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1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2017
(2018/2186(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2017,

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska enheten 
för rättsligt samarbete för budgetåret med Eurojusts svar1,

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet2, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 
2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja 
Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 
(05825/2019 – C8-0076/2019),

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 
och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20023, särskilt 
artikel 208,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning 
(EU, Euratom) nr 966/20124, särskilt artikel 70,

– med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av 
Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet5, särskilt artikel 36,

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 
30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 
artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20126, 
särskilt artikel 108,

– med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

1 EUT C 434, 30.11.2018, s. 161.
2 EUT C 434, 30.11.2018, s. 161.
3 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.
6 EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
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– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 
för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0155/2019).

1. Europaparlamentet beviljar Eurojusts administrativa direktör ansvarsfrihet för 
genomförandet av Eurojusts budget för budgetåret 2017.

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution 
som utgör en del av beslutet till Eurojusts administrativa direktör, rådet, kommissionen 
och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella 
tidning (L-serien).
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2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2017
(2018/2186(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2017,

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska enheten 
för rättsligt samarbete för budgetåret med Eurojusts svar1,

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet2, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 
2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja 
Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 
(05825/2019 – C8-0076/2019),

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 
och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20023, särskilt 
artikel 208,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning 
(EU, Euratom) nr 966/20124, särskilt artikel 70,

– med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av 
Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet5, särskilt artikel 36,

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 
30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 
artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20126, 
särskilt artikel 108,

– med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

1 EUT C 434, 30.11.2018, s. 161.
2 EUT C 434, 30.11.2018, s. 161.
3 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.
6 EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
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– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 
för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0155/2019).

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 
2017.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Eurojusts 
administrativa direktör, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det 
offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).
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3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av 
budgeten för Eurojust för budgetåret 2017
(2018/2186(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för 
Eurojust för budgetåret 2017,

– med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 
för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0155/2019), 
och av följande skäl:

A. Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Eurojust1 uppgick den slutliga budgeten för 
budgetåret 2017 till 48 689 237 EUR, vilket innebär en ökning med 11,83 % jämfört 
med 2016. Budgetökningen beror främst på Eurojusts flytt till de nya lokalerna. 
Eurojusts budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B. Revisionsrätten förklarar i sin rapport om årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 
2017 att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga 
och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljningen av 
budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,97 %, 
vilket är en liten ökning på 0,08 % jämfört med 2016, inklusive 11 130 000 EUR som är 
öronmärkta för den nya byggnaden. Parlamentet konstaterar att genomförandegraden 
för betalningsbemyndigandena var 83,95 %, vilket är en ökning med 3,53 % jämfört 
med 2016.

2. Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten inte har gjort några anmärkningar i 
fråga om genomförandet av Eurojusts budget för 2017. Parlamentet välkomnar särskilt 
att de flesta av de rekommendationer som revisionsrätten utfärdat tidigare år har 
avslutats.

Annullering av överföringar

3. Europaparlamentet noterar att annulleringarna av överföringar från 2016 till 2017 
uppgick till 234 228 EUR, vilket utgör 2,96 % av det sammanlagda överförda beloppet 
och innebär en minskning med 2,64 % jämfört med 2016.

4. Europaparlamentet betonar särskilt att revisionsrätten från och med 2017 inte längre 
rapporterar alltför stora överföringar av åtagandebemyndiganden från föregående år 

1 EUT C 279, 8.8.2018, s. 9.
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(2016) till innevarande år (2017) för avdelning II (utgifter för stödverksamhet).

Resultat

5. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Eurojust använder vissa kvantitativa 
och kvalitativa resultatindikatorer för att mäta sina resultat i fråga om målen för den 
årliga verksamheten, inklusive indikatorer för effekter och utfall samt tekniska och 
operativa indikatorer för att förbättra sin budgetförvaltning. Parlamentet 
uppmärksammar Eurojusts insatser för att förbättra sin ram för resultatutvärdering för 
att tillhandahålla mer meningsfull information som bättre skulle ange hur dess 
strategiska mål uppnåtts och bedöma mervärdet av byråns verksamhet.

