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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. Perus anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på 

internationella bortföranden av barn * 

Betänkande: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 641, 3, 17 

 

 

2. Kazakstans anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på 

internationella bortföranden av barn * 

Betänkande: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 642, 4, 17 

 

 

3. Koreas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på 

internationella bortföranden av barn * 

Betänkande: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 649, 4, 17 
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4. Globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad 

livsmedelsförsörjning 

Resolutionsförslag: B8-1042/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag: B8-1042/2016  

(DEVE-utskottet) 

punkt 1 2 Verts/ALE  +  

efter punkt 1 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

punkt 6 7 GUE/NGL  -  

efter punkt 6 8 GUE/NGL ONU + 374, 284, 15 

punkt 12  originaltexten delad   

1 -  

2 +  

punkt 13  originaltexten delad   

1 -  

2 / EO + 334, 233, 102 

punkt 17  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

efter punkt 23 9 GUE/NGL EO + 342, 260, 73 

punkt 27 10 GUE/NGL ONU + 358, 287, 27 

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

efter punkt 30 11 GUE/NGL delad   

1 / ONU - 204, 434, 25 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / ONU + 416, 227, 26 

12 GUE/NGL ONU + 361, 252, 57 

punkt 32 13 GUE/NGL  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 33 14 GUE/NGL  -  

efter skäl C 1 Verts/ALE EO + 382, 283, 10 

3 GUE/NGL  -  

skäl G  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 350, 297, 29 

skäl M 4 GUE/NGL ONU - 292, 353, 29 

skäl V  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 357, 300, 17 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) EO + 450, 213, 13 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 4, 8, 10, 11, 12 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE, ECR: skäl V 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

punkt 32 

Första delen hela texten utom orden "och den privata sektorns grundläggande roll för att förbättra 

livsmedelstryggheten och öka de nutrionsspecifika insatserna" 

Andra delen dessa ord 
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PPE: 

punkt 13 

Första delen ”Europaparlamentet beklagar att EU:s politik för biobränslen uppmuntrar 

spekulation i odlingsbar mark, särskilt den mark som är mest bördig och ligger nära 

hamnar eller vägar.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar med kraft EU att, i linje med principen om en konsekvent 

politik för utveckling, avskaffa offentliga stimulansåtgärder för produktion av 

livsmedelsbaserade biobränslen.” 

 
punkt 17 

Första delen hela texten utom orden “att inför det andra toppmötet om nutrition i Brasilien i 

augusti 2016,” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl G 

Första delen hela texten utom orden “Vid toppmötet om nutrition för tillväxt 2013” 

Andra delen dessa ord 

 
S&D: 

ÄF 11 

Första delen “Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att inte stödja privatisering 

av utsäden genom immaterialrättsklausuler i ekonomiska partnerskap eller 

handelsavtal med utvecklingsländer.” 

Andra delen ”Parlamentet betonar vikten av att samarbeta med jordbrukarna om prismässigt 

överkomliga, lokalt anpassade och förbättrade varianter av grödor, och av att inrätta 

en motståndskraftig och reaktionssnabb självägd utsädesproduktionskapacitet som 

kan vara självförsörjande och inte beroende av givarfinansiering för sin överlevnad.” 

 
PPE, ECR: 

punkt 12 

Första delen ”Europaparlamentet påminner om att det är av oerhörd vikt att säkra befolkningens 

tillgång till mark för att skapa livsmedelssuveränitet.” 

Andra delen ”Parlamentet påpekar att markrofferi, som är en följd av stora uppköp av mark i 

utvecklingsländerna, utgör ett nytt hot mot livsmedelstryggheten och 

näringsförsörjningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta konkreta 

åtgärder för att bekämpa markrofferi, utveckla en handlingsplan för bekämpning av 

markrofferi och säkerställa ett effektivt genomförande av FAO:s riktlinjer för 

besittningsrätt.” 

 
punkt 27 

Första delen ”Europaparlamentet betonar att all EU-politik måste anpassas efter principen om en 

konsekvent politik för utveckling. Parlamentet vill därför att EU:s handels- och 

utvecklingspolitik ska respektera utvecklingsländernas politiska och ekonomiska 

handlingsutrymme så att de kan inrätta den politik som behövs för att främja hållbar 

utveckling och värdighet för sin befolkning,” 

