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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 Europeiska kommissionen 

(Sluten omröstning (artikel 180a, punkt 1 i arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

utnämning 

 + 517, 77, 89 

 

 

2. Ramavtal mellan EU och Kosovo om de allmänna principerna för Kosovos 

deltagande i unionsprogram *** 

Rekommendation: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 535, 99, 62 

 

 

 

3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 

Ansökan EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining – Spanien 

Betänkande: Monika Vana (A8-0248/2017) (majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av 
de avgivna rösterna erfordras) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 602, 86, 9 

 

 

4. Europeiska standarder för 2000-talet 

Betänkande: Marlene Mizzi (A8-0213/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 629, 34, 33 
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5. En EU-omfattande ram för säkerställda obligationer 

Betänkande: Bernd Lucke (A8-0235/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 543, 99, 56 

 

 

6. Den fiskerirelaterade turismens roll för diversifieringen av fisket 

Betänkande: Renata Briano (A8-0221/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 599, 33, 67 

 

 

7. Preskriptionstider för trafikolyckor 

Betänkande: Pavel Svoboda (A8-0206/2017) (majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 558, 69, 73 

 

 

8. Gemensamma miniminormer för civilrättsliga förfaranden 

Betänkande: Emil Radev (A8-0210/2017) (majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 545, 79, 71 
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9. Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien ***I 

Betänkande: Sorin Moisă (A8-0185/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till avvisande av kommissionens förslag 

förslag till avvisande 

av kommissionens 

förslag 

8 EFDD ONU - 96, 583, 20 

Preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

6 utskottet ONU + 575, 76, 46 

gemensamt uttalande 7 utskottet  +  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 8 
 

 

10. Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer ***I 

Betänkande: Hugues Bayet och Evelyn Regner (A8-0227/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande 

av kommissionens 

förslag 

68 EFDD ONU - 43, 625, 30 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-7 

9-15 

17 

19 

21-25 

27 

29-31 

33-44 

47-48 

50-58 

utskottet  +  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

8 utskottet delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

särskild omröstning 
2 / EO - 326, 367, 3 

20 utskottet delad   

1 +  

2 / EO + 389, 300, 6 

artikel 48c, punkt 1, 

stycke 1 

60 EFDD ONU - 313, 381, 2 

75 GUE/NGL  -  

26 utskottet  +  

artikel 48c, punkt 3, 

stycke 1 

61rev EFDD ONU - 313, 382, 1 

76 GUE/NGL  -  

28 utskottet  +  

artikel 48c, punkt 5, 

led a 

62 EFDD ONU - 313, 380, 3 

77 GUE/NGL  -  

32 utskottet  +  

artikel 48c, punkt 2 63 EFDD  -  

64 EFDD  -  

65 EFDD ONU + 374, 320, 2 

artikel 48c, punkt 3, 

efter stycke 3 

83 S&D EO + 353, 331, 14 

45 utskottet  ↓  

artikel 48c, punkt 3, 

efter stycke 3 

84 S&D ONU - 284, 392, 21 

85 S&D ONU - 330, 356, 10 

69rev PPE delad   

1 / ONU + 372, 211, 113 

2 +  

46 utskottet delad   

1 ↓  

2 ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

artikel 48c, punkt 3, 

efter stycke 3 

86 S&D ONU - 332, 353, 11 

70rev PPE EO + 346, 211, 133 

49 utskottet  ↓  

artikel 48c, punkt 3, 

efter stycke 3 

81 GUE/NGL  -  

skäl 1 71 GUE/NGL  -  

skäl 6 16 utskottet  +  

72 GUE/NGL  ↓  

skäl 9 18 utskottet  +  

73 GUE/NGL  ↓  

59 EFDD ONU ↓  

efter skäl 9 82 S&D EO + 355, 334, 7 

omröstning: kommissionens förslag ONU + 534, 98, 62 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 59, 60, 61, 62, 65, 68 

