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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. IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat 

assyrier 

Resolutionsförslag: B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-

0262/2015, B8-0264/2015 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0240/2015  

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

punkt 4  originaltexten ONU + 552, 67, 8 

efter punkt 6 1 GUE/NGL  -  

efter punkt 10 2 GUE/NGL  -  

efter punkt 17 3 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0240/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0253/2015  ALDE  ↓  

B8-0254/2015  ECR  ↓  

B8-0256/2015  EFDD  ↓  

B8-0259/2015  PPE  ↓  

B8-0262/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0264/2015  S&D  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL, EFDD: punkt 4 
 

Övrigt 

Anna Záborská (PPE) hade också undertecknat resolutionsförslaget B8-0259/2015. 

Afzal Khan och Hugues Bayet (S&D) hade också undertecknat resolutionsförslaget B8-0264/2015. 

Biljana Borzan (S&D) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-

0240/2015. 
 

 



P8_PV(2015)03-12(VOT)_SV.doc 3 PE 550.895 
 

2. Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn 

Resolutionsförslag: B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-
0263/2015, B8-0266/2015 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0241/2015  

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

punkt 1  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 11  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl L  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 626, 4, 11 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0241/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0255/2015  ALDE  ↓  

B8-0257/2015  ECR  ↓  

B8-0258/2015  EFDD  ↓  

B8-0260/2015  PPE  ↓  

B8-0263/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0266/2015  S&D  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: skäl L 
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Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

punkt 1 

Första delen hela texten utom orden "att under en övergångsperiod bilda en nationell 

enhetsregering" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 11 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar antagandet ... omedelbart ska genomföras." 

Andra delen "Parlamentet understryker ... löper stor risk." 
 

Övrigt 

Afzal Khan och Hugues Bayet (S&D) hade också undertecknat resolutionsförslaget B8-0266/2015. 

Anna Záborská (PPE) hade också undertecknat resolutionsförslaget B8-0260/2015. 

Biljana Borzan (S&D) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-

0241/2015. 
 

 

3. Tanzania, särskilt frågan om markrofferi 

Resolutionsförslag: B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-
0269/2015, B8-0270/2015 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0242/2015  

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

punkt 2 4 PPE  -  

punkt 3 5 PPE  -  

punkt 12  originaltexten särsk. +  

punkt 13 1 EFDD  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 315, 307, 20 

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 16  originaltexten delad   

1 -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 ↓  

skäl A 2 PPE  -  

skäl M 3 PPE  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0242/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2015  ALDE  ↓  

B8-0265/2015  ECR  ↓  

B8-0267/2015  EFDD  ↓  

B8-0268/2015  PPE  ↓  

B8-0269/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0270/2015  S&D  ↓  

 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR, PPE: punkterna 12 och 16 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 16 

Första delen hela texten utom orden "frivilliga och obligatoriska" 

Andra delen dessa ord 

 
PPE: 

punkt 13 

Första delen "Europaparlamentet betonar ... markförvärv i Tanzania" 

Andra delen "samt efterlyser en ... kontrollera denna verksamhet" 

 
punkt 14 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen ... främjar mänskliga rättigheter " 

Andra delen "och bemöter de utmaningar som markrofferi innebär" 
 

Övrigt 

Biljana Borzan (S&D) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-

0242/2015. 

Anna Záborská (PPE) hade också undertecknat resolutionsförslaget B8-0268/2015. 

Afzal Khan och Hugues Bayet (S&D) hade också undertecknat resolutionsförslaget B8-0270/2015. 
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4. Mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska 

situationen i Ryssland  

Resolutionsförslag: B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015, B8-
0252/2015 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0239/2015  

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

punkt 19 1 PPE ONU + 568, 38, 34 

punkt 20  originaltexten delad   

1 / EO + 361, 245, 36 

2 / EO - 102, 519, 17 

skäl N  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0239/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0247/2015  ALDE  ↓  

B8-0248/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2015  ECR  ↓  

B8-0250/2015  S&D  ↓  

B8-0251/2015  EFDD  ↓  

B8-0252/2015  PPE  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: ÄF 1 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: skäl N 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 20 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar de ryska ... och ärliga utredningar." 

