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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. Protokollet till avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer 

(Kroatiens anslutning till EU) *** 

Rekommendation: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: godkännande ONU + 602, 63, 29 

 

 

 

2. Socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning *** 

Rekommendation: Csaba Sógor (A8-0252/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: godkännande ONU + 626, 62, 7 

 

 

 

3. Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart *** 

Andrabehandlingsrekommendation: Ivo Belet (A8-0256/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förklarades godkänt 

 

 

 

4. Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och de avtalsslutande 

SADC-staterna *** 

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

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: godkännande ONU + 417, 216, 66 
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5. Avtal om genomförandet av konventionen om arbete ombord på fiskefartyg 

Resolutionsförslag: B8-0976/2016 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till resolution B8-0976/2016  

(EMPL-utskottet) 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

 +  

 

 

 

6. Den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på de grundläggande 

rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna 

Resolutionsförslag: B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till resolution B8-0865/2016  

(ENF-utskottet) 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU - 82, 567, 47 

Förslag till resolution B8-0977/2016  

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

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 6  originaltexten särsk. +  

punkt 7  originaltexten ONU + 534, 146, 22 

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  



P8_PV(2016)09-14(VOT)_SV.doc 4 PE 588.682 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / ONU + 545, 113, 39 

efter punkt 8 3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ONU - 241, 273, 175 

4 GUE/NGL ONU - 174, 314, 204 

5 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ONU - 213, 329, 156 

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ONU - 245, 279, 169 

beaktandeled 2  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 12  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 13  originaltexten särsk. +  

skäl A  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl C  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl H  originaltexten särsk. +  

skäl J  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl K  originaltexten särsk. +  

skäl W 1 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ONU - 251, 284, 157 

 originaltexten ONU + 546, 113, 32 

efter Y 2 GUE/NGL ONU - 183, 342, 177 

skäl Z  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / EO - 31, 662, 6 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 510, 160, 29 

Förslag till resolution B8-0978/2016  

(ECR-gruppen) 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

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

ENF: Slutomröstning om resolutionsförslagen B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-

0978/2016 

ECR: ÄF 1, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: ÄF 1, 2, 3, 4, 5, 6 

EFDD: punkterna 7, 8 (andra delen), skäl W, slutlig omröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

EFDD: beaktandeleden 2, 12, 13, punkt 6, skäl H, K 
 

Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 3 

Första delen "Europaparlamentet beklagar och uttrycker oro över att man hittills inte funnit någon 

kompromisslösning och över att Venedigkommissionens rekommendationer av den 

11 mars 2016 inte genomförts." 

Andra delen "Parlamentet beklagar också att Polens regering vägrat offentliggöra alla domar från 

författningsdomstolen, bland annat domarna av den 9 mars 2016 och den 

11 augusti 2016." 

 
punkt 4 

Första delen hela texten utom orden "kommissionens avsikt att" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 8 

Första delen hela texten utom orden "bland annat kvinnors rättigheter" 

Andra delen dessa ord 

 

 
skäl A 

Första delen hela texten utom orden "inbegripet rättigheterna för dem som tillhör minoriteter" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl C 

Första delen "EU fungerar utifrån förutsättningen om ömsesidigt förtroende för att 

medlemsstaterna iakttar demokrati, rättsstat och grundläggande rättigheter, enligt 

vad som föreskrivs i Europakonventionen" 

Andra delen "och i stadgan om de grundläggande rättigheterna" 
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skäl J 

Första delen hela texten utom orden "och mot bakgrund av att Polens regering inte gjort framsteg 

med att lösa den konstitutionella krisen" 

Andra delen dessa ord 

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

skäl Z 

Första delen hela texten utom orden "Avverkningen i Białowieżaskogen inleddes i maj" och 

"avverkningen i" 

Andra delen dessa ord 
 

Övrigt 

Bart Staes (Verts/ALE-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslag B8-0977/2016. 
 