Andra delen ”inklusive livsmedelssuveränitet.” 
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5. Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust 

Resolutionsförslag: B8-1054/2016 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-1054/2016  

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

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

 +  

 

 

 

6. Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med 

Caterpillar och Alstom 

Resolutionsförslag: B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-
1057/2016, B8-1058/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till gemensam resolution RC-B8-1051/2016  

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

punkt 1  originaltexten delad   

1 / ONU + 636, 12, 28 

2 / ONU + 602, 40, 22 

efter punkt 1 13 GUE/NGL ONU - 314, 315, 44 

efter punkt 2 14 GUE/NGL ONU - 327, 343, 8 

15 GUE/NGL ONU - 295, 348, 29 

punkt 3  originaltexten delad   

1 / ONU + 601, 64, 6 

2 / ONU + 514, 146, 16 

punkt 5  originaltexten delad   

1 / ONU + 647, 26, 7 

2 / ONU + 624, 38, 18 

3 / ONU + 592, 58, 26 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 5 22 ECR delad   

1 / ONU + 594, 62, 25 

2 / ONU + 380, 282, 10 

26 S&D, 

Verts/ALE 

ONU + 349, 316, 14 

27 S&D, 

Verts/ALE 

ONU - 157, 348, 174 

28 S&D, 

Verts/ALE 

ONU - 317, 345, 18 

29 S&D, 

Verts/ALE 

ONU + 313, 310, 53 

30 S&D, 

Verts/ALE 

ONU + 386, 254, 35 

punkt 6  originaltexten särsk. +  

efter punkt 6 7 EFDD ONU - 183, 339, 156 

punkt 7  originaltexten delad   

1 / ONU + 595, 54, 29 

2 / ONU + 612, 40, 26 

punkt 8 31 S&D, 

Verts/ALE 

ONU + 358, 292, 29 

 originaltexten delad   

1 / ONU ↓  

2 / ONU ↓  

efter punkt 9 23 ECR EO + 403, 220, 58 

punkt 10  originaltexten delad   

1 / ONU + 618, 49, 10 

2 / ONU + 513, 151, 15 

3 / ONU - 317, 350, 6 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 11  originaltexten delad   

1 / ONU + 538, 58, 77 

2 / ONU + 515, 93, 70 

3 / ONU + 322, 282, 73 

4 / ONU + 507, 110, 62 

punkt 12 24 ECR ONU - 179, 495, 6 

 originaltexten ONU + 342, 289, 50 

punkt 13  originaltexten delad   

1 / ONU + 586, 64, 30 

2 / ONU + 341, 273, 56 

3 / ONU - 287, 348, 38 

punkt 14  originaltexten delad   

1 / ONU + 581, 59, 32 

2 / ONU + 358, 300, 21 

punkt 15  originaltexten delad   

1 / ONU + 608, 59, 11 

2 / ONU + 619, 38, 8 

3 / ONU + 324, 321, 34 

punkt 17  originaltexten delad   

1 / ONU + 599, 57, 22 

2 / ONU + 548, 119, 9 

punkt 19  originaltexten ONU + 594, 68, 9 

punkt 20 8 EFDD ONU - 305, 353, 20 

32 S&D, 

Verts/ALE 

ONU + 349, 318, 10 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 20 16 GUE/NGL ONU - 279, 378, 22 

punkt 21  originaltexten ONU + 611, 57, 9 

efter punkt 21 18 GUE/NGL  -  

punkt 22 1 PPE ONU - 211, 458, 10 

 originaltexten delad   

1 / ONU + 491, 164, 19 

2 / ONU + 332, 314, 24 

efter punkt 22 19 GUE/NGL ONU - 325, 329, 18 

efter punkt 23 20 GUE/NGL ONU - 304, 370, 3 

punkt 24  originaltexten delad   

1 / ONU + 639, 15, 18 

2 / ONU + 377, 282, 16 

3 / ONU + 561, 74, 32 

punkt 25 9 EFDD ONU + 345, 308, 24 

efter punkt 25 33 S&D, 

Verts/ALE 

ONU - 317, 327, 17 

34 S&D, 

Verts/ALE 

ONU - 316, 344, 12 

punkt 27  originaltexten delad   

1 / ONU + 628, 27, 23 

2 / ONU + 345, 301, 26 

3 / ONU + 629, 23, 22 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 31  originaltexten ONU + 511, 99, 68 

