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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. Utnämning av en ledamot av kommissionen – Sir Julian King 

(Sluten omröstning (artikel 182.1 i arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: utnämning av en 

ledamot av kommissionen – Sir 

Julian King 

 + 394, 161, 83 

 

 

2. Filippinerna 

Resolutionsförslag: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-
1004/2016, B8-1008/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0990/2016  

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

efter punkt 4 6 Verts/ALE  +  

punkt 14 3 Verts/ALE EO + 345, 275, 21 

punkt 16 4 Verts/ALE  -  

efter beaktandeled5 1 Verts/ALE  -  

efter skäl K 2 Verts/ALE EO + 351, 259, 37 

efter skäl M 5 Verts/ALE  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  



P8_PV(2016)09-15(VOT)_SV.doc 3 PE 588.683 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Övrigt 

Raffaele Fitto (ECR-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslag B8-0992/2016. 

Ivana Maletić (PPE-gruppen) och Barbara Kappel hade också undertecknat det gemensamma förslaget 

till resolution RC-B8-0990/2016. 
 

 

3. Somalia 

Resolutionsförslag: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-

1003/2016, B8-1007/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0989/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

punkt 2 1 EFDD  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Övrigt 

Raffaele Fitto (ECR-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslag B8-0991/2016. 

Ivana Maletić (PPE-gruppen) och Barbara Kappel hade också undertecknat det gemensamma förslaget 

till resolution RC-B8-0989/2016. 
 

 

4. Zimbabwe 

Resolutionsförslag: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-

1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0995/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD, ENF) 

punkt 7 1 Verts/ALE EO + 344, 289, 19 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Övrigt 

Raffaele Fitto (ECR-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslag B8-0996/2016. 

Ivana Maletić (PPE-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-

B8-0995/2016. 
 

 

5. Resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i 

medlemsstaterna ***I 

Betänkande: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet - 

block nr 1 

33 utskottet  +  

block nr 2 1-32 utskottet  ↓  

artikel 3, led a  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

artikel 3, punkt2 35 GUE/NGL  -  

skäl 3 33m. d. utskottet  +  

 originaltexten särsk. ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl 6 34S GUE/NGL  -  

33m. d. utskottet  +  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

skäl 8 33m. d. utskottet  +  

 originaltexten särsk. ↓  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 494, 112, 50 

 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: skälen 3, 8 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

skäl 6 

Första delen "En säkrare europeisk resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare bör 

inrättas för att underlätta återsändande och återtagande av tredjelandsmedborgare 

som vistas olagligt i EU. Förbättrade säkerhetsdetaljer bör göra det lättare för 

tredjeländer att erkänna handlingen. En sådan handling kan vara till hjälp vid 

återsändande inom ramen för återtagandeavtal" 

Andra delen "eller andra arrangemang med tredjeländer, liksom inom ramen för 

återsändanderelaterat samarbete med tredjeländer som inte omfattas av formella 

avtal." 

 
artikel 3, led a 

Första delen hela texten utom orden "särskilda kännetecken" 

Andra delen dessa ord 
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6. Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas 

upp till handel ***I 

Betänkande: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1m. d. utskottet  +  

artikel 1, punkt 3, 

led d 

1m. d. utskottet  +  

7 GUE/NGL  ↓  

artikel 2, punkt 1, led f  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

artikel 3, punkt 2, 

led b 

1m. d. utskottet  +  

8 GUE/NGL  ↓  

artikel 7, punkt 6, led c 1m. d. utskottet  +  

9 GUE/NGL  ↓  

artikel 15, punkt 1 1m. d. utskottet delad   

1 +  

2 +  

3 +  

artikel 19, punkt 11 2 S&D  +  

artikel 25, punkt 1 1m. d. utskottet särsk. -  

artikel 25, punkt 2, 

stycke 2 

1m. d. utskottet särsk. -  

3 S&D EO + 558, 92, 1 

skäl 1 4 GUE/NGL  -  

skäl 13 1m. d. utskottet  +  

5 GUE/NGL  ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl 24 6 GUE/NGL  -  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU Omröstningen 

uppskjuten 

(artikel 61.2 i 

arbetsordningen) 

 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: ÄF 1m. d. (artikel 25, punkt 1), 1m. d. (artikel 25, punkt 2, stycke 2) 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

artikel 2, punkt 1, led f 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "små och medelstora företag enligt definitionen i 

artikel 4.1.13 i direktiv 2014/65/EU" 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 1m. d. (artikel 15, punkt 1) 