S&D: ÄF 84, 85, 86 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

ÄF 8 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”Genom BEPS-initiativet infriades inte de utfästelser 

som gjordes i september 2013 av G20-ländernas finansministrar i Sankt Petersburg 

när de angav att ”vinster bör beskattas där ekonomisk verksamhet från vilken 

vinsterna härstammar utförs och där värde skapas”19a. Det faktum att de ursprungliga 

målen inom ramen för BEPS-förfarandet inte uppnåtts understryker vikten av utökad 

landsspecifik rapportering för alla multinationella företag.” 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 20 

Första delen ”Fall av överträdelser av företag och filialer som rör rapporteringskraven om 

inkomstskatteuppgifter, som leder till sanktioner av medlemsstaterna, bör enligt 

direktiv 2013/34/EU rapporteras till ett offentligt register som förvaltas av 

kommissionen.” 

Andra delen ”Sådana sanktioner skulle bland annat kunna omfatta administrativa böter eller 

uteslutning från offentlig upphandling och från tilldelning av medel från unionens 

strukturfonder.” 

 

S&D: 

ÄF 46 
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Första delen ”Medlemsstaterna ska kräva att ett sådant utelämnande endast får ske om det i 

förväg har godkänts av en behörig nationell myndighet. Företaget ska varje år 

ansöka om ett nytt godkännande från den behöriga myndigheten som fattar sitt 

beslut på grundval av en ny bedömning av situationen.” 

Andra delen Om den utelämnade informationen inte längre uppfyller det krav som fastställs i 

stycke 3a ska den omedelbart offentliggöras.” 

 
ÄF 69 

Första delen ”Medlemsstaterna ska kräva att ett sådant utelämnande endast får ske om det i 

förväg har godkänts av en behörig nationell myndighet. Företaget ska varje år 

ansöka om ett nytt godkännande från den behöriga myndigheten som fattar sitt 

beslut på grundval av en ny bedömning av situationen.” 

Andra delen ”Om den utelämnade informationen inte längre uppfyller det krav som fastställs i 

stycke 3a ska den omedelbart offentliggöras. Från och med slutet av den period då 

vissa uppgifter inte ska offentliggöras, ska företaget också retroaktivt offentliggöra, i 

form av ett aritmetiskt medelvärde, den information som föreskrivs enligt denna 

artikel för föregående år som omfattas av den period då vissa uppgifter inte ska 

offentliggöras.” 
 

Övrigt 

ÄF 66, 67, 74, 78, 79 och 80 hade dragits tillbaka. 
 

 

11. Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina ***I 

Betänkande: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag om förkastande 

förslag om förkastande 24 ENF ONU - 79, 585, 23 

Preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

22 utskottet ONU + 566, 96, 28 

uttalande från 

kommissionen 

23 utskottet  +  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 24 
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12. Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2017 års allmänna budget: Införande av 

överskottet från budgetåret 2016 

Betänkande: Jens Geier (A8-0229/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 8 1 S&D EO + 553, 107, 31 

punkt 9  originaltexten ONU + 648, 13, 33 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 556, 79, 61 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 9 
 

 

13. Längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag 

Betänkande: Pascal Durand (A8-0214/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 662, 32, 2 

 

 

 

14. Bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser 

och brott mot mänskligheten, däribland folkmord 

Betänkande: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 541, 32, 119 

 

 

 

15. Privata säkerhetsföretag 

Betänkande: Hilde Vautmans (A8-0191/2017) 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 4  originaltexten  + ändrad muntligen 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 530, 147, 19 

 

Övrigt 

Föredraganden lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 4: 

 

”4. Europaparlamentet betonar att ingen verksamhet får läggas ut på privata säkerhetsföretag som 

innebär användning av våld och/eller aktivt deltagande i fientligheter, utom vid självförsvar, och 

under inga omständigheter bör privata säkerhetsföretag tillåtas delta i, eller hålla förhör. 