6. Europaparlamentet noterar att Eurojust genomförde en genomgripande omorganisation 
av sin förvaltning, så att mer resurser avsattes för att stärka stödet till det operativa 
arbetet, vilket har skapat synergieffekter och effektivitetsvinster. Parlamentet noterar att 
dessa vinster exemplifieras av den höga genomförandegraden för budgeten och 
betalningsbemyndigandena. 

7. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Eurojust under 2017 bidrog till 
projekt mot terrorism som genomförs av Europeiska unionens byrå för samarbete inom 
brottsbekämpning (Europol) och andra partner på området för rättsliga och inrikes 
frågor, och dessutom deltog i två gemensamma anbudsförfaranden med Europol. 
Parlamentet noterar med tillfredsställelse att Eurojust har för avsikt att utveckla en 
upphandlingsstrategi som syftar till att ytterligare utnyttja fördelarna med gemensamma 
upphandlingsförfaranden mellan byråer och institutioner. Parlamentet uppmanar 
Europol att ytterligare utveckla sitt samarbete med unionens övriga institutioner, organ, 
kontor och byråer på området rättsliga och inrikes frågor.

8. Europaparlamentet påminner om Eurojusts betydelse och mervärde i kampen mot 
organiserad brottslighet i hela Europa och i synnerhet dess roll när det gäller att 
finansiera gemensamma utredningsgrupper. Parlamentet välkomnar i detta avseende det 
nya samförståndsavtalet som nyligen ingicks mellan Eurojust och Europol1, i vilket 
kriterier och villkor fastställs för det ekonomiska stöd som de båda byråerna 
tillhandahåller de gemensamma utredningsgrupperna.

Personalpolitik 

9. Europaparlamentet noterar att 97,2 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta 
den 31 december 2017. Av de 208 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt 
unionsbudgeten (jämfört med 203 tillåtna tjänster 2016) hade 202 tillsatts. Parlamentet 
noterar dessutom att 21 kontraktsanställda och 17 utstationerade nationella experter 
arbetade för Eurojust 2017. 

10. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Eurojust har antagit en policy för 
förebyggande av mobbning och ordnat med utbildning och tillhandhållit konfidentiell 
rådgivning.

1 Memorandum of Understanding on the joint establishment of rules and conditions for financial support to joint 
investigation team activities between Europol and Eurojust, undertecknat den 1 juni 2018.
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11. Europaparlamentet välkomnar förslaget från revisionsrätten om att Eurojust ska 
offentliggöra meddelanden om lediga tjänster på Europeiska rekryteringsbyråns 
webbplats i syfte att öka publiciteten. Parlamentet förstår Eurojusts oro över 
kostnaderna för översättning.

12. Europaparlamentet uppmanar Eurojust att överväga att anta en strategi för 
grundläggande rättigheter, inklusive en hänvisning till grundläggande rättigheter i en 
uppförandekod, i vilken personalens uppgifter och utbildning skulle kunna fastställas; 
att inrätta mekanismer för att säkerställa att alla kränkningar av de grundläggande 
rättigheterna upptäcks och rapporteras, och att alla risker för kränkningar snabbt 
rapporteras till de viktigaste organen inom Eurojust; att vid behov fastställa ställningen 
för en tjänsteman för grundläggande rättigheter, som rapporterar direkt till styrelsen för 
att säkerställa en viss grad av oberoende i förhållande till övrig personal, i syfte att 
säkerställa att hoten mot de grundläggande rättigheterna omedelbart åtgärdas och att 
politiken för grundläggande rättigheter inom organisationen ständigt förbättras; att 
utveckla en regelbunden dialog med det civila samhällets organisationer och relevanta 
internationella organisationer om frågor som rör grundläggande rättigheter; att göra 
respekten för de grundläggande rättigheterna till en central del av mandatet för 
Eurojusts samarbete med externa aktörer, särskilt aktörer inom nationella förvaltningar 
med vilka det samverkar på operativ nivå.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens 

