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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. En tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde 

sjövägen eller med flyg ***I 

Betänkande: Maria Grapini (A8-0329/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 621, 20, 2 

 

 

 

2. Tillämpningsdag: Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade 

investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) ***I 

Betänkande: Pervenche Berès (A8-0356/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 561, 9, 75 

 

 

3. Avtal mellan EU och om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** 

Rekommendation: Mariya Gabriel (A8-0334/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 567, 51, 24 

 

 

 

4. Avtal EU och Salomonöarna om undantag från viseringskravet för kortare 

vistelser *** 

Rekommendation: Mariya Gabriel (A8-0336/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 562, 53, 27 
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5. Avtal mellan EU och Mikronesien om undantag från viseringskravet för kortare 

vistelser *** 

Rekommendation: Mariya Gabriel (A8-0337/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 565, 52, 28 

 

 

 

6. Avtal mellan EU och Tuvalu om undantag från viseringskravet för kortare 

vistelser *** 

Rekommendation: Mariya Gabriel (A8-0333/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 564, 52, 27 

 

 

 

7. Avtal mellan EU och Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare 

vistelser *** 

Rekommendation: Mariya Gabriel (A8-0335/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 560, 53, 27 

 

 

8. Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering 

Betänkande: Salvatore Cicu (A8-0341/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 589, 13, 42 
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9. Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och 

Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, 

utredning, upptäckt och lagföring av brott är förenligt med fördragen 

Resolutionsförslag: B8-1304/2016, B8-1305/2016 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-1304/2016  

(GUE/NGL) 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU - 165, 442, 36 

Resolutionsförslag B8-1305/2016 (ALDE) 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU - 206, 394, 42 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: slutomröstning (B8-1304/2016), (B8-1305/2016) 
 

Övrigt 

Nathalie Griesbeck (ALDE-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslaget B8-1305/2016. 
 

 

10. Avtal mellan USA och EU om skydd av personuppgifter i samband med brott *** 

Rekommendation: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 481, 75, 88 
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11. Inledande avtal mellan EG och Ghana om ekonomiskt partnerskap *** 

Rekommendation: Christofer Fjellner (A8-0328/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 375, 220, 46 

 

 

 

12. Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2016 

Betänkande: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016) (kvalificerad majoritet erfordras) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 530, 83, 32 

 

 

 

13. Förslag till ändringsbudget nr 4/2016: Aktualisering av anslagen för att ta hänsyn 

till de senaste förändringarna i fråga om migrations- och säkerhetsfrågor, 

minskning av betalnings- och åtagandebemyndiganden 

Betänkande: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 3  originaltexten ONU + 531, 94, 15 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 520, 53, 67 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: punkt 3 
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14. Förslag till ändringsbudget nr 5/2016: Genomförande av beslutet om egna medel 

Betänkande: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl A 1 GUE/NGL ONU - 76, 522, 46 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 530, 83, 29 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 1 
 

 

15. Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Tyskland  

Betänkande: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016) (kvalificerad majoritet erfordrades och 3/5 av de 
avgivna rösterna) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 592, 9, 43 

 

 

 

16. Förslag till ändringsbudget nr 6/2016 som åtföljer förslaget om utnyttjande av 

EU:s solidaritetsfond för Tyskland 

Betänkande: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl C  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 590, 25, 29 
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Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

skäl C 

Första delen ”Europeiska unionens solidaritetsfond definieras enligt förordningen om den 

fleråriga budgetramen som ett särskilt instrument” 

Andra delen ”och därför bör motsvarande åtagandebemyndiganden och 

betalningsbemyndiganden budgeteras utanför den fleråriga budgetramens tak.” 
 

 

17. Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2017 

Betänkande: Jens Geier (A8-0346/2016) (kvalificerad majoritet erfordras) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter beaktandeled 6 1 GUE/NGL ONU - 133, 455, 50 

skäl A 2 GUE/NGL ONU - 94, 500, 48 

efter skäl A 3 GUE/NGL ONU - 87, 514, 42 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 508, 89, 45 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 1, 2, 3 
 

 

18. Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara 

budgetåtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och 

säkerhetskrisen 

Betänkande: Jens Geier (A8-0351/2016) (kvalificerad majoritet erfordrades och 3/5 av de avgivna 
rösterna) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 2  originaltexten ONU + 560, 61, 18 

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 5  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 526, 70, 44 
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: punkt 2 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 5 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 4 

Första delen ”Europaparlamentet upprepar att utnyttjandet av detta instrument, enligt 

bestämmelserna i artikel 11 i förordningen om den fleråriga budgetramen, än en 

gång visar att EU:s budget absolut måste bli mer flexibel,” 

Andra delen ”och upprepar den ståndpunkt som parlamentet uttryckte i samband med 

översynen/revideringen efter halva tiden av den fleråriga budgetramen att 

flexibilitetsinstrumentets årliga belopp bör ökas till 2 miljarder EUR.” 
 

