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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 

 



P8_PV(2016)11-23(VOT)_SV.doc 2 PE 594.259 

1. Kalender för parlamentets sammanträdesperioder under 2018 

Förslag till talmanskonferensen 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

 Förklarades godkänd 

 

 

2. Domstolens yttrande över huruvida det föreslagna avtalet mellan Kanada och 

Europeiska unionen om ett övergripande avtal om ekonomi och handel (Ceta) är 

förenligt med fördragen 

Resolutionsförslag: B8-1220/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-1220/2016 (≥ 76 ledamöter) 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU - 258, 419, 22 

      

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF, GUE/NGL, Verts/ALE: slutomröstning 
 

Övrigt 

Ángela Vallina, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Jean-Luc Mélenchon och Igor Šoltes har också 

undertecknat resolutionsförslag B8-1220/2016. 

 

Afzal Khan, Theresa Griffin hade dragit tillbaka sina underskrifter från resolutionsförslag B8-

1220/2016. 
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3. Utsläpp av vissa luftföroreningar ***I 

Betänkande: Julie Girling (A8-0249/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet 154 utskottet  +  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 499, 177, 28 

 

Betänkandet hade återsänds till ansvarigt utskott vid sammanträdet den 28 oktober 2015 (artikel 61.2 i 

arbetsordningen) 

ÄF 154 ersätter de ändringsförslag som antogs under det sammanträdet. 
 

 

4. Fullbordandet av Basel III 

Resolutionsförslag: B8-1226/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-1226/2016  

(ECON-utskottet) 

efter punkt 2 2 GUE/NGL  -  

efter punkt 4 3 GUE/NGL  -  

punkt 5 4 GUE/NGL ONU - 160, 512, 30 

efter skäl B 1 GUE/NGL ONU - 190, 330, 174 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 1, 4 
 

 

5. Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

Betänkande: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 4 11 Verts/ALE  -  

punkt 6   originaltexten ONU + 620, 55, 19 

punkt 9  originaltexten ONU + 515, 153, 27 

punkt 10 12 Verts/ALE  -  

 originaltexten delad   

1 / ONU + 444, 233, 17 

2 +  

efter punkt 10 13 Verts/ALE  -  

14 Verts/ALE ONU - 89, 576, 34 

punkt 11  originaltexten delad   

1 / ONU + 523, 158, 17 

2 +  

3 / ONU + 425, 208, 61 

punkt 12 15 Verts/ALE ONU - 97, 559, 40 

 originaltexten ONU + 426, 244, 27 

punkt 13 16 Verts/ALE ONU - 132, 487, 75 

 originaltexten ONU + 410, 270, 16 

punkt 14 3 S&D  +  

17 Verts/ALE ONU - 120, 485, 95 

 originaltexten ONU ↓  

punkt 15 39S GUE/NGL ONU - 181, 487, 29 

18 Verts/ALE ONU - 169, 475, 57 

punkt 18 4 S&D  +  

punkt 19 40S GUE/NGL ONU - 190, 487, 23 

5 S&D  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 22 41 GUE/NGL ONU - 94, 514, 89 

punkt 23 19 Verts/ALE ONU - 94, 536, 65 

punkt 26 20 Verts/ALE  -  

efter punkt 26 21 Verts/ALE  -  

punkt 28 22 Verts/ALE  -  

punkt 29 23 Verts/ALE ONU - 103, 502, 95 

42 GUE/NGL ONU - 151, 502, 46 

7 S&D EO + 322, 316, 63 

punkt 30 24 Verts/ALE ONU - 168, 448, 83 

punkt 31 25 Verts/ALE ONU - 83, 500, 110 

 originaltexten ONU + 414, 234, 53 

punkt 32  originaltexten ONU + 454, 187, 58 

efter punkt 32 43 GUE/NGL ONU - 109, 538, 50 

punkt 33 26 Verts/ALE ONU - 168, 434, 95 

punkt 34 44S GUE/NGL ONU - 175, 467, 47 

27 Verts/ALE ONU - 171, 454, 75 

punkt 35 28 Verts/ALE ONU - 167, 442, 84 

 originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 379, 280, 38 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 36  originaltexten ONU + 448, 136, 114 

punkt 38 29 Verts/ALE  -  

punkt 41 30 Verts/ALE  -  

efter punkt 41 31 Verts/ALE  -  

punkt 43 32 Verts/ALE  -  

efter punkt 44 33 Verts/ALE ONU - 201, 462, 32 

punkt 45 34 Verts/ALE  -  

punkt 46 35 Verts/ALE ONU - 116, 509, 74 

punkt 47 36 Verts/ALE  -  

punkt 48 37 Verts/ALE ONU - 181, 423, 92 

8 S&D ONU - 139, 520, 37 

efter punkt 48 9 S&D ONU + 443, 207, 44 

45 GUE/NGL ONU - 111, 542, 46 

punkt 49 38S Verts/ALE ONU - 250, 416, 30 

efter punkt 49 10 ≥ än 40 

ledamöter 

ONU - 263, 399, 37 

strecksats 5 1 S&D  +  

efter strecksats 8 2 S&D  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 386, 237, 74 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE ÄF 8 - 10, 14 - 19, 23 - 28, 33, 35, 37, 38 