13. Europaparlamentet noterar Eurojusts befintliga åtgärder och fortsatta insatser för att 
säkerställa transparens och förebygga och hantera intressekonflikter. Parlamentet 
beklagar att byråns policy är att offentliggöra förklaringar om att det inte föreligger 
några intressekonflikter i stället för att avge en intresseförklaring för den administrativa 
direktören och ledamöterna i styrelsen. Parlamentet begär att intresseförklaringarna ska 
offentliggöras.

14. Europaparlamentet noterar att Eurojust antog sina interna bestämmelser om rapportering 
av missförhållanden på grundval av kommissionens modellregler i juni 2018. 
Parlamentet uppmanar Europol att tillhandahålla information om rapportering av 
missförhållanden under 2017 och, i förekommande fall, om hanteringen av dem. 
Parlamentet understryker vikten av att öka medvetenheten hos och utbildningen av 
personalen för att främja en positiv och förtroendefull atmosfär där rapportering av 
missförhållanden är en accepterad del av företagskulturen.

15. Europaparlamentet beklagar att revisionsrättens rekommendation från 2010 angående 
behovet att omdefiniera de respektive rollerna och ansvarsområdena för Eurojusts 
administrativa direktör och kollegium, för att undvika överlappning av ansvarsområden 
som en följd av inrättandebeslutet1, fortfarande inte hade avslutats vid utgången av 
2017. Parlamentet medger att hanteringen av denna fråga inte ligger inom Eurojusts 
kontroll, men noterar att den övervägdes av medlagstiftarna i samband med översynen 
av Eurojusts mandat. Parlamentet välkomnar antagandet Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/17272, och förväntar sig att dessa frågor kommer att lösas genom 

1 Rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov 
brottslighet (EGT L 63, 6.3.2002, s. 1).
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens 
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den nya strukturen och det förtydligande av roller och ansvarsområden som ingår i 
denna, inbegripet den nya styrelsen.

Internkontroller

16. Europaparlamentet noterar att Eurojust 2017, efter en rekommendation från tjänsten för 
internrevision, flyttade bort sin räkenskapspersonal från budget-, finans- och 
upphandlingsenheten för att stärka dessa personers oberoende. Parlamentet noterar 
vidare att räkenskapsföraren, som chef för räkenskapskontoret, utses av Eurojusts 
kollegium.

Övriga kommentarer

17. Europaparlamentet uppmärksammar att Eurojust framgångsrikt slutförde flytten till sina 
nya lokaler i juni 2017, utan att förlora någon operativ kapacitet, och att alla nödvändiga 
ekonomiska, säkerhetsmässiga, rättsliga och andra praktiska arrangemang genomfördes 
i tid. Parlamentet noterar att åtaganden för investeringar i de nya lokaler som planerats 
för 2017 uppgick till 11 130 000 EUR och att 8 790 000 EUR (79 %) hade betalats ut 
den 31 december 2017. Eurojust uppmanas att rapportera till den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur denna situation utvecklas. 

o

o     o

18. När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om 
ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 20191 om 
byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF 
(EUT L 295, 21.11.2018, s. 138).
1 Antagna texter, P8_TA_PROV(2019)0000.
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17.1.2019

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH 
RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2017 
(2018/2186(DEC))

Föredragande av yttrande: Romeo Franz

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsatser att Eurojusts årsredovisning 
ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2017 och att 
dess transaktioner är lagliga och korrekta.

2. Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten inte har gjort några anmärkningar i 
fråga om genomförandet av Eurojusts budget för 2017. Parlamentet välkomnar särskilt 
att de flesta av de rekommendationer som revisionsrätten utfärdat tidigare år har 
avslutats. Parlamentet betonar särskilt att revisionsrätten från och med 2017 inte längre 
rapporterar alltför stora överföringar av åtagandebemyndiganden från föregående år 
(2016) till innevarande år (2017) för avdelning II (utgifter för stödverksamhet).

3. Europaparlamentet beklagar att Eurojust inte offentliggör alla sina meddelanden om 
lediga tjänster på Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) webbplats, utan endast på sin 
egen webbplats och på sociala medier. Parlamentet noterar Eurojusts farhågor när det 
gäller extra översättningskostnader, eftersom Epso kräver att meddelanden om lediga 
tjänster offentliggörs på alla officiella språk, men påpekar att det bara är fråga om ett 
begränsat antal lediga tjänster när det gäller Eurojust. Parlamentet håller med 
revisionsrätten om att detta skulle vara relevant och praktiskt, eftersom 
offentliggöranden via Epso ger ökad insyn och publicitet och gör det möjligt för EU-
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medborgarna att hitta lediga tjänster som offentliggjorts samfällt av de olika 
institutionerna och byråerna inom unionen. Parlamentet begär därför att Eurojust även 
offentliggör sina meddelanden om lediga tjänster på Epsos webbplats. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att överväga åtgärder som syftar till att minska byråernas 
kostnader för översättning av meddelanden om lediga tjänster, bland annat genom att 
upprätta ett ad hoc-ramavtal med Översättningscentrum för Europeiska unionens organ 
(CdT). 

4. Europaparlamentet påminner om Eurojusts betydelse och mervärde i kampen mot 
organiserad brottslighet i hela Europa och i synnerhet dess roll när det gäller att 
finansiera gemensamma utredningsgrupper. Parlamentet välkomnar i detta avseende det 
nya samförståndsavtal som nyligen ingicks mellan Eurojust och Europol1, där kriterier 
och villkor fastställs för det ekonomiska stöd till de gemensamma utredningsgrupperna 
som de båda byråerna tillhandahåller.

5. Europaparlamentet beklagar att revisionsrättens rekommendation från 2010 angående 
behovet att omdefiniera de respektive rollerna och ansvarsområdena för Eurojusts 
administrativa direktör och kollegium, för att undvika överlappning av ansvarsområden 
som en följd av inrättandebeslutet2, fortfarande inte hade avslutats vid utgången av 
2017. Parlamentet medger att hanteringen av denna fråga inte ligger inom Eurojusts 
kontroll men noterar att den övervägdes av medlagstiftarna i samband med översynen 
av Eurojusts mandat. Parlamentet välkomnar antagandet av den nya 
Eurojustförordningen3, och förväntar sig att dessa frågor kommer att lösas genom den 
nya strukturen och det förtydligande av roller och ansvarsområden som ingår i denna, 
inbegripet den nya styrelsen.

1 Memorandum of Understanding on the joint establishment of rules and conditions for financial support to joint 
investigation team activities between Europol and Eurojust, undertecknat den 1 juni 2018.
2 Rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov 
brottslighet (EGT L 63, 6.3.2002, s. 1).
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens 
byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF 
(EUT L 295, 21.11.2018, s. 138).
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Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, 
Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile 
Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, 
Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga 
Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo 
Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, 
Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, 
Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 200.2)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld
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ALDE Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD Laura Ferrara

GUE/NGL Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert 
Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, 
Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile 
Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault 
d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2 -

ENF Auke Zijlstra

NI Udo Voigt

1 0

ECR Kristina Winberg

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster
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Antagande 20.2.2019

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

19
0
1

Slutomröstning: närvarande ledamöter Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, 
Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François 
Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart 
Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter Karin Kadenbach

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 200.2)

Petra Kammerevert
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ALDE Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR Monica Macovei

EFDD Marco Valli

GUE/NGL Dennis de Jong

PPE Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri 
Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi 
Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE Bart Staes

0 -

1 0

ENF Jean-François Jalkh

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