Parlamentet framhåller att det inom ramen för EU:s säkerhet och försvar bör prioriteras att stärka 

de nationella väpnade styrkorna, och att de privata säkerhetsföretagen endast kan vara ett 

komplement till dessa styrkor utan något inflytande över strategiska beslut. Parlamentet betonar att 

allt deltagande av privata säkerhetsföretag i militära insatser måste vara motiverat, med tydligt 

definierade mål som kan bekräftas med hjälp av konkreta indikatorer. Vidare måste deltagandet ha 

en fullt detaljerad budget och ett specifikt start- och slutdatum och regleras av strikta etiska regler. 

Parlamentet påpekar att de väpnade styrkornas och säkerhetsstyrkornas arbete utomlands är av 

grundläggande betydelse inom fredsbevarande och konfliktförebyggande insatser samt inom den 

efterföljande sociala återuppbyggnaden och nationella försoningen. ” 
 

 

16. Arbetsvillkor och osäkra anställningar 

Betänkande: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

alternativt 

resolutionsförslag 

2 ENF ONU - 65, 622, 4 

punkt  5  originaltexten särsk. / 

EO 

- 335, 344, 11 

punkt 6 1 ≥ 76 

ledamöter 

 -  

 originaltexten särsk. / 

EO 

+ 375, 298, 21 

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 408, 277, 5 

punkt 10  originaltexten särsk. / 

EO 

- 306, 375, 8 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 351, 316, 24 

punkt 27  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 276, 405, 7 

punkt 31  originaltexten delad   

1 / ONU + 518, 153, 23 

2 / ONU + 446, 213, 28 

punkt 34  originaltexten delad   

1 / ONU + 547, 78, 65 

2 / ONU + 386, 273, 32 

punkt 45  originaltexten delad   

1 / ONU + 652, 19, 19 

2 / ONU + 474, 165, 52 

punkt 46  originaltexten särsk. -  

punkt 58  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) 

(EMPL-utskottet) 

ONU + 504, 111, 59 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 2 

S&D: punkterna 31, 34, 45 
 

Begäranden om särskild omröstning 

Ledamöter: punkterna 5, 6, 10, 46, 58 
 

Begäranden om delad omröstning 

Ledamöter: 

punkt 9 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”balans mellan flexibilitet och säkerhet” och ”låga 

administrativa bördor för arbetsgivarna” 

Andra delen dessa ord 
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punkt 24 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”och inte under några omständigheter får missbrukas 

som mekanismer för migrationskontroll.” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 27 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”kommissionen och” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 31 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda sin riktade översyn av 

direktivet av utstationering av arbetstagare och att se över direktivet om 

bemanningsföretagsanställda för att säkerställa grundläggande sociala rättigheter för 

alla arbetstagare,” 

Andra delen ”däribland lika lön för lika arbete på samma arbetsplats.” 

 
punkt 34 

Första delen ”Europaparlamentet anser att det med tanke på antalet arbetstagare, framför allt unga 

människor, som nu lämnar sina hemländer för att söka sysselsättning i andra 

medlemsstater, finns ett brådskande behov av lämpliga åtgärder för att garantera att 

ingen arbetstagare ställs utan socialt och arbetsrättsligt skydd. Parlamentet uppmanar 

därför kommissionen och medlemsstaterna att ytterligare förbättra rörligheten för 

arbetskraften i EU och att samtidigt upprätthålla likabehandlingsprincipen, 

säkerställa löner och sociala standarder och garantera fullständig överförbarhet av 

sociala rättigheter.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar varje medlemsstat att utveckla social- och 

sysselsättningspolitiska strategier för lika rättigheter och lika lön på samma 

arbetsplats.” 

 
punkt 45 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bekämpa 

odeklarerat arbete, falskt egenföretagande och alla former av olagliga 

anställningsmetoder som undergräver arbetstagarnas rättigheter och 

socialförsäkringssystemen.” 

Andra delen ”Parlamentet upprepar på nytt att stävjande av nolltidskontrakt bör övervägas i all 

framtida sysselsättningspolitik.” 

 