Andra delen "Parlamentet efterlyser en oberoende ... det polska regeringsplanet Tu-154 störtade." 
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Övrigt 

Beata Gosiewska (ECR) hade också undertecknat resolutionsförslaget B8-0249/2015. 

Afzal Khan (S&D) hade också undertecknat resolutionsförslaget B8-0250/2015. 

Inese Vaidere och Artis Pabriks (PPE) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till 

resolution RC-B8-0239/2015. 

Jerzy Buzek (PPE) hade dragit tillbaka sin underskrift av det gemensamma förslaget till resolution 

RC-B8-0239/2015. 
 

 

5. Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant 

för utrikes frågor och säkerhetspolitik  

Betänkande: Elmar Brok (A8-0039/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 5 GUE/NGL  -  

punkt 3 6 GUE/NGL  -  

punkt 5  originaltexten ONU + 483, 108, 58 

punkt 6  originaltexten ONU + 444, 124, 78 

punkt 9 7 GUE/NGL  -  

punkt 13 4 PPE, S&D  +  

punkt 18 8 GUE/NGL  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 18 1 Verts/ALE ONU + 550, 53, 46 

punkt 20  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 21 9 GUE/NGL  -  

punkt 22  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 31 10 GUE/NGL  -  

punkt 34 11 GUE/NGL ONU - 272, 368, 4 

13 ECR  -  

 originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 513, 118, 9 

2/ 

ONU 

+ 505, 122, 8 

3/ 

ONU 

+ 511, 126, 6 

punkt 35  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 508, 109, 22 

3/ 

ONU 

+ 572, 44, 30 

punkt 36  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 507, 125, 15 

2/ 

ONU 

+ 457, 156, 29 

efter punkt 36 14 ECR  + ändrad muntligen 

punkt 39  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 44  originaltexten delad   

1 +  

2 +  



P8_PV(2015)03-12(VOT)_SV.doc 9 PE 550.895 
 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 47  originaltexten  + ändrad muntligen 

punkt 50 12 GUE/NGL  -  

2 Verts/ALE ONU + 539, 45, 45  

ändrad muntligen 

punkt 52  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 59 3 Verts/ALE ONU + 501, 112, 28 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 436, 145, 64 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: punkterna 5, 6, 36 och ÄF 11 

Verts/ALE: ÄF 1, 2 och 3 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

punkt 34 

Första delen "Europaparlamentet stöder de sanktioner ... uppfyllandet av Minskavtalen," 

Andra delen "men också kan utökas ... uppfylla sina internationella förpliktelser." 

Tredje delen "Kommissionen uppmanas ... på ett enhetligt sätt." 

 
punkt 35 

Första delen "Europaparlamentet understryker ... budskap till Ryssland." 

Andra delen "Kandidatländerna uppmanas ... grannars suveränitet och territoriella integritet." 

Tredje delen "Goda förbindelser ... respektera internationell rätt." 

 
Verts/ALE: 

punkt 18 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet betonar att en trovärdig ... säkerhets- och 

försvarspolitik (GSFP)." och "Parlamentet välkomnar vice ordförandens/den höga 

representantens åtagande ... försvarsministrarnas sammanträden i rådet (utrikes 

frågor)." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 20 

Första delen hela texten utom strecksatserna 2, 3, 4 och 6 

Andra delen strecksatserna 2, 3, 4 och 6 

 
punkt 22 

Första delen hela texten utom orden "Europaparlamentet efterfrågar en utveckling ... attacker via 

it-rymden" och "Parlamentet välkomnar EU:s strategi ... massövervakning till 

autoritära regimer." 

