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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. Människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna 

Resolutionsförslag: B8-0173/2016, B8-0190/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, B8-

0186/2016, B8-0188/2016  

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt resolutionsförslag RC-B8-0173/2016  

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

punkt 7  originaltexten  + ändrat muntligen 

punkt 16  originaltexten särsk. +  

punkt 17  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 472, 79, 33 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0173/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0182/2016  ECR  ↓  

B8-0183/2016  EFDD  ↓  

B8-0184/2016  S&D  ↓  

B8-0186/2016  PPE  ↓  

B8-0188/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0190/2016  ALDE  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkterna 16, 17 
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Övrigt 

Andrej Plenković lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 7 till det gemensamma 

resolutionsförslaget RC-B8-0173/2016: 

"7. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Ryssland och de facto-myndigheterna på 

Krim, som är bundna av internationell humanitär rätt och internationell 

människorättslagstiftning, att bevilja obehindrat tillträde till Krim för internationella 

institutioner och oberoende experter från OSSE, FN och Europarådet och för alla icke-statliga 

människorättsorganisationer eller nyhetsmedier som önskar besöka Krim och analysera och 

rapportera om situationen där. Parlamentet uppmanar rådet och utrikestjänsten att utöva 

påtryckningar på Ryssland i detta avseende. Parlamentet välkomnar beslutet av Europarådets 

generalsekreterare att skicka sin särskilda representant för mänskliga rättigheter till Krim, 

eftersom detta var det första besöket efter den ryska annekteringen och förväntas möjliggöra 

en färsk bedömning av situationen på plats. Parlamentet ser fram emot den särskilda 

representantens slutsatser. Europaparlamentet understryker att internationell närvaro på plats 

bör samordnas med Ukraina." 
 

 

2. Bahrain: fallet Mohammed Ramadan 

Resolutionsförslag: B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-
0197/2016, B8-0198/2016  

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 resolutionsförslag RC-B8-0174/2016  

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

punkt 3  originaltexten särsk. +  

skäl A  originaltexten särsk. +  

efter skäl L 1 GUE/NGL  -  

skäl O  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0174/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2016  EFDD  ↓  

B8-0194/2016  S&D  ↓  

B8-0195/2016  PPE  ↓  

B8-0196/2016  ECR  ↓  

B8-0197/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0198/2016  ALDE  ↓  

 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: skäl A 

PPE: punkt 3, skäl O 
 

Övrigt 

Även Mara Bizzotto hade undertecknat det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0174/2016. 
 

 

3. Fallet med de försvunna bokförläggarna i Hongkong 

Resolutionsförslag: B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0185/2016, B8-
0187/2016, B8-0193/2016  

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 resolutionsförslag RC-B8-0175/2016  

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

efter punkt 7 1 GUE/NGL ONU - 278, 322, 11 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0175/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0176/2016  EFDD  ↓  

B8-0185/2016  S&D  ↓  

B8-0187/2016  PPE  ↓  

B8-0189/2016  ECR  ↓  

B8-0191/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0193/2016  ALDE  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 1 
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4. 2015 års rapport om Serbien 

Resolutionsförslag: B8-0166/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0166/2016  

(utskottet AFET) 

punkt 1  originaltexten särsk. +  

punkt 7  originaltexten särsk. +  

punkt 12 2 Verts/ALE ONU + 291, 233, 97 

punkt 18  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 21  originaltexten särsk. +  

punkt 23  originaltexten särsk. +  

punkt 27 1 ALDE  +  

efter punkt 27 3 Verts/ALE  +  

punkt 30  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 498, 66, 70 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 2 

ENF, ECR: slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: punkterna 1, 7, 18, 21, 23 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 30 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "4 000" och "som för närvarande utgör ett problem 

för Serbiens mark och befolkning" 

Andra delen: dessa ord 
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ECR: 

punkt 18 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "Parlamentet välkomnar den lyckade Prideparaden 

den 20 september 2015 men understryker att diskriminering av och våld mot hbti-

personer fortfarande är ett problem. Regeringen uppmanas här att följa Europarådets 

ministerkommittés rekommendation CM/Rec(2010)5 till medlemsstaterna." 

Andra delen: dessa ord 
 

 

5. Kosovos europeiska integrationsprocess 

Resolutionsförslag: B8-0167/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0167/2016  

(utskottet AFET) 

punkt 4 1 ALDE  +  

punkt 6  originaltexten  + ändrat muntligen 

punkt 8 4 GUE/NGL  -  

punkt 10  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 17  originaltexten särsk. +  

punkt 20  originaltexten särsk. +  

punkt 23  originaltexten särsk. +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 26 2 PPE ONU + 331, 250, 58 

efter punkt 26 7 Verts/ALE  +  

punkt 36 6 Verts/ALE  +  

beaktandeled 2 3 GUE/NGL EO - 131, 450, 54 

skäl B 5 Verts/ALE  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 403, 130, 104 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: slutomröstning 

