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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. Ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur 

Betänkande: Julie Girling (A8-0014/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 656, 10, 27 

 

 

 

 

2. Kvicksilver ***I 

Betänkande: Stefan Eck (A8-0313/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Prelimnär överenskommelse 

Prelimnär 

överenskommelse 

103 utskottet ONU + 663, 8, 28 

Uttalande 104 utskottet  +  

Uttalande 105 utskottet  +  

Förslag till lagstifningsakt * 

texten i sin helhet 103 utskottet  ↓  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-58 

62-102 

utskottet  ↓  

Artikel 10, punkt 1 103m.d utskottet  ↓  

106 EFDD ONU ↓  

59 utskottet  ↓  

Artikel 10, efter 

punkt 1 

107 EFDD ONU ↓  

103m.d utskottet  ↓  

60 utskottet  ↓  

108 EFDD ONU ↓  

103m.d utskottet  ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

61 utskottet  ↓  

omröstning: kommissionens förslag ONU ↓  

 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 106, 107, 108 
 

Övrigt: 

Ändringsförslagen 109-111 hade annullerats. 

* En politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet kan föreslå att man ska gå 

vidare med omröstningen om ändringsförslag till lagstiftningsakten; parlamentet röstar om ett sådant 

eventuellt förslag (artikel 59.3 och 59.4 i arbetsordningen). 
 

 

 

3. Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning ***I 

Betänkande: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Prelimnär 

överenskommelse 

32 utskottet ONU + 646, 39, 13 

 

 

Övrigt: 

Betänkandet hade återförvisats till utskottet den 8 juli 2015 för interinstitutionella förhandlingar. 
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4. Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I 

Betänkande: Vicky Ford (A8-0251/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande av kommissionens förslag 

förslag till avvisande 

av kommissionens 

förslag 

109= 

122= 

ENF 

EFDD 

ONU - 123, 562, 14 

Prelimnär överenskommelse 

Prelimnär 

överenskommelse 

107 utskottet ONU + 491, 178, 28 

Gemensam 

överenskommelse 

108 rev utskottet  +  

Projet d'acte législatif * 

texten i sin helhet 107 utskottet  ↓  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-8 

11-15 

17 

19 

21 

23-24 

26-40 

42 

44-55 

57-60 

66 

68-74 

76-80 

82-83 

85 

87 

90 

96-98 

100-

106 

utskottet  
↓ 

 

Artikel 2, punkt 2 41 utskottet  
↓ 

 

107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

129 EFDD  
↓ 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Artikel 4, punkt 1 141 ≤ 38 

ledamöter 

 
↓ 

 

Artikel 4, punkt 2 107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

43 utskottet  
↓ 

 

130 EFDD ONU 
↓ 

 

Artikel 4, punkt 2, 

efter punkt 4 

142 ≤  38 

ledamöter 

 
↓ 

 

107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

Artikel 5, punkt 1, 

inledningen 

121 EFDD  
↓ 

 

107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

Artikel 5, punkt 2 och 

5, punkt 1 

107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

143 ≤  38 

ledamöter 

 
↓ 

 

56 utskottet  
↓ 

 

Artikel 5, punkt 3 107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

Artikel 5b 107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

Artikel 6 136S EFDD ONU 
↓ 

 

119 ALDE  
↓ 

 

107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

Artikel 6, punkt 3 107m.d utskottet  
↓ 

 

61 utskottet  
↓ 

 

62 utskottet  
↓ 

 

63 utskottet  
↓ 

 

Artikel 6, efter punkt 3 144 ≤  38 

ledamöter 

 
↓ 

 

145 ≤  38 

ledamöter 

 
↓ 

 

148 ≤  38 

ledamöter 

 
↓ 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Artikel 7 149 ≤  38 

ledamöter 

 
↓ 

 

107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

64-65 utskottet  
↓ 

 

artikel 10d 107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

150 ≤  38 

ledamöter 

 
↓ 

 

67 utskottet  
↓ 

 

Artikel 10b, punkt 2 153 ≤  38 

ledamöter 

 
↓ 

 

120+ 

152 

ALDE 

≤ 38 

ledamöter 

 
↓ 

 

107m.d utskottet  
↓ 

 

Artikel 10b, punkt 3 107m.d utskottet  
↓ 

 

154 ≤  38 

ledamöter 

 
↓ 

 

Artikel 10c (ny) 75 utskottet  
↓ 

 

113= 

151+ 

155= 

ALDE 

≤  38 

ledamöter 

 
↓ 

 

Artikel 12, punkt 2 156 ≤  38 

ledamöter 

 
↓ 

 

107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

81 utskottet  
↓ 

 

Artikel 13, punkt 4 84 utskottet  
↓ 

 

157 ≤  38 

ledamöter 

 
↓ 

 

107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

Artikel 13a 131 EFDD  
↓ 

 

107m.d utskottet ONU 
↓ 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

86 utskottet  
↓ 

 

Artikel 16a 146 EFDD ONU 
↓ 

 

88 utskottet  
↓ 

 

Artikel 17 114 ALDE  
↓ 

 

107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

89 utskottet  
↓ 

 

Bilaga I, del II, 

kategori A 

133S EFDD ONU 
↓ 

 