Första delen Texten i sin helhet utom punkt 1, led b och punkt 1, led c 

Andra delen punkt 1, led b 

Tredje delen punkt 1, led c 
 

 

 

 
 



P8_PV(2016)09-15(VOT)_SV.doc 9 PE 588.683 

 

7. Asyl: provisoriska åtgärder till förmån för Italien och Grekland 

Betänkande: Ska Keller (A8-0236/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-3 

5-23 

utskottet  +  

efter skäl 2 24 GUE/NGL  -  

efter skäl 3 4 utskottet särsk. +  

efter skäl 6 25 GUE/NGL EO + 494, 148, 13 

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 470, 131, 50 

 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: ÄF 4 
 

 

8. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * 

Betänkande: Laura Agea (A8-0247/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-8 utskottet  +  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 460, 127, 61 
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9. Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg 

Resolutionsförslag: B8-0987/2016 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till resolution B8-0987/2016  

(ENVI-utskottet) 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

 +  

 

 

 

10. Tillämpningen av direktivet om posttjänster 

Betänkande: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 5 2 GUE/NGL  -  

punkt 9 3 GUE/NGL  -  

punkt 17 4 GUE/NGL  -  

efter skäl G 1 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 514, 103, 37 

 

 

 

11. Tillgång till finansiering för små och medelstora företag och ökad mångfald 

avseende finansieringen av små och medelstora företag i kapitalmarknadsunionen 

Betänkande: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 10  originaltexten särsk. +  

punkt 19  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 30  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 33  originaltexten särsk. +  

punkt 35  originaltexten särsk. +  

punkt 39  originaltexten särsk. +  

punkt 42  originaltexten särsk. +  

punkt 43  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 528, 77, 44 

 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: punkterna 10, 33, 35, 39, 42, 43 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

punkt 1 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "och midcap-bolag" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 19 

Första delen "Europaparlamentet framhåller att en hälsosam, stabil och motståndskraftig 

banksektor är en grundförutsättning för att SMF ska få bättre tillgång till 

finansiering." 

Andra delen "Parlamentet påpekar att kapitalkravsförordningen (CRR) och kapitalkravsdirektivet 

(CRD IV), och i synnerhet den högre nivån och kvaliteten på kapital, är ett direkt 

svar på krisen och ligger till grund för finanssektorns förnyade stabilitet. Parlamentet 

välkomnar att kommissionen anser att utlåning till SMF är en av dess prioriteringar 

vid översynen av CRR. Kommissionen undersöker sätt att låta alla medlemsstater ge 

lokala kreditunioner möjlighet att verka utanför räckvidden av EU:s 

kapitalkravsregler för banker. Parlamentet understryker behovet av en aktsam 

lagstiftning för kreditföretag som garanterar både finansiell stabilitet samt 

möjligheter för kreditunioner att ge lån till konkurrenskraftiga priser." 
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punkt 30 

Första delen "Europaparlamentet noterar de åtgärder som vidtogs av ECB den 10 mars 2016 och 

i synnerhet den nya serien av fyra riktade långfristiga refinansieringstransaktioner 

(LTRO II) som kommer att skapa incitament för bankernas utlåning till 

realekonomin. Parlamentet understryker att penningpolitiken i sig inte skulle vara 

tillräckligt för att främja tillväxt och investeringar" 

Andra delen "och att de måste åtföljas av en lämplig skattepolitik och strukturreformer." 
 

 

12. Metoder för att på bästa sätt ta till vara små och medelstora företags potential att 

skapa arbetstillfällen 

Betänkande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 17  originaltexten delad   

1/ ONU + 577, 35, 36 

2 / ONU + 448, 169, 25 

3/ ONU + 576, 52, 23 

punkt 18  originaltexten delad  ändrad muntligen 

1 +  

2 +  

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 461, 83, 108 

punkt 56 2 ≥ 76 

ledamöter 

EO + 327, 298, 18 

punkt 68  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 527, 117, 6 

punkt 74  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 79  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 80  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 262, 343, 40 

skäl K 1 ≥ 76 

ledamöter 

 +  

skäl P  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl T  originaltexten särsk. -  

skäl Y  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 553, 69, 24 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: punkt 17 

EFDD: punkterna 31 (andra delen), 68 (andra delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ALDE: skäl T 