efter punkt 31 35 S&D, 

Verts/ALE 

ONU + 329, 318, 32 

efter punkt 32 36 S&D, 

Verts/ALE 

ONU - 327, 346, 4 

37 S&D, 

Verts/ALE 

ONU - 306, 349, 17 

punkt 33  originaltexten ONU + 549, 117, 10 

efter punkt 33 17 GUE/NGL  -  

25 ECR delad   

1/EO + 442, 199, 35 

2 +  

punkt 34  originaltexten särsk. +  

efter punkt 34 38 S&D, 

Verts/ALE 

ONU + 338, 292, 49 

punkt 35  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 387, 283, 7 

efter beaktandeled 2 2 EFDD ONU - 133, 534, 9 

3 EFDD ONU - 131, 537, 8 

4 EFDD ONU - 135, 529, 10 

efter beaktandeled 3 21 ECR EO + 336, 313, 27 

efter beaktandeled 7 10 GUE/NGL  -  

skäl C  originaltexten delad   

1 / ONU + 560, 65, 52 

2 / ONU + 327, 254, 91 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter skäl C 11 GUE/NGL  -  

skäl E  originaltexten särsk. -  

skäl F  originaltexten särsk. -  

skäl J  originaltexten delad   

1 / ONU + 662, 14, 3 

2 / ONU + 618, 15, 20 

skäl L  originaltexten ONU + 543, 128, 7 

skäl M  originaltexten ONU + 615, 51, 11 

skäl N  originaltexten ONU + 400, 201, 79 

skäl P  originaltexten delad   

1 / ONU + 641, 6, 27 

2 / ONU + 477, 165, 32 

skäl Q  originaltexten delad   

1 / ONU + 632, 26, 6 

2 / ONU + 630, 30, 16 

3 / ONU + 643, 7, 19 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter skäl R 5 EFDD ONU + 337, 305, 31 

efter skäl S 12 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 472, 103, 99 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-1051/2016  PPE  ↓  

B8-1052/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1053/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1055/2016  ECR  ↓  

B8-1056/2016  S&D  ↓  

B8-1057/2016  EFDD  ↓  

B8-1058/2016  ALDE  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 13, 14, 15, 16, 19, 20, § 3 

ECR: ÄF 24, skäl l, punkterna 15 (andra delen), 22 (andra delen), slutlig omröstning 

EFDD: ÄF 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

S&D: ÄF 22, 26-38, punkterna 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 

31, 33, skälen C, J, L, M, N, P, Q 

Verts/ALE: ÄF 1, 26-38, punkt 27 (andra delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkterna 11, 31, 33, skäl N 

GUE/NGL: punkterna 6, 12 

PPE: punkterna 12, 22, 35, skälen E, F 

ALDE: punkterna 3, 8, 12, 19, 21, 27, 31, 33, 34, skälen C, E, M, P, Q 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 17 

Första delen ”Europaparlamentet anser att EU-fonderna erbjuder stora möjligheter att finansiera 

hållbara investeringar i energi och offentlig transportinfrastruktur samt effektiv 

användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT).” 

Andra delen ”Parlamentet kräver förbättringar av genomförandet av de olika kriterierna, i 

synnerhet sysselsättningsmässiga, miljömässiga och sociala kriterier i samband med 

utnyttjandet av EU-fonderna och alla finansiella instrument som förvaltas via 

Europeiska investeringsbanken (EIB).” 
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punkt 22 

Första delen ”Europaparlamentet anser att skatteflykt, bland annat genom att överföra materiella 

anläggningstillgångar, immateriella tillgångar eller tjänster mellan företag till 

otillräckliga priser (internpriser) bör förhindras,” 

Andra delen ”och att det också är resultatet av den bristande europeiska samordningen i 

beskattnings- och handelsfrågor.  I detta syfte efterlyser parlamentet bättre samarbete 

och ökad konvergens mellan medlemsstaterna när det gäller skattemässiga, sociala 

och budgetära frågor.” 

 
skäl J 

Första delen ”Europeiska industrier såsom Alstom och Caterpillar har ett högt mervärde och 

erkänd expertis. För närvarande utsätts denna centrala och strategiska EU-bransch 

för stor global konkurrens.” 