 

7. EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget 

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

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 27  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 34  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 43  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 50  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 521, 151, 32 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 61  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 479, 152, 70 

punkt 62  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 63  originaltexten särsk. +  

punkt 64  originaltexten ONU + 527, 159, 20 

skäl M 1 rapporteur  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 596, 59, 49 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: punkterna 50 (andra delen), 61 (andra delen), 64 
 

Begäranden om särskild omröstning 

Verts/ALE: punkterna 63, 64 
 

Begäranden om delad omröstning 

ALDE: 

punkt 34 

Första delen hela texten utom orden “och hållbara kostvanor” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 62 

Första delen hela texten utom orden ”Parlamentet noterar att utfärdandet av viseringar för flera 

inresor för längre vistelse, i stället för viseringar för kortare vistelser, är det bästa 

sättet att minska den irreguljära migrationen, även den som förekommer i form av 

smuggling och människohandel.” 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL: 

punkt 27 

Första delen hela texten utom orden “frihandelsavtal”, “frihandelsavtalet” och “med utnyttjande 

av bästa praxis som använts i liknande förhandlingar” 
Andra delen dessa ord 

 
punkt 31 

Första delen hela texten utom orden ” Parlamentet välkomnar antagandet av den nya 

investeringslagen, som bör skapa ett stabilt regelverk och underlätta investeringar, 

samt skattereformerna. 

Andra delen dessa ord 
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punkt 43 

Första delen hela texten utom orden "och genom en reform av den underkapitaliserade 

banksektorn" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 50 

Första delen hela texten utom orden "såsom Hedayah" 

Andra delen dessa ord 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

punkt 61 

Första delen hela texten utom orden "och ett ingående av ett återtagandeavtal" 

Andra delen dessa ord 
 

 

8. Social dumpning i Europeiska unionen 

Betänkande: Guillaume Balas (A8-0255/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Alternativt 

resolutionsförslag 

1 ENF  -  

punkt 1  originaltexten delad   

1/ ONU + 652, 29, 22 

2 / ONU + 513, 183, 5 

3/ ONU + 501, 180, 22 

punkt 2  originaltexten delad   

1/ ONU + 571, 118, 13 

2 / ONU + 514, 158, 28 

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 8  originaltexten delad   

1/ ONU + 653, 10, 42 

2 / ONU + 525, 140, 33 



P8_PV(2016)09-14(VOT)_SV.doc 9 PE 588.682 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 11  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 302, 373, 28 

punkt 13  originaltexten delad   

1/ ONU + 643, 36, 25 

2 / ONU + 381, 301, 22 

punkt 15  originaltexten ONU + 369, 294, 44 

punkt 18  originaltexten delad   

1/ ONU + 652, 35, 19 

2 / ONU + 369, 299, 28 

3/ ONU + 543, 114, 43 

4/ ONU + 539, 115, 45 

5/ ONU + 547, 123, 26 

6/ ONU + 539, 137, 26 

punkt 22  originaltexten delad   

1/ ONU + 609, 30, 66 

2 / ONU + 450, 217, 31 

3/ ONU + 514, 160, 26 

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 25  originaltexten delad   

1/ ONU + 612, 78, 12 

2 / ONU + 359, 311, 31 

punkt 28  originaltexten delad   

1/ ONU + 631, 69, 3 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / ONU + 474, 206, 15 

punkt 29  originaltexten särsk. / 

EO 

- 336, 367, 2 

punkt 30  originaltexten särsk. / 

EO 

- 314, 384, 0 

punkt 31  originaltexten delad   

1/ ONU + 628, 71, 1 

2 / ONU + 510, 184, 4 

3/ ONU + 419, 261, 14 

4/ ONU + 526, 164, 5 

punkt 32  originaltexten särsk. +  

punkt 35  originaltexten ONU + 545, 153, 7 

punkt 37  originaltexten särsk. -  

punkt 44  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 380, 295, 25 

punkt 48  originaltexten delad   

1/ EO + 365, 310, 26 

2 / EO - 302, 394, 5 

punkt 49  originaltexten ONU - 158, 383, 156 

punkt 51  originaltexten ONU + 359, 304, 39 

punkt 52  originaltexten delad   

1/ ONU + 680, 15, 6 

2 / ONU + 518, 81, 92 

3/ ONU + 464, 196, 38 

4/ ONU + 551, 115, 25 

5/ ONU + 557, 114, 27 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 53  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU - 301, 373, 22 

punkt 54  originaltexten ONU + 393, 294, 11 

punkt 56  originaltexten delad   

1/ ONU + 650, 21, 27 

2 / ONU + 523, 129, 35 

punkt 57  originaltexten ONU + 598, 56, 42 

punkt 59  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 423, 267, 10 

skäl A  originaltexten delad   

1/ ONU + 666, 30, 3 

2 / ONU + 545, 140, 6 

skäl D  originaltexten delad   

1/ ONU + 577, 116, 10 

2 / ONU + 531, 136, 9 

skäl P  originaltexten delad   

1/ ONU + 631, 63, 7 

2 / ONU - 318, 369, 12 

3/ ONU - 307, 382, 8 

skäl Aa  originaltexten särsk. +  

skäl Ad  originaltexten delad   

1/ ONU + 529, 99, 69 

2 / ONU + 515, 107, 71 

omröstning: resolution från EMPL-utskottet 

(texten i sin helhet) 