S&D: punkt 80 
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Begäranden om delad omröstning 

ALDE: 

punkt 17 

Första delen “inte bör sägas bidra på något positivt sätt till det växande antalet mikroföretag, utan 

som snarare ger bristande anställningstrygghet, oförmånliga arbetsvillkor och 

minskat socialt skydd eller inget socialt skydd alls, vartill” och “vilket försätter 

många människor i utsatta situationer och därmed ger upphov till nya sociala 

problem som måste hanteras” 

Andra delen "inte bör sägas bidra på något positivt sätt till det växande antalet mikroföretag, utan 

som snarare ger bristande anställningstrygghet, oförmånliga arbetsvillkor och 

minskat socialt skydd eller inget socialt skydd alls, vartill" 

Tredje delen "vilket försätter många människor i utsatta situationer och därmed ger upphov till 

nya sociala problem som måste hanteras" 

 
ECR: 

punkt 80 

Första delen "Europaparlamentet understryker att bemanningsbranschen är av särskild betydelse 

för små och medelstora företag och att man måste anlägga ett nyanserat 

betraktelsesätt på den," 

Andra delen "särskilt på deras kollektivavtalssystem. Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att stödja och särskilt främja alla former av tidsbegränsad 

anställning som fungerar som en bro till varaktig sysselsättning." 

 
skäl P 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "arbetskraftens låga flyttningsbenägenhet" 

Andra delen dessa ord 

 
EFDD: 

punkt 31 

Första delen "Europaparlamentet understryker att det behövs ökade investeringar i forskning, 

innovation, kvalificerad yrkesutbildning och utveckling, såsom stimulans till de 

europeiska små och medelstora företagens kvalitativa tillväxt och 

sysselsättningsskapande potential. Parlamentet betonar att 75 miljarder euro 

öronmärkts för delen för små och medelstora företag i Efsi." 

Andra delen "Parlamentet välkomnar det framgångsrika genomförandet av finansieringen till små 

och medelstora företag inom ramen för Efsi bland de godkända projekten hittills." 

 
punkt 68 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "vid behov och inom ramen för den europeiska 

planeringsterminens landsspecifika rekommendationer" 

Andra delen dessa ord 

 
PPE: 

skäl Y 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "medlemsstater eller tredje[länder]" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 74 

Första delen Texten i sin helhet "och åtgärder som genomförts" 

Andra delen dessa ord 
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S&D: 

punkt 18 

Första delen "Europaparlamentet betonar att den administrativa regelbördan är oproportionerligt 

mycket högre för egenföretagare och mikroföretag än för större företag. Parlamentet 

anser i detta avseende att alla åtgärder som gäller ”falska egenföretagare” måste vara 

tydligt målinriktade" 

Andra delen "och inte får lägga ytterligare administrativa bördor på den enskilde." 

 
punkt 79 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "att parlamentet i" och "principiellt klargjorde att 

välgörenhetsverksamhet inom ramen för företagens sociala ansvar i ett fritt samhälle 

inte får göras till en skyldighet. Parlamentet är fast övertygat om att människors 

givmildhet minskar om socialt ansvarstagande görs till en skyldighet för företag." 

Andra delen dessa ord 
 

 

Övrigt 

Zdzisław Krasnodębski lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 18: 

"18. Europaparlamentet betonar att den administrativa regelbördan är oproportionerligt mycket högre 

för egenföretagare och mikroföretag än för större företag. Parlamentet anser i detta avseende att alla 

åtgärder som gäller ”falska egenföretagare” måste vara tydligt målinriktade och inte får lägga några 

onödiga administrativa bördor på den enskilde." 
 

 

13. Tillämpning av direktivet om likabehandling i arbetslivet 

Betänkande: Renate Weber (A8-0225/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 5  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 342, 239, 51 

punkt 16  originaltexten särsk. +  

punkt 18  originaltexten delad   

1/ ONU + 432, 189, 18 

2 / ONU - 126, 450, 54 

punkt 21 2 PPE delad   

1/ ONU + 335, 273, 24 

2 / ONU - 274, 305, 52 

 originaltexten delad   

1/ ONU ↓  

2 / ONU ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 34  originaltexten särsk. +  

punkt 35  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 53  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 59  originaltexten särsk. -  

punkt 62  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 67  originaltexten särsk. +  

punkt 68  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 69  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 77  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 83  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

