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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. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 

ansökan EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks 

Betänkande: Victor Negrescu (A8-0077/2016) (kvalificerad majoritet erfordrad och 3/5 av de avgivna 

rösterna) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 585, 82, 7 

 

 

2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 

ansökan EGF/2016/000 TA2016/tekniskt stöd på kommissionens initiativ 

Betänkande: Andrey Novakov (A8-0078/2016) (kvalificerad majoritet erfordrad och 3/5 av de avgivna 
rösterna) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 534, 106, 49 

 

 

3. Förslag till ändringsbudget nr 1/2016: nytt instrument för tillhandahållande 

av krisstöd inom unionen 

Betänkande: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 4 1 EFDD  -  

punkt 5  originaltexten särsk. +  

skäl E  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 584, 64, 33 

 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: punkt 5, skäl E 
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4. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Samo Jereb 

Betänkande: Bart Staes (A8-0060/2016) (sluten omröstning (artikel 182. 1, i arbetsordningen) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Nominering av Samo Jereb  + 404, 222, 70 

 

 

 

5. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Mihails Kozlovs 

Betänkande: Igor Šoltes (A8-0059/2016) (sluten omröstning (artikel 182. 1, i arbetsordningen) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Nominering av Mihails Kozlovs  + 386, 123, 186 

 

 

 

6. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Jan Gregor 

Betänkande: Igor Šoltes (A8-0057/2016) (sluten omröstning (artikel 182. 1, i arbetsordningen) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Nominering av Jan Gregor  + 382, 256, 57 

 

 

 

7. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ladislav Balko 

Betänkande: Igor Šoltes (A8-0055/2016) (sluten omröstning (artikel 182. 1, i arbetsordningen) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Nominering av Ladislav Balko  + 328, 317, 52 
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8. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Janusz Wojciechowski 

Betänkande: Igor Šoltes (A8-0061/2016) (sluten omröstning (artikel 182. 1, i arbetsordningen) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Nominering av Janusz 

Wojciechowski 

 - 288, 358, 48 

 

 

 

9. Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma 

ämnet glyfosat 

Resolutionsförslag: B8-0439/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till resolution B8-0439/2016  

(ENVI-utskottet) 

punkt 1 44 ECR ONU - 152, 527, 25 

9 PPE ONU - 219, 477, 7 

efter punkt 1 32 Verts/ALE, 

EFDD 

ONU + 401, 297, 8 

33 Verts/ALE, 

EFDD 

ONU + 396, 299, 6 

34 Verts/ALE, 

EFDD 

ONU + 388, 318, 2 

35 Verts/ALE, 

EFDD 

ONU - 252, 324, 128 

punkt 2 10 PPE delad   

1 +  

2 / ONU + 463, 231, 9 

3 / ONU + 489, 187, 27 

4 / ONU + 515, 175, 17 

5 +  

6 / ONU + 508, 192, 2 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

7 / ONU + 499, 201, 4 

8 / ONU + 500, 198, 4 

9 / ONU + 477, 221, 1 

45 ECR delad   

1 / ONU ↓  

2 / ONU ↓  

punkt 3 11 PPE delad   

1 / ONU + 294, 278, 134 

2 / ONU + 559, 130, 13 

20 ALDE ONU ↓  

46 ECR ONU - 295, 394, 15 

punkt 4 47S ECR ONU - 282, 392, 30 

36 Verts/ALE, 

EFDD 

EO + 564, 113, 20 

efter punkt 4 12 PPE EO + 478, 196, 30 

48 ECR ONU + 592, 88, 23 

punkt 5 49 ECR delad   

1 / ONU - 327, 331, 47 

2 / ONU + 554, 112, 42 

efter punkt 5 37 Verts/ALE, 

EFDD 

EO - 343, 357, 5 

38 Verts/ALE, 

EFDD 

 -  

punkt 6 50 ECR  -  

efter punkt 6 13 PPE delad   

1 +  

2 / EO + 547, 140, 19 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 7 51S ECR  -  