Bilaga I, del II, 

kategori A, punkt 6 

107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

158 ≤  38 

ledamöter 

 
↓ 

 

91= 

115= 

ALDE-

utskottet 

 
↓ 

 

Bilaga I, del II, 

kategori A, efter punkt 

6 

92 utskottet  
↓ 

 

159 ≤  38 

ledamöter 

 
↓ 

 

Bilaga I, del II, 

kategori A, punkt 7 

107m.d utskottet  
↓ 

 

93+94 utskottet  
↓ 

 

160 ≤  38 

ledamöter 

 
↓ 

 

116 ALDE  
↓ 

 

Bilaga I, del II, 

kategori A, punkt 8 

107m.d utskottet  
↓ 

 

95 utskottet  
↓ 

 

Bilaga I, del II, 

kategori B, punkt 7 

147S EFDD ONU 
↓ 

 

107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

161 ≤  38 

ledamöter 

ONU 
↓ 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Bilaga I, del II, 

kategori C, punkt 5 

107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

162 ≤  38 

ledamöter 

ONU 
↓ 

 

99 utskottet  
↓ 

 

Bilaga I, del II, 

kategori C, punkt 6 

117S= 

163S= 

100S= 

ALDE 

≤  38 

ledamöter av 

kommissionen 

ONU 
↓ 

 

107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

Bilaga I, del II, 

kategori D 

107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

118 ALDE  
↓ 

 

Bilaga I, del III 107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

164 ≤  38 

ledamöter 

ONU 
↓ 

 

skäl 4 9 utskottet  
↓ 

 

123 EFDD  
↓ 

 

skäl 5 124S EFDD ONU 
↓ 

 

10 utskottet  
↓ 

 

efter skäl 7 16 utskottet  
↓ 

 

137 ≤  38 

ledamöter 

 
↓ 

 

skäl 8 125 EFDD  
↓ 

 

107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

18 utskottet  
↓ 

 

skäl 9 126S EFDD ONU 
↓ 

 

107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

138 ≤  38 

ledamöter 

 
↓ 

 

139 ≤  38 

ledamöter 

 
↓ 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl 10 107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

127 EFDD ONU 
↓ 

 

20 utskottet  
↓ 

 

skäl 12 107m.d utskottet  
↓ 

 

22 utskottet  
↓ 

 

   originaltexten ONU 
↓ 

 

efter skäl 13 140 ≤  38 

ledamöter 

 
↓ 

 

skäl 14 107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

128 EFDD ONU 
↓ 

 

25 utskottet  
↓ 

 

skäl 17 110 EFDD  
↓ 

 

107m.d utskottet ONU 
↓ 

 

omröstning: kommissionens förslag ONU ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 122, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 136, 146, 147 

ENF: ÄF 94, 107, 109, 122, 160, 164 

≤  38 ledamöter: Bilaga I, del II, kategori A, punkt 8 
 

Begäranden om särskild omröstning 

≤  38 ledamöter: ÄF 107m.d: artikel 5, punkt 3, artikel 6, punkt 3, Bilaga I, del II, kategori A, punkt 7   

 

Bilaga I, del II, kategori A, punkt 8 

ALDE: ÄF 107m.d: skäl 14, artikel 5, punkt 3, artikel 5b  

Förslag från kommissionen skäl 12 och artikel 6, punkt 3 (ÄF 63) 
 

Övrigt: 

Ändringsförslagen 111, 112, 132, 134, 135 hade annullerats 

 

* En politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet kan föreslå att man ska gå 

vidare med omröstningen om ändringsförslag till lagstiftningsakten; parlamentet röstar om ett sådant 

eventuellt förslag (artikel 59.3 och 59.4 i arbetsordningen). 
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5. Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs 

av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I 

Betänkande: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande 

av kommissionens 

förslag 

34 ENF  -  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-10 

12-19 

21-24 

27-32 

utskottet  +  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott - 

separat omröstning 

11 utskottet delad   

1 +  

2 +  

20 utskottet särsk. +  

25 utskottet särsk. +  

26 utskottet särsk. / 

EO 

- 214, 479, 2 

33 utskottet särsk. +  

omröstning: kommissionens förslag ONU + 624, 67, 6 

 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: ÄF 26 

ENF: ÄF 20, 25, 33 
 

Begäranden om delad omröstning 

ENF: 

ÄF 11 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”bör tonvikt läggas på att säkerställa att 

avfallstransporterna sker i enlighet med principerna och kraven i miljölagstiftningen, 

framför allt närhetsprincipen, principen om att återvinning ska ha företräde och 

principen om självförsörjning” och ”Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder 

för att förhindra olagliga avfallstransporter.” 