ONU + 458, 199, 34 
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: punkterna 52, 56, skäl P 

PPE: punkterna 8 (andra delen), 13 (andra delen), 22 (andra delen) 49, 53 (andra delen) 

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

Begäranden om särskild omröstning 

ALDE: punkterna 25, 29, 30, 32, 35, 37, 57 

PPE: punkterna 15, 29, 30, 37, 48, 51, 54, skäl P 

S&D: punkterna 44, 59, skäl Aa 
 

Begäranden om delad omröstning 

ALDE: 

skäl P 

Första delen hela texten utom orden "det mognaste och mest detaljerade” och “och bör därför få 

en lika stark position som den fria rörligheten, i syfte att ge alla EU-medborgare ett 

konkret mervärde" 

Andra delen "det mognaste och mest detaljerade" 

Tredje delen "och bör därför få en lika stark position som den fria rörligheten, i syfte att ge alla 

EU-medborgare ett konkret mervärde" 

 
skäl Ad 

Första delen "Kommissionens ordförande har deklarerat att samma arbete på samma plats bör 

omfattas av samma lön." 

Andra delen "Det krävs ett rättsligt förtydligande av detta uttalande och dess tillämpning." 

 
punkt 1 

Första delen Hela texten utom orden "europeiska och nationella" och "Parlamentet anser att 

konsekvenserna av dessa metoder och situationer kan få följder via följande tre 

huvudsakliga aspekter: 

– Den ekonomiska aspekten: Vissa ekonomiska aktörers tillämpning av olagliga 

metoder såsom odeklarerat arbete eller otillbörliga metoder såsom falskt 

egenföretagande kan leda till betydande snedvridningar på marknaden, som är 

skadliga för laglydiga företag, särskilt små och medelstora företag.  

– Den sociala aspekten: Social dumpning kan leda till situationer där diskriminering 

och orättvis behandling uppstår bland arbetstagare i EU och där de berövas sin 

möjlighet att effektivt utöva sina sociala och arbetsrelaterade rättigheter, inte minst 

vad gäller löner och socialt skydd.  

– Ekonomiska aspekter och budgetaspekter: Utebliven betalning av sociala avgifter 

och skatter till följd av social dumpning utgör ett hot mot den finansiella stabiliteten 

i medlemsstaternas sociala trygghetssystem och offentliga finanser.” 

Andra delen "europeiska och nationella" 

Tredje delen "Parlamentet anser att konsekvenserna av dessa metoder och situationer kan få 

följder via följande tre huvudsakliga aspekter: 

– Den ekonomiska aspekten: Vissa ekonomiska aktörers tillämpning av olagliga 

metoder såsom odeklarerat arbete eller otillbörliga metoder såsom falskt 

egenföretagande kan leda till betydande snedvridningar på marknaden, som är 

skadliga för laglydiga företag, särskilt små och medelstora företag.  

– Den sociala aspekten: Social dumpning kan leda till situationer där diskriminering 

och orättvis behandling uppstår bland arbetstagare i EU och där de berövas sin 

möjlighet att effektivt utöva sina sociala och arbetsrelaterade rättigheter, inte minst 

vad gäller löner och socialt skydd.  

– Ekonomiska aspekter och budgetaspekter: Utebliven betalning av sociala avgifter 

och skatter till följd av social dumpning utgör ett hot mot den finansiella stabiliteten 

i medlemsstaternas sociala trygghetssystem och offentliga finanser.” 
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punkt 24 

Första delen "Europaparlamentet begär intensifierade kontroller av tillämpningen av perioder av 

arbete, tillgänglighet, körning och vila inom alla relevanta sektorer som t.ex. bygg- 

och anläggningsarbeten, restaurangnäring, sjuk- och hälsovård, transporter" 

Andra delen "samt konsekvent åläggande av sanktioner för allvarliga överträdelser." 