14 PPE  +  

efter punkt 7 19 ENF ONU - 110, 556, 42 

efter beaktandeled 4 21 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

skäl A 1 PPE  -  

efter skäl A 15 ENF ONU - 115, 553, 34 

efter skäl C 16 ENF ONU - 53, 600, 51 

skäl D 39S ECR ONU - 90, 616, 2 

2 PPE ONU - 296, 386, 27 

efter skäl D 17 ENF ONU - 106, 555, 42 

skäl E 40S ECR ONU - 116, 583, 7 

3 PPE delad   

1 / ONU - 334, 366, 8 

2 / ONU + 543, 140, 22 

skäl J 4 PPE delad   

1 +  

2 / EO - 301, 399, 9 

41 ECR  ↓  

skäl O 5 PPE ONU - 290, 386, 31 

skäl R 42S ECR ONU - 298, 404, 6 

6 PPE ONU - 256, 439, 13 

skäl U 43S ECR ONU - 91, 608, 8 

7 PPE ONU - 278, 419, 7 

skäl W 8 PPE  +  

18 ENF ONU - 78, 599, 29 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter skäl W 22 Verts/ALE, 

EFDD 

ONU + 350, 326, 29 

23 Verts/ALE, 

EFDD 

ONU + 343, 329, 29 

24 Verts/ALE, 

EFDD 

EO + 343, 328, 30 

efter skäl X 25 Verts/ALE, 

EFDD 

ONU + 345, 343, 13 

26 Verts/ALE, 

EFDD 

EO + 346, 313, 33 

27 Verts/ALE, 

EFDD 

EO + 343, 318, 40 

28 Verts/ALE, 

EFDD 

ONU + 348, 314, 43 

29 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

30 Verts/ALE, 

EFDD 

EO - 329, 345, 31 

31 Verts/ALE, 

EFDD 

EO + 338, 335, 25 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 374, 225, 102 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 5, 6, 7, 9, 10 (tredje delen, sjätte delen, åttonde delen), 11 (första delen), 20, 23, 

25, 28, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 47 

ECR: ÄF 11, 20, 22, 42, 44, 45, 46, 48, 49; slutomröstning 

GUE/NGL: ÄF 2, 3, 9, 10 (andra delen, fjärde delen, sjunde delen, nionde delen), 11, 20, 39, 40, 

42, 43, 44, 45 (första delen, andra delen), 46, 47; slutomröstning 

ENF: ÄF 15, 16, 17, 18, 19, slutomröstning 
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Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

ÄF 11 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förnya godkännandet av glyfosat 

för en period på sju år. Parlamentet erinrar om att förordning (EG) nr 1107/2009 ger 

kommissionen möjlighet att dra tillbaka godkännandet för ett verksamt ämne under 

den period det blivit godkänt för, om ämnet inte längre uppfyller kriterierna för sitt 

godkännande" 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att påskynda sitt arbete 

med upprättandet av en förteckning över tillsatsämnen som inte accepteras i 

växtskyddsprodukter. Parlamentet välkomnar att POEA (polyetoxilerad talg‐ amin) 

uteslutits från användning i växtskyddsprodukter som innehåller glyfosat" 

 
ÄF 13 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "forskning och innovation kring" 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 49 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Efsa att, i möjligaste mån, 

utgående från de ramar som lagar och andra författningar erbjuder och med 

iakttagande av vad som stadgas om konfidentialitet i förordning (EG) nr 1107/2009, 

göra det möjligt att ta del av de vetenskapliga studier och data som använts för den 

positiva klassificeringen av glyfosat och det föreslagna förnyade godkännandet" 

Andra delen "Parlamentet uppmanar ytterligare kommissionen att göra allt som behövs för att de 

vetenskapliga belägg som använts vid EU:s utvärderingsprocess ska bli fullständigt 

tillgängliga" 

 
GUE/NGL: 

ÄF 45 

Första delen "Europaparlamentet stöder att medlemsstaterna antar en genomförandeförordning, 

utgående från det godkännandeförfarande för verksamma ämnen som fastställs i 

förordning (EG) nr 1141/2010 (den andra förordningen om förnyande)" 

Andra delen "Parlamentet konstaterar att medlemsstaterna, efter varje förnyande av godkännande, 

är skyldiga att ompröva alla produkter på marknaden som innehåller glyfosat, 

inklusive dess tillsatsämnen, och se till att de fortsätter att uppfylla moderna 

säkerhetsnormer." 