Andra delen dessa ord 
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6. Avfall ***I 

Betänkande: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande 

av kommissionens 

förslag 

243 ENF  -  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-6 

8-13 

16-17 

19-31 

33-34 

37 

40-41 

43-80 

83-97 

99 

101-

103 

105 

108-

119 

121 

124-

126 

147-

154 

156-

162 

164-

165 

167-

168 

170-

173 

175-

182 

186-

197 

199 

201-

211 

214-

220 

222-

223 

225-

230 

232-

233 

utskottet  +  

7 utskottet delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott - 

separat omröstning 

2 +  

14 utskottet delad   

1 +  

2 +  

15 utskottet särsk. +  

32 utskottet delad   

1 +  

2 +  

35 utskottet särsk. +  

38 utskottet särsk. / 

EO 

- 294, 376, 25 

39 utskottet särsk. +  

82 utskottet särsk. +  

98 utskottet särsk. +  

100 utskottet särsk. -  

104 utskottet särsk. +  

106 utskottet särsk. -  

107 utskottet särsk. +  

120 utskottet särsk. +  

122 utskottet särsk. +  

123 utskottet särsk. +  

127 utskottet särsk. +  

145 utskottet delad   

1 +  

2 +  

146 utskottet delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 +  

163 utskottet särsk. -  

166 utskottet särsk. +  

169 utskottet delad   

1/ ONU + 596, 91, 11 

2 / ONU + 351, 329, 13 

174 utskottet särsk. +  

198 utskottet delad   

1 +  

2 +  

212 utskottet särsk. +  

213 utskottet delad   

1 +  

2 +  

221 utskottet delad   

1 +  

2 +  

231 utskottet särsk. +  

Artikel 3, punkt 1a 247 ENF  -  

Artikel 3, punkt 1a, 

första underpunkten, 

punkt a 

81m.d utskottet  +  

Artikel 3, punkt 1a, 

första underpunkten, 

punkt b 

81m.d utskottet EO + 353, 334, 10 

251 PPE ONU ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Artikel 3, punkt 1a, 

efter andra 

underpunkten 

81m.d utskottet  +  

Artikel 3, punkt 20, 

efter punkt d 

235 Verts/ALE  -  

Artikel 8a 252S ECR ONU - 135, 561, 1 

127-

137 

139-

144 

utskottet  +  

138 utskottet  -  

Artikel 9, punkt 1, 

efter strecksats 4 

239 EFDD ONU - 121, 532, 46 

240 EFDD ONU - 118, 547, 31 

Artikel 9, efter punkt 3 236 S&D, 

Verts/ALE: 

 +  

Artikel 9b 155 utskottet ONU + 599, 91, 8 

Artikel 11b 248 ENF  -  

183-

185 

utskottet  +  

Artikel 22, punkt 1, 

efter punkt 2 

237 Verts/ALE  +  

200 utskottet  ↓  

Artikel 22, efter punkt 

2 

238 Verts/ALE  +  

242 S&D  +  

Artikel 38, punkt 1 249S ENF  -  

224 utskottet  +  

Före bilaga I 241 EFDD ONU - 280, 398, 20 

234 utskottet särsk. +  

skäl 6 244 ENF  -  

18 utskottet  +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl 12 245S ENF  -  

36 utskottet  +  

skäl 14 42 utskottet EO + 402, 289, 5 

250 PPE  ↓  

skäl 19 246S ENF  -  

omröstning: kommissionens förslag ONU + 576, 95, 27 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: ÄF69, 251 

ENF: ÄF 155 

EFDD: ÄF 239, 240 och 241, artikel 8a 

ECR, Verts/ALE: ÄF 169, 252 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: ÄF 15, 35, 39, 82, 98, 104, 107, 120, 122, 123, 127, 166, 174, 212, 221, 231, 234 

S&D: ÄF 100, 106, 163 

PPE: ÄF 38, 138 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

ÄF 221 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”d) lägga fram en omfattande översyn av 

unionslagstiftningen om ekodesign för att bredda dess tillämpningsområde så att den 

omfattar alla viktiga produktsorter, inklusive produktgrupper som inte berör energi, 

och att gradvis inkludera relevanta egenskaper för resurseffektivitet i de 

obligatoriska kraven för produktdesign och ta fram bestämmelser för 

miljömärkning.” 

Andra delen dessa ord 

 

ENF: 

ÄF 14 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”affärs- och industriavfall” och ”och livsmedelsavfall” 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 32 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”och ha som mål att frikoppla den från den 

ekonomiska tillväxten” 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 145 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”b) En brytning av sambandet mellan 

avfallsgenerering och ekonomisk tillväxt.” och: ”d) Ett unionsomfattande mål 

om att livsmedelsavfallet ska minska med 30 % fram till 2025 och med 50 % fram 

till 2030, jämfört med referensscenariot för 2014.” 

Andra delen dessa ord 
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ÄF 146 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”minska den sammanlagda genereringen av 

livsmedelsavfall,” 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 198 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”vid källan” 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 213 

Första delen ”Europeiska miljöbyrån ska vartannat år offentliggöra en rapport med en översyn av 

de framsteg som gjorts med slutförandet och genomförandet av de 

avfallsförebyggande programmen och med uppnåendet målen för dessa program i 

varje medlemsstat och hela unionen” 

Andra delen ”inklusive brytandet av sambandet mellan avfallsgenerering och ekonomisk tillväxt 

och övergången till en cirkulär ekonomi” 

 

Verts/ALE: 

ÄF 7 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”förbättra spridningen av förnybar energi” 

Andra delen dessa ord 

 

ECR, PPE: 

ÄF 169 

Första delen hela texten utom ordet ”70 viktprocent” 