PPE: ÄF 2 

ECR: slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: punkterna 10, 14, 17, 20, 23 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 10 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "Parlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera 

sitt arbete för att Kosovo ska få viseringsfrihet. Parlamentet är berett att stödja 

systemet med viseringsfrihet för Kosovo, och uppmanar rådet att skyndsamt göra 

detsamma så snart som kommissionen inom rimlig tid har fastställt att alla tekniska 

kriterier uppfyllts." och "Parlamentet uppmanar med kraft alla EU-institutioner, 

framför allt kommissionen, att påskynda arbetet med viseringsliberalisering för 

Kosovo, och Kosovos myndigheter uppmanas att fullgöra sina åtaganden och 

förverkliga de återstående riktmärkena för att Kosovo ska kunna få viseringsfrihet 

under 2016 och för att Kosovos folk på så sätt ska kunna föras närmare EU." 

Andra delen: "Parlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera sitt arbete för att Kosovo ska 

få viseringsfrihet. Parlamentet är berett att stödja systemet med viseringsfrihet för 

Kosovo, och uppmanar rådet att skyndsamt göra detsamma så snart som 

kommissionen inom rimlig tid har fastställt att alla tekniska kriterier uppfyllts." 

Tredje delen: "Parlamentet uppmanar med kraft alla EU-institutioner, framför allt kommissionen, 

att påskynda arbetet med viseringsliberalisering för Kosovo, och Kosovos 

myndigheter uppmanas att fullgöra sina åtaganden och förverkliga de återstående 

riktmärkena för att Kosovo ska kunna få viseringsfrihet under 2016 och för att 

Kosovos folk på så sätt ska kunna föras närmare EU." 

 
punkt 14 

Första delen: "Europaparlamentet välkomnar dessutom antagandet av lagen om skydd mot 

diskriminering i maj 2015, liksom det mandat som ombudsmannen fått att agera som 

ett jämställdhetsorgan. Parlamentet är och förblir oroat över det låga antalet 

förfaranden mot och utredningar av fall av hatpropaganda, särskilt mot hbti-personer 

och minoritetsgrupper," 

Andra delen: "och uppmuntrar rådgivnings- och samordningsgruppen för hbti-personers 

rättigheter att aktivt följa upp dessa fall och farhågor." 
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Övrigt 

Ulrike Lunacek lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 6: 

"6. Europaparlamentet noterar författningsdomstolens beslut om genomförandet av förbundet för 

serbiska kommuner. Parlamentet vill att de överenskommelser som ingåtts ska genomföras fullständigt 

och med engagemang. Parlamentet efterlyser respekt för rättsstatsprincipen och beklagar att 

oppositionskrafterna inte utnyttjade denna paus för att återuppta den parlamentariska dialogen, och 

uppmuntrar samtliga politiska krafter att agera konstruktivt i sitt lands samt dess demokratiska 

institutioners och medborgares intresse. Parlamentet anser att fullständig respekt för de demokratiska 

reglerna, den politiska dialogen och parlamentets möjligheter att obehindrat utföra sitt arbete, är en 

väsentlig förutsättning för genomförandet av Kosovos reformagenda i alla dess delar. Parlamentet 

fördömer skarpt alla försök att med våld hindra parlamentets arbete, vill att man förhindrar ytterligare 

våldsamma protester i landets parlament, och betonar att de ledamöter som valts in i Kosovos 

parlament bör sammanträda till diskussion med fullständig respekt för institutionen. Parlamentet 

understryker att regeringen bör respektera parlamentets resolutioner och beslut samt, såsom det 

lagstiftande organet kräver, avlägga rapport innan den fattar beslut om att underteckna 

överenskommelser med andra stater. I detta avseende välkomnas det väl förberedda förslaget av den 

20 november 2015 från två ledamöter av Kosovos parlament, av vilka den ena företrädde 

regeringskoalitionen och den andra oppositionen. Parlamentet uppmanar alla politiska aktörer att 

återuppta en politisk dialog för att man ska kunna bryta dödläget och finna en genomförbar lösning 

som återställer den normala funktionsförmågan för Kosovos parlament. Parlamentet uppmanar alla 

ledare i Kosovo att med yttersta vikt gripa sig an den här situationen och agera ansvarsfullt, eftersom 

Kosovos parlament är valt av och finns till för Kosovos folk. Parlamentet är starkt oroat över de 

upprepade våldshandlingarna och uppmanar de brottsbekämpande myndigheterna att fullgöra sina 

uppgifter i fullständig överensstämmelse med rättsliga förfaranden. Parlamentet noterar med oro den 

händelseutveckling som ledde till att vissa parlamentsledamöter greps, och efterlyser en utredning av 

eventuella fall av maktmissbruk i samband med gripanden som gjorts. Parlamentet uppmanar med 

kraft Kosovos parlament att klarlägga bestämmelserna om upphävande av dess ledamöters immunitet. 

