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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. Ingående på EU:s vägnar av Parisavtalet, som antogs inom ramen för FN:s 

ramkonvention om klimatförändring *** 

Rekommendation: Giovanni La Via (A8-0280/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: godkännande ONU + 610, 38, 31 

 

 

 

2. Begäran om upphävande av Giorgos Grammatikakis immunitet 

Betänkande: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

3. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till 

Grekland efter den jordbävning som drabbade Joniska öarna i november 2015 

Betänkande: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016) (kvalificerad majoritet erfordrad och 3/5 av de 

angivna rösterna) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 646, 7, 23 

 

 

4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 

ansökan från Finland – EGF/2016/001 FI/Microsoft 

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016) (kvalificerad majoritet erfordrad och 3/5 av de angivna 

rösterna) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 594, 68, 12 
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5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 

ansökan från Sverige – EGF/2016/002 SE/Ericsson 

Betänkande: Esteban González Pons (A8-0272/2016) (kvalificerad majoritet erfordrad och 3/5 av de 

angivna rösterna) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 594, 71, 10 

 

 

 

6. Rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i brottmålsförfaranden och för 

personer som eftersöks inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk 

arresteringsorder ***I 

Betänkande: Dennis de Jong (A8-0165/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet - 

block nr 1 

46 utskottet  +  

block nr 2 1-45 utskottet  ↓  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 569, 54, 54 

 

 

 

7. Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan 

grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I 

Betänkande: Marietje Schaake (A8-0267/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet 41 utskottet  +  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 612, 11, 54 
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Övrigt: 

Erratum: alla språkversioner. 

Betänkandet hade återförvisats till det ansvariga utskottet vid plenarsammanträdet den 27 oktober 

2015 (artikel 61.2 i arbetsordningen). 

Ändringsförslag 41 ersätter de ändringsförslag som antogs vid det sammanträdet. 
 

 

8. Avtal Europol-Kina om strategiskt samarbete * 

Betänkande: Claude Moraes (A8-0265/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: rådets utkast  +  

omröstning: 

lagstiftningsresolution 

ONU + 460, 126, 90 

 

 

 

9. Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020 

Betänkande: Norbert Neuser (A8-0263/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 27  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 28  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 30  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl X  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 489, 146, 37 

 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

skäl X 

Första delen ”Genom att integrera EUF i EU:s budget skulle man möjliggöra demokratisk 

granskning, ökad synlighet och ökad öppenhet när det gäller hur EU:s 

utvecklingsmedel används. Eftersom EUF:s programplanering är flerårig är det å 

andra sidan möjligt att förutse resursbehovet, och en integrering i budgeten skulle 

kunna leda till minskade utvecklingsmedel till AVS-länderna till förmån för andra 

utrikespolitiska prioriteringar och ses som en försvagning av det priviligierade EU–

AVS-partnerskapet. En integrering av EUF i budgeten skulle också kunna äventyra 

finansieringen av den fredsbevarande resursen i Afrika och andra viktiga initiativ, 

som förvaltningsfonden för Afrika,” 

Andra delen ”om inte ett särskilt instrument för finansiering av säkerhetsutgifter i samband med 

utvecklingssamarbete inrättas.” 

 
punkt 24 

Första delen hela texten utom orden ”i)” och ”och ii) att man hittar en permanent och separat 

lösning för EU:s finansiering av säkerhetsutgifter i samband med och i 

överensstämmelse med utvecklingssamarbetet.” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 27 

Första delen ”Europaparlamentet understryker att elfte Europeiska utvecklingsfonden är 

huvudkällan för finansiering av den fredsbevarande resursen för Afrika, trots att 

detta var tänkt som en tillfällig lösning när resursen infördes 2003.” 

Andra delen ”Parlamentet begär att ett särskilt instrument ska inrättas för att finansiera 

säkerhetsutgifter i samband med utvecklingssamarbete.” 

 
punkt 28 

Första delen ”Europaparlamentet noterar kommissionens meddelande av den 7 juni 2016 om en 

ny partnerskapsram med tredjeländer enligt den europeiska migrationsagendan. 

Parlamentet konstaterar att EU-budgetens och EUF:s bidrag till paketet på 8 

miljarder euro uteslutande består av bistånd som redan hade planerats.” 

Andra delen ”Parlamentet begär att stödmottagarnas utvecklingsbistånd inte ska äventyras och att 

migrationsrelaterade initiativ ska finansieras med nya anslag.” 

 
punkt 30 

Första delen hela texten utom orden ”rättsligt bindande” 

Andra delen dessa ord 

 