GUE/NGL: ÄF 39 - 45, §§ 32, 36 

EFDD: punkterna 6, 9, 10 (första delen), 11 (första och tredje delen), 12, 13, 14, 31, 32, 35 

(andra delen) 
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Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 10 

Första delen ”Europaparlamentet är fast övertygat om att det till följd av detta behövs en grundlig 

och omfattande GSFP-översyn för att göra det möjligt för EU och dess 

medlemsstater att på ett avgörande sätt bidra till säkerheten i unionen och 

hanteringen av internationella kriser och till att EU:s strategiska oberoende 

upprätthålls.” 

Andra delen ”Parlamentet påminner om att inget land kan möta de nuvarande 

säkerhetsutmaningarna på egen hand.” 

 
punkt 11 

Första delen ”Europaparlamentet anser att en framgångsrik GSFP-översyn kommer att behöva 

integrera EU:s medlemsstater till fullo från första början i processen i syfte att 

undvika risker för dödlägen i framtiden. Parlamentet betonar de praktiska och 

ekonomiska fördelarna med ytterligare samarbete för att utveckla de europeiska 

försvarskapaciteterna, och noterar att det finns olika pågående initiativ som bör 

fullföljas genom konkreta åtgärder under Europeiska rådets möte om försvarsfrågor i 

december.” 

Andra delen ”Medlemsstaterna och EU uppmanas även att göra ändamålsenliga investeringar i 

säkerhet och försvar.” utom orden ”och EU”” 

Tredje delen ”och EU” 

 
punkt 35 

Första delen ”Europaparlamentet understryker att Nato är bäst lämpat för avskräckande åtgärder 

och försvar, och är redo att genomföra ett gemensamt försvar (artikel V i 

Washingtonfördraget) i händelse av aggressioner mot en av sina medlemmar,” 

Andra delen ”medan GSFP för närvarande fokuserar på att bevara freden, förebygga konflikter 

och stärka den internationella säkerheten (artikel 42 i EU-fördraget), och EU har 

ytterligare möjligheter att hantera utmaningar med avseende på medlemsstaternas 

inre säkerhet – inklusive omstörtning – som inte täcks av artikel V. Parlamentet 

upprepar att solidaritetsklausulen i artikel 222 i EUF-fördraget syftar till att 

säkerställa skyddet av de demokratiska institutionerna och den civila befolkningen i 

händelse av en terroristattack.” 
 

Övrigt 

ÄF 6 hade dragits tillbaka. 
 

 

6. EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids 

av tredje parter 

Betänkande: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 302, 362, 17 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Rubriken före punkt 7  originaltexten särsk. +  

punkt 7  originaltexten särsk. +  

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 244, 414, 22 

3 +  

4 / EO + 370, 296, 21 

5 +  

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 10  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 11  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

punkt 12  originaltexten särsk. +  

punkt 13  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 244, 409, 31 

3 -  

4 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

5 / EO + 368, 292, 20 

6 / EO + 395, 214, 62 

7 +  

punkt 22  originaltexten delad   

1 / EO + 545, 120, 21 

2 +  

punkt 27  originaltexten särsk. +  

punkt 36  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 38  originaltexten särsk. +  

punkt 56  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

skäl D  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / OE - 252, 406, 31 

skäl E  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 252, 407, 26 

skäl H  originaltexten delad   

1 +  

2 -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 304, 179, 208 

 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: Rubriken före punkt 7, punkterna 7, 12, 27, skälen E, H 

ALDE: punkt 38 
 

Begäranden om delad omröstning 

ENF: 

punkt 9 

Första delen hela texten utom orden “och avsikt” och “politiska extremister och storskaliga 

desinformations-” 

Andra delen ”och avsikt” 

Tredje delen ”politiska extremister och storskaliga desinformations-” 

 
punkt 10 

Första delen ”Europaparlamentet påpekar att Kremls informationsstrategi kompletterar dess 

politik för utökade bilaterala förbindelser, ekonomiskt samarbete och gemensamma 

projekt med enskilda EU-medlemsstater.” 

Andra delen ”för att försvaga EU:s sammanhållning och undergräva EU:s politik” 

 
punkt 11 

Första delen ”Europaparlamentet hävdar att Rysslands strategiska kommunikation är en del av en 

större subversiv kampanj för att försvaga EU-samarbetet och unionens och dess 

medlemsstaters suveränitet, politiska oberoende och territoriella integritet. 

Parlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaternas regeringar att vara 

vaksamma mot rysk informationsverksamhet på europeisk mark” 

Andra delen ”subversiv” 

Tredje delen ”och dess medlemsstaters” 

Fjärde delen ”och att öka kapacitetsdelningen och underrättelsearbetet i syfte att motarbeta sådan 

verksamhet.” 

 
punkt 36 

Första delen ”Europaparlamentet framhåller betydelsen av att förmedla EU:s politik på ett 

samstämt och ändamålsenligt sätt, internt såväl som externt, och att förse särskilda 

regioner med skräddarsydd kommunikation, bland annat genom tillgång till 

information på lokala språk. I detta sammanhang välkomnar parlamentet att 

utrikestjänstens webbplats görs tillgänglig på ryska.” 

Andra delen ”vilket är ett första steg i rätt riktning, och uppmuntrar till översättning av 

utrikestjänstens webbplats till fler språk, exempelvis arabiska och turkiska.” 

 



P8_PV(2016)11-23(VOT)_SV.doc 11 PE 594.259 

punkt 56 

Första delen ”Europaparlamentet fördömer de regelbundna ingripandena mot oberoende medier, 

journalister och civilsamhällesaktivister i Ryssland och de ockuperade områdena, 

inklusive Krim efter Rysslands olagliga annektering av detta område. Parlamentet 

betonar att dussintals journalister har dödats, försvunnit spårlöst eller fängslats i 

Ryssland sedan 1999.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka skyddet för 

journalister i Ryssland och i EU:s grannskap, och att stödja det ryska civilsamhället 

och främja direkta personkontakter, samt kräver att journalister omedelbart ska 

släppas. Parlamentet noterar att EU håller på att stärka sina förbindelser med de 

östliga partnerländerna och andra grannstater, och att kommunikationskanalerna med 

Ryssland också hålls öppna.” 

Tredje delen ”Parlamentet är medvetet om att det största hindret för ryska 

desinformationskampanjer skulle vara förekomsten av oberoende och fria medier i 

Ryssland, och anser att det bör vara ett av EU:s mål att åstadkomma detta”. 

Fjärde delen ”Parlamentet kräver att särskild uppmärksamhet och tillräckliga resurser ägnas åt 

mediepluralism, lokala medier, undersökande journalistik och medier på främmande 

språk, i synnerhet ryska, arabiska, farsi, turkiska och urdu samt andra språk som 

talas av befolkningsgrupper som är sårbara för propaganda”. 

 
ALDE: 

punkt 1 

Första delen ”Europaparlamentet understryker att fientlig propaganda mot EU förekommer i 

många olika former och använder olika verktyg, som ofta är skräddarsydda för att 

passa medlemsstaternas profiler, och syftar till att snedvrida sanningar, skapa tvivel, 

skapa klyftor mellan medlemsstaterna, främja en strategisk splittring mellan EU och 

dess nordamerikanska partner och lamslå beslutsprocessen, misskreditera EU-

institutionerna och transatlantiska partnerskap, som spelar en viktig roll i den 

europeiska säkerhetsstrukturen och ekonomin, inför EU-medborgarna och 

grannländernas medborgare, samt undergräver och bryter ned det europeiska 

sammanhanget som bygger på demokratiska värden, mänskliga rättigheter och 

rättsstatliga principer. Parlamentet erinrar om att ett av de viktigaste verktyg som 

används är att väcka rädsla och osäkerhet bland EU-medborgarna, samt att 

framställa fientliga stater och icke-statliga aktörer som mycket starkare än de 

egentligen är.” 

Andra delen ”Parlamentet noterar att andra auktoritära regimer världen över börjar använda 

strategier som liknar dem som utarbetats av Kreml.” 

 
punkt 22 

Första delen ”Europaparlamentet understryker att islamistiska terroristorganisationer, i synnerhet 

IS/Daish och al-Qaida, deltar i aktiva desinformationskampanjer i syfte att 

undergräva europeiska värden och intressen.” 