Andra delen dessa ord 
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punkt 36 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet efterlyser ett samarbete ... kommunikation i 

denna fråga." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 39 

Första delen hela texten utom orden "Jordanien och Marocko" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 44 

Första delen hela texten utom orden "och dess försök att bekämpa IS på militär väg" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 52 

Första delen hela texten utom orden "samarbetet mellan EU och Nato bör stärkas och att" 

Andra delen dessa ord 
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Övrigt 

Verts/ALE-gruppen hade dragit tillbaka följande ord från texten i ändringsförslag 3:  

"Det är ytterst beklagligt att EU, för första gången sedan denna domstol inrättades, inte gjort något 

uttalande som välkomnar att Romstadgan ratificerats av ett tredjeland, i detta fall Palestina. EU 

uppmanas att offentligt erkänna denna positiva utveckling och att fördöma alla straffåtgärder som 

vidtagits mot Palestina för att detta utövat sin legitima rätt att ratificera detta fördrag." 

 

Arnaud Danjean lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 47: 

47. "Europaparlamentet understryker att unionens utrikespolitik gentemot det södra grannskapet på 

många områden också måste kopplas till Afrika. Afrika, och särskilt områdena Sahel och Sahara, 

befinner sig under ett strategiskt hot. Parlamentet efterlyser en lämplig reaktion från EU inför detta 

hot, bland annat åtgärder på områdena ekonomisk utveckling, demokrati, rättsstaten, utbildning och 

säkerhet. Parlamentet konstaterar att terrorister från al-Qaida i islamiska Maghreb (Aqim), Al-

Mourabitoun som uppstod genom sammanslagningen av rörelsen för enhet och jihad i Västafrika 

(Mujao) och Mokhtar Belmokhtars Masked Men Brigade, och Boko Haram fortsätter att förstärka sin 

kriminella verksamhet. Parlamentet understryker att rekommendationerna i EU:s strategi för säkerhet 

och utveckling i Sahelområdet måste genomföras och uppmanar kommissionen att utvärdera denna 

strategi." 

 

Elmar Brok lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 2: 

50. "Europaparlamentet anser att Förenta staterna är EU:s viktigaste strategiska partner, och uppmanar 

till ökad samordning med Förenta staterna på jämbördig nivå när det gäller EU:s utrikespolitik, med 

stöd av folkrätten och genom att eftersträva gemensamma svar på utmaningar i EU:s grannskap och på 

internationell nivå. Parlamentet framhåller den strategiska karaktären hos det transatlantiska 

partnerskapet för handel och investeringar, som skulle kunna göra det möjligt för de transatlantiska 

partnerna att fastställa globala standarder för arbete, hälsa, miljön och intellektuell äganderätt och att 

förstärka den globala styrningen. I detta sammanhang efterlyser parlamentet att öppenheten och 

insynen i förhandlingarna ska ökas och att alla berörda parter ska involveras i processens alla skeden. 

Latinamerika är en viktig partner för EU, och olika modaliteter för ett triangelformat transatlantiskt 

samarbete bör utvecklas." 

 

Charles Tannock lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 14: 

38. "Europaparlamentet uppmanar med kraft EU:s ledning och medlemsstaterna att garantera säkerhet 

och frihet för kristna och andra religiösa och etniska minoritetsgrupper som möter ökad diskriminering 

och förföljelse och befinner sig mellan fronterna. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten 

och medlemsstaterna att se till att framtida bilaterala avtal innehåller effektiva 

övervakningsmekanismer för skyddet av religiösa minoriteters mänskliga rättigheter och effektivt 

genomförande av EU:s riktlinjer för främjande och skydd av religions- och trosfriheten." 
 

 

6. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och EU:s 

politik på området  

Betänkande: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 1 8 GUE/NGL  -  

efter punkt 3 9 GUE/NGL  -  

punkt 5  originaltexten ONU + 440, 175, 33 

efter punkt 22 7 fler än 

40 ledamöter 

 -  

punkt 30  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 67  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 77  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 79  originaltexten särsk. +  

punkt 83  originaltexten särsk. +  

punkt 94  originaltexten delad   

1 / EO + 372, 254, 17 

2 +  

punkt 100  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / EO - 280, 333, 28 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