 

19. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra 

utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017 

Betänkande: Patricija Šulin (A8-0323/2016) (kvalificerad majoritet erfordrades och 3/5 av de avgivna 
rösterna) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 610, 24, 7 

 

 

20. Budgetförfarandet 2017: gemensamt förslag 

Betänkande: Jens Geier och Indrek Tarand (A8-0353/2016) (kvalificerad majoritet erfordrades för 

avvisande av rådets ståndpunkt) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

gemensamt förslag ONU + 438, 194, 7 

 

Övrigt 

Följande punkt 3 (ny) infördes i lagstiftningsresolutionen: 

”3. Europaparlamentet konstaterar att parlamentets personalnivåer var en av de svåraste frågorna 

under denna förlikning. Parlamentet påminner om att enligt ”gentlemen’s agreement” har varje 

gren av budgetmyndigheten exklusiv behörighet i fråga om sin egen del av budgeten och påminner 

även om sitt politiska beslut att undanta de politiska grupperna från kravet att minska personalen 

med 5 %, såsom underströks i dess resolutioner om budgetarna för 2014, 2015, 2016 och 2017. 

Parlamentet kommer att utvärdera budgetbeslutens konsekvenser när det gäller institutionens 

funktionssätt.” 
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21. Situationen i Italien efter jordskalven 

Resolutionsförslag: B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-
1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag från en politisk grupp 

B8-1284/2016  ENF  -  

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-1285/2016  

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

punkt 6  originaltexten ONU + 526, 52, 39 

punkt 7 2 ECR ONU - 158, 446, 32 

 originaltexten ONU + 354, 246, 33 

efter punkt 8 1 GUE/NGL ONU + 347, 263, 22 

punkt 13  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-1285/2016  PPE  ↓  

B8-1286/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1288/2016  S&D  ↓  

B8-1289/2016  EFDD  ↓  

B8-1291/2016  ECR  ↓  

B8-1294/2016  ALDE  ↓  

B8-1296/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: punkt 6, ÄF 1 

EFDD: punkt 7 

ECR: ÄF 2 
 



P8_PV(2016)12-01(VOT)_SV.docx 10 PE 595.928 

Begäranden om särskild omröstning 

ALDE, PPE: punkt 7 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 13 

Första delen texten i sin helhet utom orden “Europaparlamentet anser att det årliga ekonomiska 

anslag från solidaritetsfonden som anges i förslaget till samlingsförordning och som 

delvis har integrerats i budgeten, i framtiden skulle kunna bidra till att fonden 

snabbare kan tas i bruk”, “Vidare” och ”i samband med möjliga framtida reformer” 

Andra delen dessa ord 
 

Övrigt 

Dario Tamburrano (EFDD-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till 

resolution RC-B8-1285/2016. 
 

 

22. Kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer 

Betänkande: Pascal Durand (A8-0315/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 28, led g 1 ≥ 76 

ledamöter 

ONU + 623, 3, 5 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 615, 5, 6 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 1 
 

 

23. Ansvarsskyldighet, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och 

gasverksamhet till havs 

Betänkande: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 19  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / EO + 342, 285, 6 

punkt 20  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 349, 280, 4 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 506, 106, 15 

 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 8 

Första delen “Europaparlamentet anser att strikta ansvarsbestämmelser för olyckor till havs bör 

fastställas i syfte att underlätta tillgången till rättslig prövning för dem (både 

juridiska och fysiska personer) som drabbats av olyckor till havs, eftersom detta kan 

utgöra ett incitament för offshoreoperatören att hantera verksamhetsrisker på 

tillbörligt sätt.” 