5 +  

Visa 34  originaltexten särsk. -  

skäl E  originaltexten särsk. -  

skäl U  originaltexten ONU + 464, 140, 15 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 475, 63, 74 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: punkt 21, ÄF 2 

GUE/NGL: punkt 18 

Verts/ALE, ECR: ÄF 2 

ECR: skäl U 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 5, 16, 34, 62, 67, 68, 69 

Verts/ALE, S&D: punkt 18 

ECR: punkt 21 

ALDE: punkt 18, 59, skäl E, beaktandeled 34 
 

Begäranden om delad omröstning 

ALDE: 

punkt 21 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar att de begränsningar som en del arbetsgivare har 

infört mot att bära religiösa symboler inte alltid följer internationella 

människorättsnormer, eftersom de inte begränsas till väldefinierade och specifika 

omständigheter eller fyller något legitimt syfte, och medlemsstaterna vidtar inte 

alltid lämpliga åtgärder mot sådana begränsningar om de inte följer internationella 

människorättsnormer." 

Andra delen "Parlamentet är oroat över att vissa medlemsstater har infört allmänna förbud mot 

religiösa symboler i det offentliga rummet, i neutralitetens och sekularismens namn, 

vilket även leder till försök att utvidga sådana begränsningar till den privata 

sektorn." 

 
punkt 53 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "principiellt sett inte får göra någon åtskillnad mellan 

barn och äldre och att varje form av omotiverad åldersdiskriminering måste" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 62 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "[inkomst]ersättning för alla " 

Andra delen dessa ord 
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ECR: 

ÄF 2 

Första delen "Europaparlamentet insisterar på att religionsfrihet är en viktig princip som 

arbetsgivare bör respektera. Parlamentet understryker dock att genomförandet av 

denna princip är en fråga som omfattas av subsidiaritetsprincipen" 

Andra delen "och att både medlemsstater och arbetsgivare kan ha legitima skäl att förbjuda 

särskilda typer av symboler som hävdas vara av religiös karaktär, i synnerhet när de 

är symboler som undertrycker kvinnors rättigheter och kan innebära 

säkerhetsproblem." 

 
punkt 18 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erkänna den grundläggande 

rättigheten till trosfrihet." 

Andra delen "Parlamentet konstaterar med oro att det finns medlemsstater där kunnig och 

välutbildad medicinsk personal nekas anställning eller får sin anställning avslutad på 

grund av att de av samvetsskäl vänder sig mot handlingar som släcker liv." 

 
punkt 35 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "kommissionen och" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 68 

Första delen "Europaparlamentet är bekymrat över att medvetenheten om rättigheter på 

diskrimineringsområdet och medvetenheten om organ och organisationer som 

erbjuder stöd till offer som utsatts för diskriminering är låg, men att graden av 

medvetenhet är högre bland hbti-personer." 

Andra delen "Parlamentet anser att nationella, regionala och lokala myndigheter, tillsammans 

med alla berörda intressentorganisationer, bör kraftigt intensifiera 

upplysningsverksamheter för såväl offer som arbetsgivare samt andra grupper. 

Parlamentet betonar att nationella hbti-organisationer är nyckelpartner i detta 

arbete." 

 
punkt 69 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "kommissionen och" och "kommissionen och" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 77 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "en aktiv tillämpning av genusbudgetering, genom att 

kommissionen bl.a. främjar utbyten av bästa praxis, och" 

Andra delen dessa ord 
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ALDE, PPE: 

punkt 83 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra 

möjligheterna att förena arbete och privatliv" och ”genom konkreta åtgärder” 

Andra delen "såsom att skyndsamt lägga fram nya lagstiftningsförslag till direktivet om 

mammaledighet" utom orden "skyndsamt lägga fram", "lagstiftnings[förslag]" och 

"direktivet" 

Tredje delen "skyndsamt lägga fram", "lagstiftnings[förslag]" och "direktivet" 

Fjärde delen "för att garantera kvinnor rätten att återvända till sitt arbete efter graviditet och 

mamma- och föräldraledighet, att garantera deras rätt till ett effektivt hälso- och 

säkerhetsskydd på arbetsplatsen samt att garantera dem deras moderskapsrelaterade 

förmåner, och att vidta åtgärder för att förhindra ogrundade uppsägningar av 

arbetstagare t.ex. vid graviditet" 

Femte delen "respektive direktivet om omsorgsledighet och genom att förstärka lagstiftningen om 

pappaledighet." 
 