Andra delen ”I detta sammanhang understryker parlamentet betydelsen av en särskild strategi för 

att motverka islamistisk propaganda mot och desinformation om EU.” 

 
skäl E 

Första delen hela texten utom delen “krig” i ordet “propagandakrig” 

Andra delen denna del 

 
skäl H 

Första delen hela texten utom delen “krig” i ordet “propagandakrig” 

Andra delen denna del 
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ALDE, ENF: 

punkt 8 

Första delen ”Europaparlamentet inser att den ryska regeringen aggressivt tillämpar en rad olika 

verktyg och instrument, såsom tankesmedjor och särskilda stiftelser (t.ex. Russkij 

mir-stiftelsen), särskilda myndigheter (Rossotrudnichestvo), flerspråkiga tv-stationer 

(t.ex. Russia Today), pseudonyhetsbyråer och multimediatjänster (t.ex. Sputnik), 

gränsöverskridande sociala och religiösa grupper – eftersom regimen vill framställa 

sig som den enda som försvarar traditionella kristna värderingar – samt sociala 

medier och nättroll, för att utmana demokratiska värden, skapa splittring i Europa, 

samla inhemskt stöd och skapa ett intryck av sönderfallande stater i EU:s östra 

grannskap. Parlamentet betonar att Ryssland investerar relevanta ekonomiska 

resurser i sina desinformations- och propagandainstrument som används antingen 

direkt av staten eller genom Kremlkontrollerade företag och organisationer.” utom 

orden ”aggressivt”, ”utmana demokratiska värden, skapa splittring i Europa” och 

”desinformations- och” 

Andra delen ”aggressivt” 

Tredje delen ”utmana demokratiska värden, skapa splittring i Europa” 

Fjärde delen ”desinformations- och” 

Femte delen ”Parlamentet understryker att Kreml finansierar politiska partier och andra 

organisationer inom EU i avsikt att undergräva den politiska sammanhållningen och 

att Kremls propaganda också direkt riktas mot enskilda journalister, politiker och 

personer i EU.” 

 
punkt 13 

Första delen ”Europaparlamentet är allvarligt oroat över den snabba spridningen av Kreml-

inspirerad verksamhet i Europa, inbegripet desinformation och propaganda avsedd 

att bibehålla eller öka Rysslands inflytande för att försvaga och splittra EU. 

Parlamentet betonar att en stor del av Kremls fientliga propaganda går ut på att 

framställa vissa europeiska länder som att de tillhör ”Rysslands traditionella 

inflytandesfär.” 

Andra delen ”fientliga” 

Tredje delen ”och därmed undergräva deras suveränitet och djupt rotade europeiska identitet, som 

historiskt sett har undergrävts av kommunistregimer” 

Fjärde delen ”Parlamentet konstaterar att en av Rysslands huvudstrategier är att cirkulera och 

påtvinga människor en alternativ skildring som ofta bygger på en bedräglig tolkning 

av historiska händelser och syftar till att rättfärdiga sina externa åtgärder och 

geopolitiska intressen.” 

Femte delen ”Parlamentet konstaterar att en av Rysslands huvudstrategier är att förfalska 

historien.” 

Sjätte delen ”Parlamentet noterar i detta hänseende behovet att öka medvetenheten genom 

offentliga kampanjer och utbildningssystem om de brott som begåtts av 

kommunistregimer och att stödja forsknings- och dokumenteringsverksamhet,” 

Sjunde delen ”i synnerhet i de före detta medlemsländerna i Sovjetblocket, för att motverka 

Kremls budskap.” 

 
ALDE, Verts/ALE: 

skäl D 

Första delen hela texten utom orden ”Informationskrigföringen mot västvärlden användes i stor 

utsträckning av Sovjetunionen under det kalla kriget” 

Andra delen ”Informationskrigföringen mot västvärlden användes i stor utsträckning av 

Sovjetunionen under det kalla kriget” utom orden ” mot västvärlden” och ”av 

Sovjetunionen” 

Tredje delen ”mot västvärlden” och ”av Sovjetunionen” 
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7. Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar 

Resolutionsförslag: B8-1230/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-1230/2016  

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

punkt 2 2 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

punkt 10 3 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

efter punkt 21 4 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

efter beaktandeled 10 1 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 661, 6, 23 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE slutomröstning 
 

Övrigt 

Resolutionsförslag B8-1241/2016 har dragits tillbaka. 

 

 

Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos och Kostadinka 

Kuneva (GUE/NGL-gruppen) har också undertecknat resolutionsförslag B8-1230/2016:. 

 

Igor Šoltes (Verts/ALE-gruppen) och Anneleen Van Bossuyt (ECR-gruppen) hade också undertecknat 

resolutionsförslag B8-1230/2016. 
 

 

8. Invändning enligt artikel 106: Förnyelse av godkännandet av det verksamma 

ämnet bentazon 

Resolutionsförslag: B8-1228/2016 

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 B8-1228/2016  

(ENVI-utskottet) 

punkt 2  originaltexten särsk. +  

efter punkt 2 8 PPE EO + 332, 276, 66 

punkt 3  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 371, 290, 19 

punkt 4 7 PPE EO - 263, 382, 37 

punkt 5 3 PPE  -  

efter punkt 5 4 PPE  -  

skäl E 2 PPE  -  

skäl M 1 S&D EO + 389, 282, 7 

efter skäl R 5 PPE EO - 322, 340, 22 

6 PPE  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 361, 289, 28 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 2, 3 

 