Andra delen detta ord 
 

 

7. Deponering av avfall ***I 

Betänkande: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande 

av kommissionens 

förslag 

47 ENF  -  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-3 

5-15 

17-21 

23-28 

30-34 

37-40 

42-46 

utskottet  +  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott - 

separat omröstning 

29 utskottet ONU + 392, 287, 17 

41 utskottet särsk. +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Artikel 1, före punkt 1 22 utskottet  -  

52 rev PPE  +  

Artikel 5, efter punkt 6 50 GUE/NGL EO - 108, 585, 4 

Artikel 5a 49S ENF  -  

35 utskottet  +  

36 utskottet  +  

efter skäl 1 51 PPE  +  

4 utskottet  ↓  

skäl 9 48S ENF  -  

16 utskottet  +  

omröstning: kommissionens förslag ONU + 583, 95, 18 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

 

Verts/ALE, ECR, PPE:  ÄF 29 

ENF:                              ÄF47 

 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: ÄF 41 
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8. Förpackningar och förpackningsavfall ***I 

Betänkande: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande 

av kommissionens 

förslag 

86 ENF  -  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-2 

4-18 

20 

22-26 

28-38 

41-49 

54-56 

58-64 

67 

69-84 

utskottet  +  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott - 

separat omröstning 

3 utskottet delad   

1 +  

2 +  

21 utskottet särsk. +  

27 utskottet särsk. -  

39 utskottet delad   

1 +  

2 +  

40 utskottet delad   

1 +  

2 +  

50 utskottet delad   

1/ ONU + 599, 45, 54 

2 / ONU + 358, 304, 31 

51 utskottet delad   

1/ ONU + 597, 48, 55 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / ONU + 360, 309, 25 

52 utskottet delad   

1/ ONU + 632, 41, 26 

2 / ONU + 361, 304, 28 

53 utskottet delad   

1/ ONU + 621, 51, 25 

2 / ONU + 359, 300, 28 

57 utskottet delad   

1 +  

2 +  

68 utskottet delad   

1 +  

2 -  

Artikel 4, punkt 1, 

efter underpunkt 2 

85 Verts/ALE ONU - 333, 343, 23 

Artikel 6b 88S ENF  -  

65-66 utskottet  +  

efter skäl 5 89 PPE  +  

19 utskottet  ↓  

skäl 13 87S ENF  -  

omröstning: kommissionens förslag ONU + 582, 88, 28 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: ÄF 50, 51, 52, 53 

Verts/ALE: ÄF 85 

ENF: ÄF 86 

PPE: ÄF 50, 51 (andra delen), 52, 53 (andra delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: ÄF 27 

ENF: ÄF 21 
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Begäranden om delad omröstning 

ECR, PPE: 

ÄF 50 

Första delen hela texten utom ordet ”70 viktprocent” 

Andra delen detta ord 

 
ÄF 51 

Första delen inledningen 

Andra delen leden (i) till (vi) 

 
ÄF 52 

Första delen hela texten utom orden ”80 viktprocent” 

Andra delen detta ord 

 
ÄF 53 

Första delen inledningen 

Andra delen leden (i) till (iv) och led (v) utgår 

 

S&D: 

ÄF 68 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”eller en kombination av dessa, från restavfall” 

Andra delen dessa ord 

 

Verts/ALE: 

ÄF 3 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”förbättra spridningen av förnybar energi” 

Andra delen dessa ord 

 

ENF: 

ÄF 39 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”industri- och affärsavfall” 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 40 

Första delen ”Medlemsstaterna ska vidta åtgärder i syfte att minimera förpackningarna 

miljöpåverkan och bidra till att uppnå de mål för förebyggande av avfall som 

fastställs i artikel 9.1 i direktiv 2008/98/EG.   

Sådana åtgärder ska innefatta utökat producentansvar enligt definitionen i artikel 8.1 

tredje stycket och incitament för användning av återanvändbara förpackningar.  

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att uppnå en varaktig minskning av 

förbrukningen av förpackningar som inte går att återvinna och onödiga 

förpackningar. Dessa åtgärder ska inte äventyra hygienen eller livsmedelssäkerheten. 

Dessutom får medlemsstaterna vidta andra åtgärder i samråd med ekonomiska 

aktörer och konsument- och miljöorganisationer och vars syfte är att sammanföra 

och dra nytta av de många initiativ som tagits i medlemsstaterna för att förebygga 

avfall. Åtgärderna ska vara förenliga med detta direktivs syften, såsom de fastställs i 

artikel 1.1.” 