4 +  

punkt 106 10 GUE/NGL  -  

punkt 110  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 117 11 GUE/NGL  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 -  

efter punkt 117 12 GUE/NGL delad   

1 -  

2 -  

punkt 132  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

punkt 135  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 396, 207, 39 

efter punkt 135 13 GUE/NGL  -  

punkt 136  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 417, 191, 37 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

3/ 

ONU 

+ 541, 70, 27 

4/ 

ONU 

+ 394, 192, 38 

punkt 150  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 153 1 S&D  +  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

punkt 161  originaltexten särsk. +  

punkt 162  originaltexten ONU + 472, 115, 46 

punkt 163  originaltexten särsk. +  

punkt 164  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 404, 187, 46 

punkt 165 3 PPE EO + 388, 229, 21 

 originaltexten ONU ↓  

punkt 174  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 183 16rev GUE/NGL  -  

2 S&D, PPE  +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 183 14 GUE/NGL  -  

punkt 186 4 PPE  +  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

punkt 187 5 PPE  +  

punkt 190 6 PPE  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 191  originaltexten särsk. +  

efter punkt 193 15 GUE/NGL  -  

efter punkt 210    + muntligt 

ändringsförslag 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 390, 151, 97 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 5 

EFDD: punkterna 162 och 165 

ALDE: punkterna 135 (andra delen), 136 (andra, tredje och fjärde delarna), 164 (andra 

delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkterna 79, 83, 162, 165 och 191 

GUE/NGL: punkt 5 

PPE: punkterna 161, 162 och 163 

S&D: punkt 5 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 67 

Första delen "Europaparlamentet påminner ... FN:s råd för mänskliga rättigheter" 

Andra delen "och anser det vara absolut nödvändigt ... avbröts 2014" 

 
punkt 94 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar ... att ingå med tredjeländer," 

Andra delen "och efterlyser förbättrade ... människorättsaspekter." 
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punkt 153 

Första delen hela texten utom orden "utveckla innovativa finansiella ... finanspolitiska reformer 

och" 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL: 

punkt 174 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet understryker att barn ... stör deras skolgång." 

Andra delen dessa ord 

 
ALDE: 

ÄF 12 

Första delen "Europaparlamentet anser ... NSA:s övervakningsprogram." 

Andra delen "Parlamentet kräver ... kan garanteras." 

 
PPE: 

punkt 31 

Första delen hela texten utom orden "såväl inom EU som i Turkiet och i kandidatländerna på 

västra Balkan." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 77 

Första delen hela texten utom ordet "officiellt" 

Andra delen detta ord 

 
punkt 110 

Första delen hela texten utom orden "och efterlyser ... socialt grundskydd." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 117 

Första delen hela texten utom orden "under förevändning av" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 164 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar det växande ... till kroppslig integritet" 

Andra delen "samt den sexuella och ... motsvarande rättigheter" 

 
punkt 186 

Första delen hela texten utom orden "däribland Frontex och Eurosur" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 190 

Första delen hela texten utom orden "inom EU" 

Andra delen dessa ord 

 
S&D: 

punkt 30 

Första delen "Europaparlamentet uppmärksammar ... inom landet" 

Andra delen "och understryker att Ryssland ... strategiskt partnerskap" 

 
punkt 150 

Första delen hela texten utom ordet "exklusiv" 

Andra delen detta ord 
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ECR, ALDE, PPE, S&D: 

punkt 100 

Första delen "Europaparlamentet beklagar ... kan kringgå reglerna. " 

Andra delen "Därför måste man ... och mänskliga rättigheter." utom orden "rättsligt bindande" 

Tredje delen "rättsligt bindande" 

Fjärde delen "I synnerhet uppmanar parlamentet ... mänskliga rättigheter över hela världen." 

 
punkt 132 

Första delen "Europaparlamentet gläds åt ... apostaternas utsatta situation." 