 
S&D: 

ÄF 3 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "främst genom boende i närheten av besprutade 

områden, genom användning i hemmet och genom kostintag" 

Andra delen "Exponeringen för glyfosat är på uppåtgående på grund av en ökning av den totala 

användningen av glyfosat. Konsekvenserna av glyfosat och dess vanligaste 

tillsatsämnen för människors hälsa måste regelbundet övervakas." 

 
ÄF 4 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "en omfattande" 

Andra delen detta ord 
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Verts/ALE, GUE/NGL: 

ÄF 10 

Första delen "2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett nytt utkast till 

genomförandeförordning för att bättre åtgärda frågan om hållbar användning av 

herbicider" 

Andra delen "som innehåller glyfosat" 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att rekommendera att medlemsstaterna 

framför allt begränsar eller förbjuder försäljning av glyfosat till icke-yrkesmässiga 

användare" 

Fjärde delen "och ber kommissionen att, tillsammans med experter från medlemsstaterna" 

Femte delen "utvärdera användningen av växtskyddsprodukter för icke-yrkesmässiga användare" 

Sjätte delen "samt att lägga fram förslag, att utveckla yrkesutbildningen" 

Sjunde delen "och användargodkännandet " 

Åttonde delen "för yrkesfolk" 

Nionde delen "att ge bättre information om användningen av glyfosat och att strikt begränsa 

användningen före skörd av produkter som innehåller det verksamma ämnet 

glyfosat" 
 

 

10. EU i en föränderlig global miljö – en mer sammankopplad, omtvistad och 

komplex värld 

Betänkande: Sandra Kalniete (A8-0069/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 3 1 ≥ 76 

ledamöter 

delad   

1 +  

2 / EO - 261, 374, 41 

3 +  

punkt 5  originaltexten delad   

1 / ONU + 538, 138, 16 

2 / ONU + 503, 171, 24 

punkt 6  originaltexten delad   

1 / ONU + 407, 266, 28 

2 / ONU + 444, 222, 30 

3 / ONU + 488, 191, 14 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 9  originaltexten ONU + 454, 227, 19 

punkt 10  originaltexten delad   

1 / ONU + 463, 205, 35 

2 / ONU + 382, 273, 42 

3 / ONU + 423, 253, 25 

punkt 11  originaltexten ONU + 436, 251, 13 

punkt 12  originaltexten delad   

1 / ONU + 451, 221, 26 

2 / ONU + 508, 144, 42 

punkt 17  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 23  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 26  originaltexten ONU + 461, 202, 38 

punkt 27  originaltexten ONU + 454, 204, 39 

punkt 45 2 ≥ 76 

ledamöter 

 +  

skäl C  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

underrubrik efter skäl 

N 

 originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 307, 345, 50 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 427, 232, 43 
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: punkterna 5 (andra delen), 6 (första delen), 9, 10 (första delen, andra delen), 11, 12, 

27 

S&D: punkt 10 

GUE/NGL: punkterna 5, 6, 10, 11, 12, 26, 27 

EFDD: punkterna 6 (andra delen, tredje delen), 10 (första delen, tredje delen), 27 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

ÄF 1 

Första delen "Europaparlamentet anser att EU är en global aktör och som sådan har en nyckelroll 

för att upprätthålla de principer som anges i internationell människorättslagstiftning, 

i synnerhet principerna om de mänskliga rättigheternas allmängiltighet och 

odelbarhet. Parlamentet anser därför att mänskliga rättigheter måste integreras på ett 

meningsfullt sätt i den nya globala strategin," 

Andra delen "som bör utgöra en möjlighet att ta sig an dagens brist på systematisk integrering av 

EU:s nuvarande politik för mänskliga rättigheter samt det brådskande behovet av 

politisk uppbackning på högsta nivå" 

Tredje delen av ett fullständigt genomförande av EU:s strategiska ram, EU:s riktlinjer om 

mänskliga rättigheter och handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati. 