Andra delen ”Medlemsstaterna ska använda sig av lämpliga ekonomiska instrument och andra 

åtgärder för att ge incitament för tillämpning av avfallshierarkin. Dessa instrument 

och åtgärder får också innefatta de instrument och åtgärder som anges i bilaga IVa 

till direktiv 2008/98/EG.” 
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ÄF 57 

Första delen texten i sin helhet utom led b) 

Andra delen led b) 
 

 

9. Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2014–2015 

Betänkande: Ernest Urtasun (A8-0046/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU - 305, 368, 20 

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 340, 331, 15 

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 357, 313, 20 

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 15  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 324, 302, 69 

punkt 18  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 354, 318, 15 

punkt 19  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 339, 305, 44 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 20  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 -  

punkt 22  originaltexten delad   

1/ ONU + 597, 40, 59 

2 / ONU + 426, 221, 35 

3/ ONU + 370, 286, 34 

punkt 23  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 31  originaltexten delad   

1/ ONU + 568, 60, 66 

2 / ONU + 530, 112, 40 

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 526, 127, 40 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 37  originaltexten särsk. +  

punkt 38  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 462, 154, 69 

punkt 40  originaltexten särsk. +  

punkt 42  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 355, 309, 29 

3 +  

punkt 46 1 S&D ONU + 428, 221, 44 

 originaltexten delad   

1/ ONU ↓  

2 / ONU ↓  

3/ ONU ↓  

4/ ONU ↓  

punkt 47 2 ECR ONU - 216, 408, 67 

 originaltexten särsk. +  

punkt 48  originaltexten ONU + 454, 125, 100 

punkt 50  originaltexten ONU + 471, 160, 57 

punkt 60  originaltexten ONU + 356, 273, 54 

skäl D  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl T  originaltexten särsk. +  

skäl AD  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / EO - 323, 328, 37 

skäl AH  originaltexten ONU + 388, 255, 51 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 369, 188, 133 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: skäl AH, punkt 46 (tredje delen), ÄF 1 

ECR: ÄF 2 

S&D: punkterna 15 (andra delen), 22, 31, 33 (andra delen), 46, 48, 60, skäl AH 

Verts/ALE: punkterna 4 (andra delen), 22 (tredje delen), 31 (andra delen), 33 (andra delen), 38 

(andra delen), 46, 48, 50, 60, skäl AH 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: skälen T, AH, punkterna18, 37, 40, 47, 48, 50, 60 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

skäl D 

Första delen ”Under 2015 uppmättes den högsta sysselsättningsgraden för kvinnor någonsin, 64,5 

%, men den var fortfarande betydligt lägre än männens sysselsättningsgrad som låg 

på 75,6 %. Det är tyvärr fyra gånger mer sannolikt att kvinnor – ofta ofrivilligt – tar 

och blir kvar i deltidsarbete än män.” 

Andra delen ”Många unga förblir fattiga trots att de arbetar, särskilt i Grekland, Spanien, 

Kroatien, Italien, Cypern, Portugal och Slovakien.” 

 
skäl AD 

Första delen ”Vissa grupper av kvinnor lever under allt sämre förhållanden och står inför alltfler 

typer av svårigheter och risker, såsom omfattande diskriminering.” 

Andra delen ”Detta gäller i synnerhet kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor som tar hand 

om närstående, äldre kvinnor, kvinnor som tillhör minoriteter och invandrarkvinnor, 

flyktingkvinnor och kvinnliga asylsökande, kvinnor med låg eller ingen utbildning, 

kvinnor som har utsatts för könsrelaterat våld, kvinnliga hbti-personer osv.” 

 
punkt 4 

Första delen ”Europaparlamentet vill se att kommissionen i större utsträckning utvärderar och 

vidtar åtgärder för att hantera och stoppa effekterna av de offentliga nedskärningar 

som påverkar kvinnors rättigheter och jämställdheten i medlemsstaterna negativt.”  

Andra delen ”Parlamentet beklagar djupt den åtstramningspolitik som kraftigt bromsar upp 

utvecklingen för att nå jämställdhet, och således marginaliserar kvinnor i samhället 

och arbetslivet.” 

 
punkt 5 

Första delen ”Europaparlamentet beklagar avsaknaden av jämställdhetsintegrering i Europa 2020-

strategin och efterlyser en integrering av ett allmänt och starkare 

jämställdhetsperspektiv som tar itu med de strukturella orsakerna till kvinnlig 

fattigdom, 

Andra delen ”särskilt vid utarbetandet av de landsspecifika rekommendationerna inom ramen för 

den europeiska planeringsterminen, och vill se att specifik politisk vägledning för att 

minska bristande jämställdhet införs i den årliga tillväxtöversikten.” 
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punkt 6 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”särskilt fattigdom bland äldre kvinnor och 

ensamstående mödrar, kvinnor som utsatts för könsrelaterat våld, kvinnor med 

funktionsnedsättning, kvinnor som är invandrare, asylsökande eller flyktingar och 

kvinnor som tillhör en minoritetsgrupp” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 7 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”som inkluderar transpersoner och intersexuella 

personer” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 15 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i nära samarbete med 

medlemsstaterna lägga fram ett ambitiöst övergripande paket med lagstiftande och 

icke-lagstiftande åtgärder för en balans mellan arbetsliv och privatliv som en del i 

kommissionens arbetsprogram 2017, med hänsyn till den aviserade europeiska 

pelaren för sociala rättigheter” 

Andra delen ”och inklusive en översyn av de befintliga direktiven om mamma- och 

föräldraledighet liksom förslagen till direktiv om föräldraledighet och ledighet för 

vård av anhörig, där kvinnors och mäns lika uttag av ledighet i alla 

arbetstagarkategorier uppmuntras” 

 
punkt 19 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet uppmanar Portugal, Nederländerna, 