 
GUE/NGL: 

punkt 2 

Första delen hela texten utom orden "att säkerställa lika villkor för alla och rättvis konkurrens 

över hela EU samt" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 7 

Första delen "Europaparlamentet betonar behovet av att komplettera åtgärder mot överträdelser 

av sociala rättigheter genom att bekämpa skattebedrägerier och 

skatteundandragande," 

Andra delen "för att garantera en rättvis konkurrens och lika villkor för företagen." 

 
punkt 48 

Första delen hela texten utom orden "i sina specifika rekommendationer till medlemsstaterna 

inom ramen för den europeiska planeringsterminen" 

Andra delen dessa ord 

 
PPE: 

punkt 8 

Första delen "Europaparlamentet noterar att avsaknad av deklaration eller oriktighet avseende 

deklarationen är bland de vanligaste formerna för kringgående av reglerna om 

utstationering." 

Andra delen "Vad avser utstationering rekommenderar parlamentet att det bör göras obligatoriskt 

i alla medlemsstater att senast när tillhandahållandet av tjänster inleds lämna in en 

deklaration, och att sådana deklarationer bör föras in i ett europeiskt register vilket 

skulle förenkla åtkomsten av dem, främja samordningen mellan medlemsstaterna 

och begränsa den rättsliga osäkerhet som för närvarande råder på grund av 

skillnaderna i fråga om förfaranden och dokument länderna emellan." 

 
punkt 11 

Första delen hela texten utom orden "men även i traditionella ”utstationeringssektorer” såsom 

köttindustrin och transport" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 13 

Första delen hela texten utom orden "däribland möjligheten att stoppa tillhandahållandet av 

tjänster vid allvarliga överträdelser av lagstiftningen om utstationering eller av 

tillämpliga kollektivavtal" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 28 

Första delen hela texten utom orden "och ber kommissionen att föreslå specifika 

rekommendationer baserat på indikatorer på förekomsten av ett 

anställningsförhållande enligt ILO-rekommendation nr 198 om 

anställningsförhållanden, men utan att diskriminera äkta egenföretagare med få 

uppdragsgivare. Parlamentet betonar behovet av att övervaka arbetstagares 

anställningsstatus såsom trafikflygare och lokförare och deras 

anställningsförhållande i de företag de arbetar för" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 53 

Första delen hela texten utom orden "när det gäller att stärka hållbarheten i den ekonomiska och 

monetära unionen som helhet" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 56 

Första delen hela texten utom orden "att inrätta ett instrument där företagen kan åläggas större 

aktsamhetskrav för vilka de kan hållas ansvariga, både när det gäller sina dotterbolag 

och sina underentreprenörer som bedriver verksamhet i ett tredjeland, i syfte" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl A 

Första delen hela texten utom orden "Den ökade tendensen till utkontraktering och 

underentreprenad kan skapa möjligheter att missbruka eller kringgå befintlig 

lagstiftning om arbetsvillkor och socialt skydd." 

Andra delen dessa ord 

 
skäl D 

Första delen hela texten utom orden "säkerställt" 

Andra delen detta ord 
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ALDE, PPE: 

punkt 18 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant övervaka genomförandet 

av direktiv 2014/67/EU och effektiviteten i forumet mot odeklarerat arbete i kampen 

mot brevlådeföretag genom en mer generell tillämpning av principen om ett enda 

huvudkontor för företagen, och se till att de involverade företagen vid fritt 

tillhandahållande av tjänster med utstationerade arbetstagare bör syssla med ”verklig 

verksamhet” i den medlemsstat där de är etablerade, och därför vara verkliga 

företag. Parlamentet påminner om vikten av att företag bedriver ”verklig 

verksamhet” i sin ursprungsmedlemsstat som ett kriterium för att berättiga till 

utstationering av arbetstagare.” utom orden "en mer generell tillämpning av 

principen om ett enda huvudkontor för företagen, och" 

Andra delen "en mer generell tillämpning av principen om ett enda huvudkontor för företagen, 

och" 

Tredje delen "Parlamentet påminner om att utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

förkastade förslaget till direktiv om privata enmansföretag med begränsat ansvar," 

Fjärde delen "eftersom vissa av de förslagna bestämmelserna kunde underlätta etablering av den 

typ av företag vilkas sociala och ekonomiska verksamhet är fiktiv, som inte följer 

vedertagna och rättsliga åtaganden och som är ansvariga för bortfallet av tiotals 

miljarder euro i skatteintäkter." 