 

Övrigt 

Ändringsförslaget föll eftersom underskrifter hade dragit tillbaka. 
 

 

14. Verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för 

justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 

Betänkande: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 13  originaltexten ONU + 525, 72, 13 

punkt 18  originaltexten ONU + 579, 10, 9 

punkt 19  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 22  originaltexten ONU + 537, 40, 21 

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

3 +  

punkt 27  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 53  originaltexten särsk. +  

skäl Q  originaltexten särsk. -  

skäl R  originaltexten ONU - 255, 279, 30 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 447, 73, 19 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: punkterna 13, 18, 22, skäl R 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ALDE: skäl Q 

PPE: punkt 53, skäl R 
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Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

punkt 19 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar slutsatsen i revisionsrättens rapport att nästan alla 

arbetstagare som var berättigade till stöd från fonden kunde dra nytta av 

individanpassade tjänster och väl samordnade åtgärder som utgick från deras 

personliga behov och att nästan hälften av de arbetstagare som fick ekonomiskt stöd 

nu åter har jobb." 

Andra delen "Fondens program inte har genomförts snabbt och effektivt i vissa medlemsstater, 

vilket har lett till att fondens medel har underutnyttjats. För att säkerställa ett positivt 

resultat för stödmottagarna är det av avgörande betydelse att de berörda 

stödmottagarna eller deras företrädare, arbetsmarknadens parter, lokala 

sysselsättningsåtgärder och andra berörda parter är involverade i samband med den 

inledande bedömningen och ansökan. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

stödja medlemsstaternas arbete med att utveckla innovativa åtgärder och program 

och att i sina översyner bedöma i vad mån det samordnade paketet med 

individanpassade tjänster utformats utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och 

önskad kompetens och varit förenligt med övergången till en resurseffektiv och 

hållbar ekonomi. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att i enlighet med artikel 7 

i den gällande förordningen anstränga sig mer för att utforma det samordnade 

paketet av skräddarsydda tjänster med tanke på en resurseffektiv och hållbar 

ekonomi. Innovation, smart specialisering och resurseffektivitet är utslagsgivande 

för industriell förnyelse och ekonomisk diversifiering." 

 
punkt 24 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar att många stödmottagare i synnerhet har kunnat få ett 

nytt arbete genom fonden tack vare individuellt stöd i arbetssökandet och höjning av 

deras kompetens genom utbildningsprogram eller bidrag till rörlighet. Parlamentet 

välkomnar även att fonden har kunnat göra det möjligt för vissa anställda att bli 

egenföretagare tack vare stöd för företagsetablering och övertagande av företag. 

Parlamentet understryker därmed de märkbart positiva effekterna som fonden 

uppgetts ha haft på självförtroendet, känslan av egenmakt och motivationen. Stödet 

från fonden har ökat den sociala sammanhållningen och gjort det möjligt för 

människor att åter komma i arbete" 

Andra delen "och undvika negativa arbetslöshetsfällor." 

 
punkt 25 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "Europaparlamentet konstaterar att fondens 

stödmottagare enligt siffrorna från efterhandsutvärderingsrapporten tenderar att ha 

en förhållandevis lägre utbildningsnivå jämfört med genomsnittet och mindre 

överförbara färdigheter, vilket under normala omständigheter minskar deras 

anställningsmöjligheter och gör att de blir mer utsatta på arbetsmarknaden." och 

"mervärdet på EU-nivå" 

Andra delen "Europaparlamentet konstaterar att fondens stödmottagare enligt siffrorna från 

efterhandsutvärderingsrapporten tenderar att ha en förhållandevis lägre 

utbildningsnivå jämfört med genomsnittet och mindre överförbara färdigheter, vilket 

under normala omständigheter minskar deras anställningsmöjligheter och gör att de 

blir mer utsatta på arbetsmarknaden." 

Tredje delen "mervärdet på EU-nivå" 
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punkt 27 

Första delen Texten i sin helhet utom orden “och mervärde” och "och medlens användning, i syfte 

att säkerställa högsta möjliga återanställningsgrad för varje euro som spenderats" 

Andra delen “och mervärde” 

Tredje delen "och medlens användning, i syfte att säkerställa högsta möjliga återanställningsgrad 

för varje euro som spenderats" 

 
punkt 33 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "verkligt europeiskt mervärde" 

Andra delen "verkligt europeiskt mervärde" 

 