Parlamentet betonar i detta avseende behovet att alltid samråda med det civila 

samhället i EU, medlemsstaterna och tredjeländer för att de yrkesverksamma och 

människorättsförsvararna genom sin erfarenhet och sakkunskap ska kunna informera 

och skärpa EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Parlamentet uppmanar EU och 

medlemsstaterna att se till att EU:s utrikespolitik innehåller en strategi för mänskliga 

rättigheter som betonar konkreta åtgärder och resultat samt visar samstämmighet i 

EU:s engagemang för mänskliga rättigheter i olika länder och regioner, oavsett 

säkerhet, utrikespolitik, handel, energi, bistånd eller andra frågor." 

 
Verts/ALE: 

punkt 5 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "Parlamentet konstaterar att EU och dess 

medlemsstater måste blir mer enade och beredda att ta ett större ansvar för sin 

kollektiva säkerhet och sitt kollektiva territoriella försvar och förlita sig mindre på 

USA, särskilt i Europas grannskap" och "därför ... att öka sin försvarskapacitet för" 

Andra delen dessa ord 

 
underrubrik efter skäl N 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "s befolkning och dess stater, samhällen och värden" 

[endast orden ”Försvara Europeiska unionen” kvarstår] 

Andra delen dessa ord 

 
S&D: 

punkt 17 

Första delen "Europaparlamentet betonar att teknikens effekter bör återspeglas också i den 

globala strategin och i it-säkerhetsinitiativ" 

Andra delen "samtidigt som förstärkningen av de mänskliga rättigheterna bör utgöra en 

integrerande del av och införlivas i all EU-politik och alla EU-program, i tillämpliga 

fall, för att främja skyddet av de mänskliga rättigheterna och verka för demokratin, 

rättsstaten och goda styrelseformer samt fredlig konfliktlösning" 
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EFDD: 

punkt 12 

Första delen "Europaparlamentet betonar vikten av att förstärka samarbetet mellan EU och Nato, 

vilket bör garantera en samordning mellan insatser, och stöder inrättandet av 

europeiska resurser som förstärker Natos i territorialförsvaret och kan genomföra 

ingripanden på egen hand utanför EU:s gränser. Parlamentet betonar att GSFP bör 

stärka den europeiska pelaren inom Nato och se till att de europeiska 

Natomedlemmarna faktiskt lever upp till sina Natoåtaganden. Parlamentet föreslår 

att man kombinerar koncepten EU:s stridsgrupper och Natos snabbinsatsstyrkor." 

Andra delen "Parlamentet påminner om att militära bidrag bör grundas på principen om 

solidaritet mellan EU-medlemsstaterna." 

 
punkt 23 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "och militära " 

Andra delen dessa ord 

 
skäl C 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "försöken från revisionistiska stormakter att med våld 

rita om gränser genom att kränka internationell rätt och att utmana en regelbaserad 

världsordning" 

Andra delen dessa ord 

 
Verts/ALE, EFDD: 

punkt 6 

Första delen "Följaktligen uppmanar Europaparlamentet EU kraftfullt att stärka ett konsekvent 

och strukturerat samarbete om försvarsforskning, den industriella basen och it-

försvar genom sammanslagning och gemensamt utnyttjande och andra 

samarbetsprojekt, i syfte att utnyttja de nationella försvarsbudgetarna på ett 

effektivare sätt för att uppnå det gemensamma målet att 2 procent av 

försvarsutgifterna ska gå till forskning, liksom att lansera ett EU-finansierat program 

för försvarsforskning och försvarsteknik i nästa fleråriga budgetram. Rollen för 

Europeiska försvarsbyrån (EDA) behöver stärkas och dess resurser ökas, så att den 

kan agera mer slagkraftigt. Parlamentet anser också att medlemsstaterna bör ta mer 

ansvar för att bygga upp den akut behövda europeiska kapaciteten och bidra till EU:s 

strategiska oberoende, öka sina militära forskningsutgifter genom EDA och stärka 

den europeiska försvarstekniska och försvarsindustriella basen och den europeiska 

försvarsmarknaden. "Parlamentet efterlyser en mer transparent och ansvarsfull 

användning av säkerhets- och försvarsbudgetarna i medlemsstaterna.  

