til deres datterselskaber og 

underentreprenører, der udøver virksomhed i et tredjeland, for at" 

2. del: disse ord 

 
§ A 

1. del: teksten uden ordene: "der henviser til, at den stigende tendens til outsourcing og 

underentrepriser kan skabe muligheder for at misbruge eller omgå den eksisterende 

arbejdsret og sociallovgivning" 

2. del: disse ord 

 
§ D 

1. del: teksten uden ordet: "garanteret" 

2. del: dette ord 
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ALDE, PPE: 

§ 18 

1. del: "opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge gennemførelsen af direktiv 

2014/67/EU og effektiviteten af platformen til bekæmpelse af sort arbejde i 

forbindelse med bekæmpelsen af skuffeselskaber ved at udbrede princippet om, at 

hvert selskab skal have ét enkelt hjemsted og sikre, at hver udbyder af 

tjenesteydelser ved fri udveksling af tjenesteydelser med udstationerede 

arbejdstagere bør udøve "reel virksomhed" i etableringsmedlemsstaten og således 

være en reel virksomhed; minder om vigtigheden af, at virksomhederne udøver "reel 

virksomhed" i deres oprindelsesmedlemsstat som begrundelse for at udstationere 

arbejdstagere;" uden ordene "ved at udbrede princippet om, at hvert selskab skal 

have ét enkelt hjemsted og" 

2. del: "udbrede princippet om, at hvert selskab skal have ét enkelt hjemsted og" 

3. del: "erindrer om, at Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender forkastede 

forslaget til direktiv om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar" 

4. del "fordi nogle af de foreslåede bestemmelser kunne fremme oprettelsen af enheder, 

hvis sociale og økonomiske aktiviteter er fiktive, udgør en overtrædelse af deres 

overenskomstmæssige og retlige forpligtelser og er skyld i tab af skatteindtægter på 

milliarder af euro" 

5. del "opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for at foreslå et gennemsigtigt 

og tilgængeligt virksomhedsregister over samtlige virksomheder i EU og den 

obligatoriske anvendelse af EESSI;" uden ordene "Kommissionen til at overveje 

muligheden for at foreslå et gennemsigtigt og tilgængeligt virksomhedsregister over 

samtlige virksomheder i EU og" 

6. del: "Kommissionen til at overveje muligheden for at foreslå et gennemsigtigt og 

tilgængeligt virksomhedsregister over samtlige virksomheder i EU og" 

 
§ 22 

1. del: "bemærker problemerne med direktiv 96/71/EF og dets gennemførelse; fremhæver 

betydningen af at løse disse problemer for at sikre rimelige arbejdsvilkår, respekt for 

arbejdstageres rettigheder og lige konkurrencevilkår for udstationerende og lokale 

virksomheder i værtslandet, hvilket er særlig vigtigt for SMV'er; opfordrer til en 

rettidig gennemførelse af direktiv 2014/67/EU;  

bemærker Kommissionens forslag om at ændre direktiv 96/71/EF ved at medtage en 

begrænsning af udstationeringsperioder, indføre bestemmelser om aflønning og 

fastlægge vilkår og betingelser for beskæftigelse for at sikre respekt for princippet 

om ligebehandling og forbuddet mod enhver forskelsbehandling på baggrund af 

nationalitet, som har været fastlagt i EU-retten siden oprettelsestraktaterne; 

fastholder, at reglerne om udstationering bør være tydelige, forholdsmæssige og 

berettigede;" uden ordene "bemærker Kommissionens forslag om at ændre direktiv 

96/71/EF ved at medtage en begrænsning af udstationeringsperioder, indføre 

bestemmelser om aflønning og fastlægge vilkår og betingelser for beskæftigelse for 

at sikre respekt for princippet om ligebehandling og forbuddet mod enhver 

forskelsbehandling på baggrund af nationalitet, som har været fastlagt i EU-retten 

siden oprettelsestraktaterne;" 

2. del: "bemærker Kommissionens forslag om at ændre direktiv 96/71/EF ved at medtage 

en begrænsning af udstationeringsperioder, indføre bestemmelser om aflønning og 

fastlægge vilkår og betingelser for beskæftigelse for at sikre respekt for princippet 

om ligebehandling og forbuddet mod enhver forskelsbehandling på baggrund af 

nationalitet, som har været fastlagt i EU-retten siden oprettelsestraktaterne;" 

3. del: "understreger nødvendigheden af at overholde værtslandets kollektive 

overenskomster og arbejdsmarkedsrelationer;" 
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§ 52 

1. del: "mener, at en løn, som gør det muligt for arbejdstagerne at leve et anstændigt liv, er 

vigtig for den sociale samhørighed og for at opretholde en produktiv økonomi;" 

2. del: "opfordrer til overholdelse og fremme af kollektive forhandlinger; anbefaler 

desuden, at der etableres bundgrænser for lønninger i form af nationale 

mindstelønninger, hvor det måtte være relevant og med behørig respekt for hver 

enkelt medlemsstats praksis og efter høring af arbejdsmarkedets parter," 

3. del: "således at man gradvis kan opnå mindst 60 % af den respektive nationale 

gennemsnitsløn, såfremt det er muligt," 

4. del "og derved undgå alt for store lønforskelle, støtte den samlede efterspørgsel og 

økonomisk genopretning og understøtte opadgående social konvergens;" uden ordet 

"opadgående" 

5. del "opadgående" 

 
ECR, PPE: 

§ 25 

1. del: teksten uden ordene: "overveje at oprette et europæisk vejtransportagentur for at" 

2. del: disse ord 

 
ALDE, ECR, GUE/NGL: 

§ 31 

1. del: teksten uden ordene: "afviser enhver yderligere liberalisering af cabotagekørsel, 

indtil gennemførelsen af den nuværende retlige ramme er blevet styrket" og 

"revidere direktivet om kombineret transport (92/106/EØF(24)) med henblik på'" 

2. del: "afviser enhver yderligere liberalisering af cabotagekørsel," 

3. del: "indtil gennemførelsen af den nuværende retlige ramme er blevet styrket" 

4. del "revidere direktivet om kombineret transport (92/106/EØF(24)) med henblik på" 
 

 

9. Beslutning om at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Dokumenter med 

central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter 

til detailinvestorer 

Forslag til beslutning (B8-0974/2016) 

Angående Am nr. Stiller AN, 

osv. 

Afstemning Afstemning ved 

AN/VE – 

bemærkninger 

Forslag til beslutning B8-0974/2016  

(ECON) 

§ 4 § originaltekst  + ændret mundtligt 

Afstemning: beslutning (tekst som helhed) AN + 602, 4, 12 
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Diverse 

Pervenche Berès havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til stk. 4: 

“4. opfordrer Kommissionen til at overveje et forslag til udsættelse af datoen for anvendelse af 

forordning (EU) nr. 1286/2014 uden at ændre nogen anden bestemmelse i niveau 1 med henblik på at 

sikre en gnidningsløs gennemførelse af kravene i forordningen og den delegerede forordning og undgå 

anvendelsen af niveau 1, uden at der på forhånd er trådt reguleringsmæssige tekniske standarder i 

kraft;” 

 