Andra delen "Parlamentet lovordar vice ... människorättsliga prioriteringar" utom ordet "tre" 

Tredje delen "tre" 

Fjärde delen "och uppmuntrar vice ... religiösa ledare." 

 
punkt 135 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar EU ... grundläggande mänskliga rättigheter" 

Andra delen "samt sexuella och reproduktiva rättigheter." 

 
punkt 136 

Första delen hela texten utom orden "särskilt deras sexuella ... sammanhängande rättigheter," och 

"och självständigt ... lagliga aborter" 

Andra delen "särskilt deras sexuella ... sammanhängande rättigheter," 

Tredje delen "och självständigt ... familjeplanering" 

Fjärde delen "och självständigt ... lagliga aborter" 
 

Övrigt 

Monika Hohlmeier (PPE) har också undertecknat ändringsförslag 2. 

 

Silvia Costa lade fram ett muntligt ändringsförslag genom att införa en ny punkt efter punkt 210: 

210a. "Europaparlamentet upprepar att, inom ramen för de mänskliga rättigheternas allmängiltighet, 

och på grundval av Unesco-konventioner, den kulturella mångfalden och kulturarvet är världens arv, 

och att det internationella samfundet har en skyldighet att samarbeta när det gäller att skydda dem och 

öka deras värde. Parlamentet anser att avsiktlig förstörelse av kulturarvet och det konstnärliga arvet, 

på sätt som nu sker i Irak och i Syrien, bör åtalas som krigsförbrytelser och som brott mot 

mänskligheten." 
 

 

7. Förbindelserna mellan EU och Arabförbundet och samarbete i kampen mot 

terrorismen  

Resolutionsförslag: B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-

0224/2015, B8-0225/2015 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0215/2015  

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

efter punkt 2 1 GUE/NGL  -  

efter punkt 7 4 GUE/NGL  + ändrat muntligen 

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 8 2 GUE/NGL  -  

efter punkt 12 3 GUE/NGL  + ändrat muntligen 

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0215/2015  ALDE  ↓  

B8-0216/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0221/2015  ECR  ↓  

B8-0222/2015  S&D  ↓  

B8-0223/2015  EFDD  ↓  

B8-0224/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2015  PPE  ↓  
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Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 8 

Första delen "att terroristhoten måste bemötas genom en fortsatt balans mellan frihet och 

säkerhet. Dessutom" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 14 

Första delen hela texten utom orden "den svaghet som varit utmärkande för tidigare" 

Andra delen dessa ord 
 

Övrigt 

Victor Boștinaru lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 4: 

8. "Europaparlamentet uppmanar EU:s och Arabförbundets medlemsstater att respektera förbudet mot 

tortyr som är inskrivet i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning, som de flesta av dem har undertecknat och ratificerat. Parlamentet 

upprepar att framtvingade erkännanden under tortyr inte är giltiga." 

 

Victor Boștinaru lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 3: 

14. "Parlamentet rådet att undersöka huruvida EU:s uppförandekod om vapenexport har kränkts i 

samband med förtryck." 
 

 

8. Hållbart utnyttjande av havsabborre  

Resolutionsförslag: B8-0235/2015 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0235/2015  

(PECH) 

punkt 3 4 GUE/NGL  -  

punkt 4 6 GUE/NGL  -  

efter punkt 4 5 GUE/NGL ONU - 65, 480, 56 

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 476, 122, 5 

3/ 

ONU 

+ 476, 123, 6 

4 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 7  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 540, 59, 3 

2/ 

ONU 

+ 492, 98, 10 

punkt 8 7 GUE/NGL ONU - 94, 511, 2 

 originaltexten ONU + 471, 110, 27 

efter skäl H 1 GUE/NGL  -  

efter skäl I 2 GUE/NGL ONU - 86, 516, 5 

skäl M 3S GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 501, 57, 40 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: punkt 8 och slutomröstning 

GUE/NGL: ÄF 2, 5 och 7 

ECR: punkt 7 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 8 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

punkt 7 

Första delen "Europaparlamentet inser vilka problem ... att få med fritidsfisket" 

Andra delen "men betonar att en sådan åtgärd ... måste göras något" 

 
GUE/NGL, ECR: 

punkt 6 

Första delen "Europaparlamentet anser att utvecklingen ... kommersiellt fiske" 