Texten i sin helhet utom orden "på ett effektivare sätt för att uppnå det gemensamma 

målet att 2 procent av försvarsutgifterna ska gå till forskning, liksom att lansera ett 

EU-finansierat program för försvarsforskning och försvarsteknik i nästa fleråriga 

budgetram." 

Andra delen "på ett effektivare sätt för att uppnå det gemensamma målet att 2 procent av 

försvarsutgifterna ska gå till forskning, liksom att lansera ett EU-finansierat program 

för försvarsforskning och försvarsteknik i nästa fleråriga budgetram." 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna att se till att lämplig kapacitet för att 

utföra uppgifterna enligt artikel 43 i EU-fördraget tillgängliggörs, även för relevanta 

fredsbevarande FN-uppdrag. Parlamentet anser dessutom att det europeiska utbytet 

av underrättelser bör förbättras och en verklig europeisk underrättelse- och 

prognoskapacitet utvecklas, med lämpliga tillsynsmekanismer på plats." 
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punkt 10 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "gemensamma försvarsstyrkor och en utformning av 

en gemensam försvarspolitik som i slutänden bör leda till en europeisk 

försvarsunion" och "inrättandet av ett permanent militärt EU-högkvarter" 

Andra delen "gemensamma försvarsstyrkor och en utformning av en gemensam försvarspolitik 

som i slutänden bör leda till en europeisk försvarsunion" 

Tredje delen "inrättandet av ett permanent militärt EU-högkvarter." 
 

 

11. Genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien 

Betänkande: Tamás Meszerics (A8-0051/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 124, 542, 26 

punkt 65  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 89  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 90  originaltexten ONU + 544, 142, 11 

punkt 110  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 312, 372, 13 

punkt 149  originaltexten delad / 

EO 

+ 372, 305, 21 

punkt 145 1 föredraganden  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 605, 66, 25 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: punkt 90 
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Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkt 149 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 3 

Första delen "Europaparlamentet påpekar att det strategiska förhållningssätt som hittills intagits 

för att strukturera förbindelserna med de centralasiatiska länderna endast i begränsad 

omfattning har visat sig vara hållbart och framgångsrikt. De ekonomiska 

förbindelserna mellan EU och målländerna för strategin för Centralasien har inte 

stärkts på något relevant sätt. Det eftersträvade främjandet av regionalt samarbete 

och integration för de centralasiatiska länderna genom utbyte av erfarenheter och 

överföring av normer från EU:s sida har stagnerat." 

Andra delen "EU har heller inte hittills lyckats göra något relevant framsteg för att utifrån sina 

egna värderingar, samhällsmodeller och koncept bidra till att lösa de allvarliga 

socioekonomiska problem och miljöproblem som de centralasiatiska samhällena står 

inför eller till att modernisera dem." 

 
punkt 65 

Första delen "Europaparlamentet noterar de gemensamma särdragen, som kan härledas till äldre 

historiska skeenden, bland annat Sidenvägen, kolonialiseringen av turkfolken och 

islams ankomst. De fem länderna i regionen befinner sig i olika utvecklingsskeden: 

Kazakstan håller på att utvecklas till en nyckelaktör i regionen, och EU:s 

förbindelser med landet utvecklas stadigt. Kirgizistan och Tadzjikistan är mycket 

fattigare, men länderna är relativt öppna och präglas av en viss delaktighet från det 

civila samhällets sida. EU:s relation till Uzbekistan utvecklas också, men 

Turkmenistan är fortfarande det mest slutna landet i regionen," 

Andra delen "och saknar i praktiken ett oberoende civilt samhälle." 

 
punkt 110 

Första delen Texten i sin helhet utom ordet "av högsta rang" 

Andra delen detta ord 

 
GUE/NGL: 

punkt 89 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar det utökade makroekonomiska biståndet och" 

Andra delen "begär att det berörda instrumentet ska fungera på grundval av strikta 

kostnadseffektivitetskriterier och tydliga konsekvensbedömningar som är lyhörda för 

spridningseffekterna. Med beaktande av huvudpunkterna i rapporterna om 

strategiska framsteg betonar parlamentet vikten av att medlemsstaterna involveras i 

genomförandet av EU:s bistånd, så att man uppnår större verkan och bättre resultat." 
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12. Utbrottet av zikaviruset 