Femte delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att föreslå ett öppet 

och tillgängligt företagsregister över alla unionsföretag och obligatorisk användning 

av elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter.” utom orden "kommissionen att 

överväga möjligheten att föreslå ett öppet och tillgängligt företagsregister över alla 

unionsföretag och" 

Sjätte delen "kommissionen att överväga möjligheten att föreslå ett öppet och tillgängligt 

företagsregister över alla unionsföretag och" 
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punkt 22 

Första delen "Europaparlamentet noterar problemen i samband med direktiv 96/71/EG och dess 

genomförande. Parlamentet menar att det är viktigt att ta itu med dessa problem för 

att säkerställa rättvisa arbetsvillkor, respekten för arbetstagarnas rättigheter och en 

rättvis konkurrens vid utstationering och för lokala företag i värdlandet, något som 

är särskilt viktigt för små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar till 

genomförande av direktiv 2014/67/EU utan dröjsmål. Parlamentet noterar 

kommissionens förslag till översyn av direktiv 96/71/EG genom att inkludera en 

begränsning av utstationeringens varaktighet, införa bestämmelser om ersättningar 

samt fastställa arbetsvillkoren i syfte att säkerställa respekten för principen om 

likabehandling och förbjuda varje form av diskriminering på grund av nationalitet, 

något som finns inskrivet i unionslagstiftningen sedan grundfördragen. Parlamentet 

insisterar på att reglerna för utstationering ska vara tydliga, proportionerliga och 

motiverade" utom orden "Parlamentet noterar kommissionens förslag till översyn av 

direktiv 96/71/EG genom att inkludera en begränsning av utstationeringens 

varaktighet, införa bestämmelser om ersättningar samt fastställa arbetsvillkoren i 

syfte att säkerställa respekten för principen om likabehandling och förbjuda varje 

form av diskriminering på grund av nationalitet, något som finns inskrivet i 

unionslagstiftningen sedan grundfördragen.” 

Andra delen "Parlamentet noterar kommissionens förslag till översyn av direktiv 96/71/EG 

genom att inkludera en begränsning av utstationeringens varaktighet, införa 

bestämmelser om ersättningar samt fastställa arbetsvillkoren i syfte att säkerställa 

respekten för principen om likabehandling och förbjuda varje form av 

diskriminering på grund av nationalitet, något som finns inskrivet i 

unionslagstiftningen sedan grundfördragen." 

Tredje delen "Parlamentet understryker behovet av att respektera kollektivavtalen och 

arbetsmarknadsmodellerna i värdlandet" 

 
punkt 52 

Första delen "Europaparlamentet anser att löner som möjliggör för arbetstagare att leva ett 

anständigt liv är viktiga för den sociala sammanhållningen och för att vidmakthålla 

en produktiv ekonomi." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar till respekt för och främjande av kollektivförhandlingar. 

Parlamentet rekommenderar även införandet av lägstalöner i form av en nationell 

minimilön där så är tillämpligt, i enlighet med praxis i varje medlemsstat och efter 

samråd med arbetsmarknadens parter," 

Tredje delen "i syfte att gradvis uppnå minst 60 % av respektive nationell genomsnittslön, om 

möjligt," 

Fjärde delen "för att undvika orimliga löneskillnader, stödja samlad efterfrågan och ekonomisk 

återhämtning samt att gynna en uppåtgående social konvergens." utom orden 

"uppåtgående" 

Femte delen "uppåtgående" 

 
ECR, PPE: 

punkt 25 

Första delen hela texten utom orden "överväga inrättandet av en europeisk vägtrafikmyndighet" 

Andra delen dessa ord 
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ALDE, ECR, GUE/NGL: 

punkt 31 

Första delen hela texten utom orden "Europaparlamentet motsätter sig all ny liberalisering av 

cabotage tills det att verkställandet av den aktuella rättsliga ramen har förstärkts" och 

"att se över direktiv 92/106/EEG" 

Andra delen "Europaparlamentet motsätter sig all ny liberalisering av cabotage" 

Tredje delen "tills det att verkställandet av den aktuella rättsliga ramen har förstärkts" 

Fjärde delen "att se över direktiv 92/106/EEG'" 
 

 

9. Kommissionens delegerade förordning om komplettering av förordning (EU) nr 

1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade 

investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) 

Förslag till resolution:B8-0974/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till resolution B8-0974/2016  

(ECON-utskottet) 

punkt 4  originaltexten  + ändrat muntligen 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 602, 4, 12 

 

Övrigt 

Pervenche Berès lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 4: 

“4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga ett förslag som skjuter upp den dag då 

förordning (EU) nr 1286/2014 börjar tillämpas utan att ändra någon annan nivå 1-bestämmelse för att 

säkerställa ett smidigt genomförande av de skyldigheter som fastställs i förordningen och i den 

delegerade förordningen, och undvika tillämpningen av nivå 1 innan de tekniska standarderna för 

tillsyn har trätt i kraft.” 

 