Andra delen ”från länder som exporterar lågkostnadsprodukter till den europeiska marknaden 

genom att bedriva en aggressiv och starkt expansionistisk verksamhet i alla 

världsdelar, ofta med politiskt och ekonomiskt stöd från sina regeringar.” 

 
GUE/NGL: 

punkt 7 

Första delen ”Europaparlamentet påminner om behovet av att nå en snabb överenskommelse om 

översynen av regelverken om handelspolitiska skyddsåtgärder, i syfte att avsevärt 

stärka dem genom att se till att de kan sättas in snabbare och att de blir mer 

ändamålsenliga.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till de sociala och ekonomiska 

konsekvenser som ett beviljande av ställning som marknadsekonomi för statsstyrda 

eller andra icke-marknadsstyrda ekonomier skulle kunna ha på EU-industrins 

konkurrenskraft.” 

 
punkt 8 

Första delen hela texten utom orden ”Europa 2020-strategins” 

Andra delen dessa ord 

 
Verts/ALE: 

ÄF 22 

Första delen hela texten utom orden ”och efterlevnadskostnaderna för företag och att avskaffa 

onödig lagstiftning,” 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 25 

Första delen hela texten utom orden ”främja konkurrenskraft och” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl P 

Första delen ”Handeln med byggmaskiner i EU har utsatts för kraftiga störningar under senare år, 

vilket delvis är en följd av minskade offentliga och privata investeringar” 

Andra delen ”men också beror på ökade produktionskostnader på grund av prisökningar för 

råvaror.” 
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PPE: 

punkt 13 

Första delen hela texten utom orden ”eller där mer än 50 % av värdet förverkligas utanför EU” 

och ”Parlamentet påminner om behovet av att nå en snabb överenskommelse om det 

internationella instrumentet för offentlig upphandling.” 

Andra delen ”eller där mer än 50 % av värdet förverkligas utanför EU” 

Tredje delen  ”Parlamentet påminner om behovet av att nå en snabb överenskommelse om det 

internationella instrumentet för offentlig upphandling.” 

 
punkt 14 

Första delen hela texten utom orden ”och miljömärkning” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl Q 

Första delen ”Rättvis handel med industriprodukter måste respektera grundläggande rättigheter 

för arbetstagare och miljöbestämmelser.” 

Andra delen ”Investeringar i förnybar energi och energieffektivitet är en viktig drivkraft för 

investeringar i industriprodukter som kan skapa en positiv utveckling.” 

Tredje delen ”Innovation och investeringar i FoU, sysselsättning och kompetensutveckling är 

viktigt för en hållbar tillväxt.” 

 
skäl C 

Första delen ”De minskade produktionskostnaderna mellan 2013 och 2015 har gjort det möjligt 

att göra anläggningens produkter mer attraktiva än produkter som kommer från 

länder utanför EU. Caterpillar beslutade dock att stänga fabriken” 

Andra delen ”och flytta produktionen till andra fabriker med lägre standarder när det gäller 

sociala rättigheter och miljöskydd än vad som gäller inom den europeiska industrin” 

 
ALDE: 

punkt 1 

Första delen hela texten utom orden ”på de lokala ekonomierna och samhällena” och ”och de 

lokala ekonomierna och hjälpa regionerna” 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

punkt 3 

Första delen ”Europaparlamentet påminner om att Europa är en social marknadsekonomi vars 

mål är att uppnå hållbar ekonomisk tillväxt för alla.  Parlamentet beklagar att det 

saknas en konkret europeisk industripolitik som också skyddar EU:s arbetstagare. 

Parlamentet uppmanar därför kommissionen att ta fram en genuin och långsiktig 

europeisk industristrategi i syfte att uppnå målet att 20 % av BNP ska komma från 

industrin,” 

Andra delen ”enligt vad som fastställs i Europa 2020-strategin.” 
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ECR, PPE: 

punkt 5 

Första delen hela texten utom orden ”energieffektivitet, den cirkulära ekonomin,” och 

”Parlamentet understryker i detta sammanhang de negativa effekterna av 

minskningen av de offentliga och privata investeringarna och den sjunkande 

inhemska konsumtionen. Offentliga och privata investeringar och inhemsk 

konsumtion bör uppmuntras för att stimulera tillväxt.” 