Resolutionsförslag: B8-0449/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till resolution B8-0449/2016  

(ENVI-utskottet) 

efter punkt 7 5 ALDE EO - 259, 328, 93 

6 ALDE  -  

efter punkt 10 1 Verts/ALE  -  

punkt 13  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 15  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / EO + 431, 198, 53 

4 +  

5 +  

punkt 19 2 S&D  +  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl M 4 ALDE  +  

skäl U 3 ALDE  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 33 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 33 

Första delen "Europaparlamentet stöder FN:s uppmaningar om att upphäva lagar och 

bestämmelser varigenom tillgången till hälsovård och rättigheterna på det sexuella 

och reproduktiva området begränsas, i strid med internationella normer." 

Andra delen "Parlamentet upprepar sin beredvillighet att se till att de mänskliga rättigheterna 

respekteras när man vidtar åtgärder på folkhälsoområdet, särskilt rättigheter som rör 

hälsa och hälsorelaterade frågor." 

 
ALDE: 

punkt 13 

Första delen Texten i sin helhet utom orden "en sådan plan bör omfatta riktad och tillräckligt 

omfattande gratis utdelning av mekaniska barriärer som nät (för att undvika 

myggbett) och kondomer (för att undvika sexuell överföring" 

Andra delen dessa ord 

 
ECR, PPE: 

punkt 15 

Första delen "Europaparlamentet påpekar att zikaviruset har riktat ljuset mot bristerna både i det 

offentliga hälso- och sjukvårdssystemets respons – särskilt på primärvårdsnivå" 

Andra delen "– och i systemet för tillhandahållande av tjänster och rättigheter för reproduktiv 

hälsa för kvinnor och flickor i de drabbade länderna – särskilt beträffande 

information och vård under och efter en graviditet, familjeplanering" 

Tredje delen "och abort " [den tredje och den fjärde delen sammanfaller i den svenska versionen, 

eftersom uttrycket inte kan delas] 

Fjärde delen "och abort " [den tredje och den fjärde delen sammanfaller i den svenska versionen, 

eftersom uttrycket inte kan delas] 

Femte delen "samtidigt som myndigheterna i dessa länder har rekommenderat kvinnor att inte bli 

gravida förrän man vet mer om zikaviruset." 
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punkt 19 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar EU att ge stöd till de drabbade länderna för att ge 

allmän tillgång till primärvård, inklusive mödravård före och efter förlossningen och 

diagnostisk testning för zikaviruset. Parlamentet uppmanar EU att stödja 

regeringarna i de drabbade länderna i arbetet med att erbjuda ett heltäckande paket 

med information och vård på området för sexuell och reproduktiv hälsa, inklusive 

familjeplaneringsmöjligheter, med tonvikt på tillgång till olika typer av 

preventivmetoder av hög kvalitet för alla kvinnor och tonårsflickor " 

Andra delen "samt tillgång till säkra aborter, för att sätta stopp för den ökning av osäkra aborter"  

Tredje delen "som kan noteras sedan epidemin började." 

Fjärde delen "I detta sammanhang bör den nödvändiga dialogen om preventivmetoder och 

kvinnors och flickors rättigheter inledas med partnerländerna." 
 

 

13. Situationen i Polen 

Resolutionsförslag: B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till resolution B8-0461/2016/rev (PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

punkt 10 3 GUE/NGL EO - 153, 319, 219 

efter punkt 10 4 GUE/NGL ONU - 196, 273, 222 

skäl P 1 GUE/NGL  -  

efter skäl P 2 GUE/NGL ONU - 188, 294, 206 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 513, 142, 30 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0463/2016  ENF  ↓  

B8-0464/2016  EFDD  ↓  

B8-0465/2016  ECR  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: slutomröstning (B8-0461/2016/rev) 

GUE/NGL: ÄF 2, 4 (B8-0461/2016/rev) 

ECR: slutomröstning (B8-0461/2016/rev) 
 

Övrigt 

Även Ulrike Lunacek och Klaus Buchner (Verts/ALE-gruppen) hade undertecknat resolutionsförslag 

B8-0461/2016/rev. 
 