Luxemburg, Finland, Italien, Malta och Estland att uppfylla det andra målet, och 

uppmanar Polen, Kroatien och Rumänien, där båda målen är långtifrån uppnådda, att 

öka sina ansträngningar för att tillhandahålla offentlig barnomsorg i syfte att bidra 

till en bättre balans mellan privatliv och arbetsliv för arbetstagare.” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 20 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”kommissionen [och medlemsstaterna – anm. detta 

ord saknades i den svenska versionen]” och ”europeisk” 

Andra delen ”kommissionen och” 

Tredje delen ”europeisk” 

 
punkt 22 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”eller likvärdigt arbete” och orden: “och att uppmana 

företag att införa interna mekanismer för att upptäcka löneskillnader” 

Andra delen ”eller likvärdigt arbete” 

Tredje delen ”och att uppmana företag att införa interna mekanismer för att upptäcka 

löneskillnader” 

 
punkt 23 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet anser det viktigt att snabbt få fram en 

EU-definition av principen lika lön för lika arbete eller likvärdigt arbete” 

Andra delen ”Parlamentet anser det viktigt att snabbt få fram en EU-definition av principen lika 

lön för lika arbete eller likvärdigt arbete” 
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punkt 24 

Första delen ”Europaparlamentet fördömer starkt att pensionsgapet har ökat i över hälften av 

medlemsstaterna.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar Cypern, Tyskland och Nederländerna att minska skillnaden i 

mäns och kvinnors pension, som är nästan 50 %. Parlamentet uppmanar Malta, 

Spanien, Belgien, Irland, Grekland, Italien och Österrike att eliminera skillnaderna 

mellan kvinnor och män i fråga om pensionstäckning eftersom 11–36 % av 

kvinnorna i dessa länder inte har tillgång till pension.” 

 
punkt 25 

Första delen ”Europaparlamentet gratulerar Sveriges regering för att ha åstadkommit en jämn 

könsfördelning, och Slovenien och Frankrike för att ha åstadkommit virtuell 

jämlikhet, och uppmanar Ungern, Slovakien och Grekland, som har bildat regeringar 

utan några kvinnor, att se till att kvinnor är tillräckligt representerade på alla nivåer 

av det politiska och ekonomiska beslutsfattandet.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera en jämn könsfördelning på 

höga befattningar inom sina regeringar, offentliga institutioner och organ, och på 

vallistor, för att säkerställa en jämn könsfördelning inom kommuner och i regionala 

och nationella parlament samt Europaparlamentet” 

Tredje delen ”Parlamentet understryker att flera undersökningar har visat att lämpliga 

lagstiftningsåtgärder kan skapa en snabb förändring av könsfördelningen i politiken.  

Parlamentet instämmer i kommissionens åsikt om att kvoter måste åtföljas av 

lämpliga regler för ordningsföljden på kandidatlistor och av lämpliga påföljder vid 

bristande efterlevnad för att vara effektiva.” 

 
punkt 31 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet uppmanar rådet att aktivera 

övergångsklausulen genom att anta ett enhälligt beslut om att lägga könsrelaterat 

våld till de brottsområden som anges i artikel 83.1 i EUF-fördraget” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 33 

Första delen ”Europaparlamentet välkomnar de framsteg som medlemsstaterna har gjort när det 

gäller att underteckna Istanbulkonventionen, det första rättsligt bindande 

instrumentet för förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor på 

internationell nivå, och uppmanar med kraft de 14 medlemsstater som ännu inte har 

ratificerat den att omedelbart göra det. Parlamentet välkomnar kommissionens 

förslag från mars 2016 om att EU ska ansluta sig till Istanbulkonventionen.  

Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att påskynda förhandlingarna om ett 

undertecknande och ingående av Istanbulkonventionen och stöder dess anslutning 

utan förbehåll och på bred grund. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att 

inkludera en definition av könsrelaterat våld i linje med bestämmelserna i direktiv 

2012/29/EU och att så snart som möjligt presentera en övergripande europeisk 

strategi för att förebygga och bekämpa könsrelaterat våld.” 

Andra delen ”som bör innehålla en bindande lagstiftningsakt” 

 
punkt 38 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta 

åtgärder för att skydda kvinnor och hbti-personer mot trakasserier på arbetsplatsen.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att se över EU:s nuvarande rambeslut om 

bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet 

enligt strafflagstiftningen , för att inkludera sexism, hatbrott och uppvigling till hat 

på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsegenskaper.” 
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punkt 42 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”omedelbar” och ”kvalitet och omedelbart erkännande 

av könsidentitet under hela asylförfarandet som en våldsförebyggande åtgärd” 

Andra delen ”omedelbar” 

Tredje delen ”kvalitet och omedelbart erkännande av könsidentitet under hela asylförfarandet som 

en våldsförebyggande åtgärd” 

 
punkt 46 

Första delen ”Europaparlamentet upprepar att kvinnor måste ha kontroll över sin sexuella och 

reproduktiva hälsa och rättigheter.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att garantera kvinnor snabb tillgång till 

frivillig familjeplanering och hela utbudet av hälsotjänster med anknytning till 

reproduktion och sexualitet, inklusive preventivmedel” 

Tredje delen ”och aborter” 

Fjärde delen ”Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att informera 

allmänheten med målet att göra män och kvinnor fullt medvetna om sina rättigheter 

och sitt ansvar för sexualitet och reproduktion.” 
 