Andra delen ”energieffektivitet, den cirkulära ekonomin” 

Tredje delen ”Parlamentet understryker i detta sammanhang de negativa effekterna av 

minskningen av de offentliga och privata investeringarna och den sjunkande 

inhemska konsumtionen. Offentliga och privata investeringar och inhemsk 

konsumtion bör uppmuntras för att stimulera tillväxt.” 

 
ECR, GUE/NGL: 

punkt 10 

Första delen hela texten utom orden ”ett utåtblickande konkurrenskraftigt europeiskt regelverk 

för att locka till sig och bevara privata investeringar, bibehålla” 

Andra delen orden "ett utåtblickande konkurrenskraftigt europeiskt regelverk för att locka till sig 

och bevara privata investeringar, bibehålla", där ordet "regelverk" ersätts av ordet 

"ramverk” 

Tredje delen "regelverk” 

 
GUE/NGL, ALDE, PPE: 

punkt 11 

Första delen ”Europaparlamentet konstaterar också att bestämmelser för statligt stöd i högre grad 

måste skräddarsys för att möjliggöra innovation och hållbarhet.” 

Andra delen ”och uppfylla målen att främja hög sysselsättning och garantera ett fullgott socialt 

skydd” utom orden ”att främja” 

Tredje delen ”att främja” 

Fjärde delen ”i enlighet med artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.” 

 
ECR, GUE/NGL, PPE: 

punkt 15 

Första delen hela texten utom orden ”att tillsammans med medlemsstaterna utveckla en 

unionsstrategi för en konsekvent och heltäckande industripolitik som syftar till en 

återindustrialisering av Europa och som grundas bland annat på digitalisering (i 

synnerhet” och ” I detta syfte efterlyser parlamentet bättre samarbete och ökad 

konvergens mellan medlemsstaterna när det gäller finanspolitiska, sociala och 

budgetära frågor så att framväxten av gemensamma industriprojekt kan underlättas.” 

Andra delen ”att tillsammans med medlemsstaterna utveckla en unionsstrategi för en konsekvent 

och heltäckande industripolitik som syftar till en återindustrialisering av Europa och 

som grundas bland annat på digitalisering (i synnerhet” 

Tredje delen ”I detta syfte efterlyser parlamentet bättre samarbete och ökad konvergens mellan 

medlemsstaterna när det gäller finanspolitiska, sociala och budgetära frågor så att 

framväxten av gemensamma industriprojekt kan underlättas.” 
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GUE/NGL, PPE: 

punkt 24 

Första delen ”Europaparlamentet betonar det stora behovet av utveckling av teknisk kompetens, 

särskilt inom tillverkningsindustrin, och betonar behovet av att främja vikten av 

kompetent arbetskraft på det tekniska området. Parlamentet anser att det för att 

maximera den gröna ekonomins sysselsättningsskapande nettopotential är av största 

vikt att vi ger den befintliga arbetskraften rätt möjligheter att skaffa sig den nya 

kompetens som krävs för den cirkulära ekonomin. Parlamentet påminner om att en 

kvalificerad arbetskraft är viktig för upprätthållandet av produktionen.” utom orden 

”den gröna” 

Andra delen ”den gröna” 

Tredje delen ”Parlamentet understryker betydelsen av att främja starkare synergieffekter mellan 

utbildningssystemen, universiteten och arbetsmarknaden, bland annat genom praktik 

och samarbete med företag i skapandet av innovativa kluster.” 

 
ECR, Verts/ALE: 

punkt 27 

Första delen ”Europaparlamentet anser att alla omstruktureringsåtgärder bör förklaras och vid 

behov motiveras för berörda aktörer, även när det gäller valet av de planerade 

åtgärderna i förhållande till målen och eventuella alternativa möjligheter.” utom 

orden ”vid behov” 

Andra delen ”vid behov” 

Tredje delen ”Parlamentet efterlyser en lokal dialog, som omfattar alla intressenter, för att 

diskutera potentiella bättre lösningar i fall av omstruktureringar.” 
 

Övrigt 

Ändringsförslag 6 hade dragits tillbaka. 

 