Andra delen “Ekonomiska ansvarstak bör undvikas.” 

 
punkt 19 

Första delen “Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att uppmuntra 

medlemsstaterna att ta fram instrument för ekonomisk säkerhet i syfte att ersätta 

anspråk i samband med traditionell skada på grund av olje- och gastillbud till havs 

kopplade till allmän verksamhet eller transport, även i samband med insolvens. 

Parlamentet anser att detta skulle kunna begränsa externaliseringen av 

verksamhetsutövarnas ansvar för förorening till följd av olyckor till statskassan, som 

i annat fall skulle åläggas skadeståndskostnaderna såvida bestämmelserna inte 

ändras.” 

Andra delen “I detta sammanhang skulle det också kunna övervägas att införa en fond som 

bygger på avgifter från den havsbaserade industrin.” 

 
punkt 20 

Första delen texten i sin helhet utom orden “Parlamentet beklagar dock att direktivets 

tillämpningsområde inte omfattar all verksamhet i direktivet om säkerhet till havs. 

Parlamentet beklagar dessutom att definitionerna av brott och minimipåföljderna när 

det gäller överträdelser av säkerheten till havs inte är harmoniserade inom EU.”  

Andra delen dessa ord 
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24. Situationen i Demokratiska republiken Kongo 

Resolutionsförslag: B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-

1320/2016, B8-1324/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-1310/2016 

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

efter punkt 4 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE ONU - 145, 454, 31 

punkt 7 3 Verts/ALE  -  

efter punkt 7 4 Verts/ALE  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-1310/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1313/2016  EFDD  ↓  

B8-1315/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1316/2016  ECR  ↓  

B8-1319/2016  PPE  ↓  

B8-1320/2016  ALDE  ↓  

B8-1324/2016  S&D  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 2 
 

Övrigt 

Barbara Lochbihler (Verts/ALE-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till 

resolution RC-B8-1310/2016. 
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25. Tillgång till energi i utvecklingsländer 

Resolutionsförslag: B8-1227/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-1227/2016 (utskottet DEVE) 

efter punkt 1 2 GUE/NGL ONU - 186, 411, 30 

punkt 4  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 347, 261, 16 

efter punkt 4 3 Verts/ALE  -  

punkt 11 4 Verts/ALE ONU + 562, 11, 59 

punkt 12 5 Verts/ALE EO + 354, 272, 5 

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 396, 226, 7 

punkt 15  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 16  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 345, 269, 15 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

beaktandeled 8  originaltexten särsk. +  

efter beaktandeled 11 6 S&D  +  

skäl B 1 GUE/NGL ONU - 244, 332, 54 

skäl K  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 373, 242, 9 

skäl O  originaltexten särsk. +  

skäl P  originaltexten särsk. +  

skäl X  originaltexten särsk. +  

skäl Z  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 4 

GUE/NGL: ÄF 1, 2 

S&D: punkt 16 (andra delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: skäl X 

PPE: beaktandeled 8, skälen K, O, P, Z, punkterna 4, 16 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 16 

Första delen texten i sin helhet utom orden “ kräver en utfasning av subventionerna av fossila 

bränslen och”, ”de” och ”som frigörs på detta sätt” 

Andra delen dessa ord 

 

GUE/NGL: 

punkt 15 

Första delen texten i sin helhet utom orden “användningen av kombinerade mekanismer där detta 

är” 

Andra delen dessa ord 

 

PPE: 

punkt 12 

Första delen texten i sin helhet utom orden “Utvecklingen av biomassa för energi innebär nya hot, 

dvs. när det gäller tryggad livsmedelsförsörjning, besittningsrätt till mark, 

avskogning och markförsämring.” 

Andra delen dessa ord 
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punkt 14 

Första delen texten i sin helhet utom orden “EU och dess medlemsstater uppmanas att 

tillhandahålla stöd och tekniskt bistånd vid genomförandet av handlingsplanen för 

initiativet om en korridor för ren energi i Afrika, som syftar till att hälften av det 

sammanlagda energibehovet ska tillgodoses genom miljövänliga, inhemska och 

kostnadseffektiva förnybara energikällor senast 2030 och därigenom minska 

koldioxidutsläppen.” 

Andra delen dessa ord 
 

 

26. Tillämpningen av det europeiska betalningsföreläggandet 

Betänkande: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 568, 43, 8 

 