 

10. Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och 

tillhandahållande av varor och tjänster 

Betänkande: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 10  originaltexten ONU + 470, 147, 69 

punkt 23  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 34  originaltexten ONU + 381, 258, 46 

punkt 38  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 39  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 343, 333, 17 

beaktandeled 8  originaltexten delad   

1/ ONU + 573, 73, 42 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / ONU + 392, 223, 68 

strecksats 15  originaltexten ONU + 401, 252, 32 

skäl I  originaltexten särsk. -  

skäl J  originaltexten särsk. -  

skäl L  originaltexten ONU + 390, 259, 43 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 499, 104, 81 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: beaktandeled 8, 15, punkterna 10, 34, skäl L 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: beaktandeled 15, skälen I, J, L, punkterna 10, 34 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

beaktandeled 8 

Första delen ”med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av 

våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen),” 

Andra delen ”och artikel 3 i denna där ”genus” definieras som ”de socialt konstruerade roller, 

beteenden, aktiviteter och attribut som ett visst samhälle anser passande för kvinnor 

respektive män”, 

 
punkt 23 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”offentlig och kostnadsfri” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 38 

Första delen hela texten utom ordet ”kostnadsfri” 

Andra delen detta ord 

 
punkt 39 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”inklusive avskräckande påföljder” 

Andra delen dessa ord 
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11. EU-medel till jämställdhet 

Betänkande: Clare Moody (A8-0033/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 13  originaltexten särsk. +  

punkt 17  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 20  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 282, 380, 25 

punkt 35  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 453, 172, 56 

punkt 52  originaltexten ONU - 327, 333, 22 

punkt 55  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 480, 116, 87 

efter punkt 55 2 ≤ 76 

ledamöter 

ONU + 430, 179, 67 

punkt 56  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 425, 176, 78 

3/ ONU + 407, 203, 59 

punkt 62  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 356, 289, 40 

3/ ONU + 440, 170, 73 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 67  originaltexten ONU - 325, 328, 25 

punkt 69  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 78  originaltexten delad   

1/ ONU + 609, 50, 24 

2 / ONU + 352, 306, 16 

punkt 79  originaltexten ONU - 310, 318, 56 

punkt 80 1 föredraganden ONU + 332, 305, 51 

 originaltexten ONU ↓  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 437, 166, 80 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: ÄF 1 

PPE: ÄF 2 

≤ 76 ledamöter: punkterna 35 (andra delen), 55 (andra delen), 56 (andra delen), 79, 80 

Verts/ALE: ÄF 2, punkterna 52, 67, 56 (tredje delen), 62 (andra och tredje delarna) 

S&D: punkterna 67, 78, ÄF 2 
 

Begäranden om särskild omröstning 

≤ 76 ledamöter: punkterna 13, 52, 67, 79, 80, 
 

Begäranden om delad omröstning 

≤ 76 ledamöter 

punkt 20 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”oavlönat arbete är en viktig del av ekonomins 

effektivitet, men” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 17 

Första delen hela texten utom ordet ”obligatoriskt” 

Andra delen detta ord 

 
punkt 35 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”inklusive tjänster inom sexuell och reproduktiv 

hälsa” 

Andra delen dessa ord 
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punkt 55 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”däribland preventivmedel, akuta preventivmedel och 

abort” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 56 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”med anknytning till sexuell och reproduktiv hälsa 

och rättigheter” och ”däribland kvinnor, som utsatts för våld (t.ex. sexuellt våld) har, 

samt ensamkommande barn och andra riskgrupper, såsom hbti-personer” 

Andra delen ”med anknytning till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”  

Tredje delen ”däribland kvinnor, som utsatts för våld (t.ex. sexuellt våld) har, samt 

ensamkommande barn och andra riskgrupper, såsom hbti-personer” 

 
punkt 62 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”eller migranter“ och “och hbti-personer” 

Andra delen ”eller migranter“ 

Tredje delen “och hbti-personer” 

 
punkt 69 

Första delen ”Europaparlamentet betraktar den EU-finansiering på 6,17 miljarder euro som 

avsatts i nuvarande fleråriga budgetram för att uppfylla målen i den strategiska 

insatsen för jämställdhet som ett första steg.” 

Andra delen ”och begär en ökning av detta belopp i nästa fleråriga budgetram.” 

 
punkt 78 

Första delen ”Europaparlamentet upprepar sin oro över den uppenbart skeva könsfördelningen 

bland ledamöterna av Europeiska revisionsrätten, som för närvarande består av 

28 män och endast tre kvinnor (två färre än i början av 2016), vilket är den största 

skillnaden inom alla EU-institutioner.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar rådet att, från och med nu och fram till dess att en 

acceptabel könsfördelning har uppnåtts, för varje ny tillsättning föreslå två 

kandidater – en kvinna och en man – för parlamentet.” 
 