Parlamentet noterar ombudsmannens begäran om att riksåklagarämbetet i Pristina ska inleda en 

undersökning om polisingripandet den 28 november 2015." 
 

 

6. Situationen i Libyen 

Resolutionsförslag: B8-0146/2016, B8-0181/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-
0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016  

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt resolutionsförslag RC-B8-0146/2016  

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

efter punkt 1 4 GUE/NGL  -  

punkt 5 8 EFDD  -  

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 506, 123, 12 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 11 5 GUE/NGL  -  

 originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 489, 132, 16 

2/ 

ONU 

+ 422, 176, 31 

punkt 12 6 GUE/NGL  -  

 originaltexten ONU + 477, 131, 32 

efter punkt 13 1 ENF ONU - 169, 432, 34 

efter punkt 15 9 EFDD  -  

skäl A  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl B 2 GUE/NGL  -  

efter skäl B 3 GUE/NGL  -  

efter skäl K 7 EFDD  -  

efter skäl O 10 EFDD  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 478, 81, 81 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0146/2016  ECR  ↓  

B8-0169/2016  ALDE  ↓  

B8-0170/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0177/2016  PPE  ↓  

B8-0178/2016  S&D  ↓  

B8-0179/2016  ENF  ↓  

B8-0180/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0181/2016  EFDD  ↓  



P8_PV(2016)02-04(VOT)_SV.doc 11 PE 576.684 
 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 11 

EFDD: punkt 12 

ENF: ÄF 1, slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

Verts/ALE: punkt 12 
 

Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 6 

Första delen: "Europaparlamentet fördömer Daish destabiliserande terroristattacker mot 

Libyens folk, inklusive minoriteter, och mot oljeinfrastrukturen i al-Sidra och 

Ras Lanuf samt alla försök att störa stabiliseringsprocessen i landet." 

Andra delen: "Parlamentet efterlyser en internationell koalition mot Daish växande närvaro 

i Libyen, vilket destabiliserar landet och inte bara utgör ett hot mot 

angränsande länder i Sahel och Sahara, utan också mot EU." 

 
punkt 11 

Första delen: Texten i sin helhet utom ordet "Nato" 

Andra delen: detta ord 

 
Verts/ALE: 

skäl A 

Första delen: Texten i sin helhet utom ordet "oppositionsrörelserna" 

Andra delen: detta ord 
 

Övrigt 

Även Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL-gruppen) hade undertecknat resolutionsförslag B8-

0180/2016. 

Även Alessia Maria Mosca (S&D-gruppen) hade undertecknat det gemensamma resolutionsförslaget 

RC-B8-0146/2016.  

Marlene Mizzi hade dragit tillbaka sin underskrift på det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-

0146/2016. 
 

 

7. Öars särskilda situation 

Resolutionsförslag: B8-0165/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0165/2016  

(utskottet REGI) 

punkt 3 11 PPE  +  

punkt 5 12 PPE  +  

efter punkt 5 1 GUE/NGL ONU + 495, 119, 25 

punkt 10 3 ECR EO + 341, 249, 47 

punkt 12 4 ECR  -  

punkt 13 5 ECR  -  

punkt 16 6S ECR  -  

skäl A 7 PPE  +  

skäl E 8 PPE  +  

skäl F 9 PPE  +  

skäl H 2 ECR  +  

skäl J 10 PPE  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 1 
 

 

8. De lokala och regionala myndigheternas roll i de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna (ESI-fonder) 

Resolutionsförslag: B8-0171/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0171/2016  

(utskottet REGI) 

punkt 2  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 2 

Första delen: Texten i sin helhet utom orden "att alla omfördelningar inom ramen för ESI-

fonderna bör göras i enlighet med de gemensamma bestämmelserna och" 

Andra delen: dessa ord 
 

 

9. IS systematiska massmord på religiösa minoriteter 

Resolutionsförslag: B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016, B8-

0162/2016, B8-0149/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt resolutionsförslag RC-B8-0149/2016  

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

punkt 3 1 GUE/NGL  -  

punkt 10  originaltexten ONU + 470, 131, 26 

punkt 14 2 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0149/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0154/2016  ECR  ↓  

B8-0156/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0157/2016  ALDE  ↓  

B8-0159/2016  S&D  ↓  

B8-0161/2016  PPE  ↓  

B8-0162/2016  EFDD  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 10 
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Övrigt 

Även Bas Belder (ECR-gruppen) hade undertecknat det gemsamma resolutionsförslaget RC-B8-

0149/2016 och resolutionsförslag B8-0154/2016. 

Även Alessia Maria Mosca (S&D-gruppen), Mara Bizzotto och Mario Borghezio hade undertecknat 

det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0149/2016. 

Även Marijana Petir (PPE-gruppen) hade undertecknat resolutionsförslag B8-0161/2016. 

 