Andra delen "framför allt" 

Tredje delen "att det fastställs en total tillåten fångstmängd" 

Fjärde delen "samt att det behövs ... tekniska åtgärder" 
 

 

9. FN:s människorättsråds 28:e möte 

Resolutionsförslag: B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-
0233/2015, B8-0234/2015 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0228/2015  

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

punkt 10  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 21  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 34  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 35  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 49  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 56  originaltexten särsk. +  

punkt 68 1 PPE EO + 292, 266, 11 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0228/2015  ALDE  ↓  

B8-0229/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0230/2015  PPE  ↓  

B8-0231/2015  EFDD  ↓  

B8-0232/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0233/2015  ECR  ↓  

B8-0234/2015  S&D  ↓  

 

Begäranden om särskild omröstning 

EFDD: punkt 56 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 10 

Första delen "Europaparlamentet fortsätter att motsätta ... människorättsrådet" 

Andra delen "och uppmanar eftertryckligen .. öppenhet vid sina omröstningar" 

 
punkt 21 

Första delen hela texten utom orden "att upphöra med ... frihetsberövade längre än nödvändigt" 

och "att i alla sammanhang respektera principen om non-refoulement och" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 34 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar EU ... grundläggande mänskliga rättigheter" 

Andra delen "samt sexuella och reproduktiva rättigheter" 

 
punkt 35 

Första delen "Europaparlamentet ställer sig kritiskt till ... till följd av våld i hemmet." 

Andra delen "Parlamentet uttrycker sin djupa ... sexuella och reproduktiva rättigheter." 

 
punkt 49 

Första delen "Europaparlamentet ger på nytt uttryck för sitt helhjärtade stöd ... omfattas av 

Romstadgan." 

Andra delen "Parlamentet välkomnar den ... i januari 2015." 
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Övrigt 

Miroslav Poche (S&D) och Elmar Brok, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu och Cristian Dan Preda 

(PPE) har dragit tillbaka sina underskrifter av det gemensamma förslaget till resolution 

RC-B8-0228/2015. 
 

 

10. Situationen i Venezuela 

Resolutionsförslag: B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-

0245/2015, B8-0246/2015 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0236/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

punkt 1 4 GUE/NGL  -  

 originaltexten särsk. +  

punkt 8  originaltexten särsk. +  

efter punkt 9 6 GUE/NGL ONU - 88, 434, 43 

punkt 10 5 GUE/NGL ONU - 118, 416, 21 

punkt 12  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 440, 98, 20 

punkt 14  originaltexten särsk. +  

efter punkt 14 1 ALDE ONU - 87, 231, 245 

skäl A 2 GUE/NGL ONU - 53, 415, 86 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl D 3 GUE/NGL ONU - 29, 451, 77 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl E  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

skäl G  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 384, 75, 45 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0236/2015  PPE  ↓  

B8-0237/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0238/2015  ECR  ↓  

B8-0243/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0244/2015  ALDE  ↓  

B8-0245/2015  EFDD  ↓  

B8-0246/2015  S&D  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL, 

ALDE: 

ÄF 1 

PPE: ÄF 2, 3, 5, 6, slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

Verts/ALE: punkterna 1, 8, 12 och 14 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

skäl A 

Första delen hela texten utom orden "godtyckliga" och "som inte hade någon arresteringsorder 

eller några bevis för att han hade begått ett brott." 

Andra delen dessa ord 

 
skäl D 

Första delen hela texten utom ordet "märkliga" 

Andra delen detta ord 

 
skäl E 

Första delen hela texten utom orden "och utan grund" 

Andra delen dessa ord 

 



P8_PV(2015)03-12(VOT)_SV.doc 25 PE 550.895 
 

skäl G 

Första delen hela texten utom orden "de fredliga" 

Andra delen dessa ord 
 

Övrigt 

Nicola Caputo, Andrejs Mamikins och Carlos Zorrinho (S&D) har också undertecknat 

resolutionsförslag B8-0236/2015. 

 