 

12. Stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna 

Betänkande: Ana Gomes (A8-0044/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 3  originaltexten särsk. +  

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 13  originaltexten särsk. +  

punkt 14  originaltexten särsk. +  

punkt 16  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 364, 253, 63 

3 +  

punkt 20  originaltexten särsk. +  

punkt 27  originaltexten särsk. +  

punkt 28  originaltexten särsk. +  

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

skäl K  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

skäl O  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 561, 71, 49 

 

Begäranden om särskild omröstning 

≤ 76 ledamöter: punkterna 3, 13, 14, 20, 27, 28 
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Begäranden om delad omröstning 

≤ 76 ledamöter 

skäl K 

Första delen ”Stordatasektorn växer med 40 procent per år, sju gånger snabbare än it-marknaden. 

Den koncentration av stora dataset som framställs av ny teknik ger avgörande 

information för stora företag, som sätter igång exempellösa förskjutningar i 

maktbalansen mellan medborgare, regeringar och privata aktörer.” 

Andra delen ”En sådan maktkoncentration till företag skulle kunna konsolidera monopol och 

missbruk, och ha en skadlig inverkan på konsumenternas rättigheter och en sund 

marknadskonkurrens.” 

Tredje delen ”Den enskildes intressen, samt skyddet av de grundläggande rättigheterna, bör 

detaljgranskas ytterligare inom ramen för sammanslagningar av stordata.” 

 
skäl O 

Första delen Dataanalys och algoritmer påverkar i allt större utsträckning den information som 

görs tillgänglig för medborgarna. 

Andra delen ”Om en sådan teknik missbrukas skulle det kunna äventyra den grundläggande 

rätten till information samt mediefriheten och mediepluralismen. Systemet för radio 

och tv i allmänhetens tjänst i medlemsstaterna är direkt relaterat till varje samhälles 

demokratiska, sociala och kulturella behov, samt till behovet av att bevara 

mediepluralismen, i enlighet med protokollet till Amsterdamfördraget om systemet 

för radio och tv i allmänhetens tjänst i medlemsstaterna (11997D/PRO/09).” 

 
punkt 4 

Första delen ”Europaparlamentet framhåller att de enskilda individernas bristfälliga kunskaper 

om och förståelse av karaktären hos stordata innebär att personuppgifter kan 

användas på icke avsedda sätt.” 

Andra delen ”Parlamentet noterar att utbildning och medvetenhet om grundläggande rättigheter 

är av central betydelse i EU.” 

Tredje delen ”EU-institutionerna och medlemsstaterna uppmanas med kraft att investera i digital 

kunskap och upplysning för medborgarna, inklusive barn, om digitala rättigheter, 

integritet och dataskydd. Parlamentet understryker att en sådan utbildning bör 

inriktas på förståelsen av principerna för/logiken bakom hur algoritmer och 

automatiserade processer för beslutsfattande fungerar och hur de ska tolkas på ett 

meningsfullt sätt. Parlamentet framhåller dessutom behovet av att utbilda i syfte att 

främja en förståelse om var och hur dataströmmar samlas in (dvs. webbinsamling, 

kombinerande av strömmande data med data från sociala nätverk och uppkopplade 

enheter och aggregering av denna information i en ny dataström).” 

 
punkt 16 

Första delen ”Europaparlamentet anser att användandet av totalsträckskryptering också bör 

uppmuntras” 

Andra delen ”och, där så krävs, ges behörighet” 

Tredje delen ”i enlighet med principen om inbyggt dataskydd. Parlamentet rekommenderar att en 

eventuell framtida lagstiftningsram för detta ändamål särskilt förbjuder 

krypteringsleverantörer, leverantörer av kommunikationstjänster och alla övriga 

organisationer (på alla nivåer i distributionskedjan) att tillåta eller underlätta för 

bakdörrar.” 
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punkt 31 

Första delen ”Med tanke på att de beslut och åtgärder som fattas av brottsbekämpande 

myndigheter kan innebära intrång i medborgarnas liv och rättigheter – även genom 

databehandling och dataanalyser – anser Europaparlamentet att det krävs största 

möjliga försiktighet för att undvika olaglig diskriminering och att vissa individer 

eller grupper av personer drabbas som definieras genom hänvisning till ras, hudfärg, 

etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller tro, politisk eller 

annan åskådning, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, kön, könsuttryck, 

könsidentitet, sexuell läggning, uppehållsstatus, hälsotillstånd eller tillhörighet till en 

nationell minoritet” 

Andra delen ”som ofta är föremål för etnisk profilering eller mer kraftfull brottsbekämpning, 

samt enskilda individer som råkar definieras av olika egenskaper.” 

Tredje delen ”Parlamentet efterlyser ordentlig utbildning för uppgiftsinsamlarna i fronten och de 

som använder de ”underrättelser” som utvunnits ur dataanalysen.” 
 

 

13. Miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning 

Betänkande: Stefan Eck (A8-0011/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Alternativt 

resolutionsförslag 

1 PPE ONU - 235, 388, 62 

punkt 34, efter 

strecksats 2 

3 ≤ 76 

ledamöter 

ONU + 356, 254, 71 

skäl H 2 föredraganden  +  

omröstning: resolution (hela texten) 

AGRI-utskottet 

ONU + 410, 205, 59 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 1, 3 

 


