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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. Insolvensförfaranden och förvaltare ***I 

Betänkande: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 624, 30, 32 

 

 

2. Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral 

handel med textilprodukter *** 

Rekommendation: Maria Arena (A8-0332/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Omröstning: 

godkännande 

ONU + 564, 100, 41 

 

 

 

3. Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral 

handel med textilprodukter (resolution) 

Betänkande: Maria Arena (A8-0330/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 567, 68, 69 

 

 

4. Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (Ecuadors anslutning till 

avtalet) *** 

Rekommendation: Helmut Scholz (A8-0362/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Omröstning: 

godkännande 

ONU + 544, 114, 44 
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5. Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak *** 

Rekommendation: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Omröstning: 

godkännande 

ONU + 670, 28, 7 

 

 

 

6. Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak 

(resolution) 

Betänkande: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 638, 10, 49 

 

 

7. Avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Georgien och Europol * 

Betänkande: Claude Moraes (A8-0343/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 544, 99, 66 

 

 

8. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 

ansökan EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive 

Betänkande: Esteban González Pons (A8-0379/2016) (kvalificerad majoritet erfordrades och 3/5 av de 
avgivna rösterna) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 18 4 GUE/NGL ONU - 294, 395, 13 

5 GUE/NGL ONU - 275, 414, 15 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter skäl F 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL  -  

Omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 613, 82, 12 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 4, 5 
 

 

9. Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Merja Kyllönen (A8-0368/2016) (kvalificerad majoritet erfordras) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande 

av rådets ståndpunkt 

1 ENF ONU - 69, 629, 8 

Rådets ståndpunkt förklarades godkänd 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 1 
 

 

 

10. Inrikes persontrafik på järnväg ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Wim van de Camp (A8-0373/2016) (kvalificerad majoritet 
erfordras) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande 

av rådets ståndpunkt 

1= 

2= 

3= 

8= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

ONU - 330, 354, 23 

artikel 4, efter punkt 4 4 S&D ONU - 333, 349, 24 

artikel 4, punkt 6 9 GUE/NGL ONU - 150, 530, 25 

artikel 8, efter punkt 2 10 GUE/NGL ONU - 128, 530, 48 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl 7 5 GUE/NGL ONU - 127, 525, 47 

skäl 13 6 GUE/NGL ONU - 151, 515, 29 

skäl 14 7 GUE/NGL ONU - 159, 517, 29 

Rådets ståndpunkt förklarades godkänd 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 1 

S&D: ÄF 4 

Verts/ALE: ÄF 1, 2, 3, 8 

GUE/NGL: ÄF 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ENF: ÄF 3 
 

 

 

11. Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016) (kvalificerad majoritet 

erfordras) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande 

av rådets ståndpunkt 

1= 

2= 

3= 

4= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

ONU - 250, 459, 1 

artikel 1, efter punkt 2 5 GUE/NGL ONU - 161, 485, 49 

artikel 11, efter punkt 

2 

6 GUE/NGL ONU - 168, 524, 9 

efter artikel 11 7S GUE/NGL ONU - 191, 495, 22 

8S GUE/NGL ONU - 189, 493, 25 

artikel 56, punkt 3, 

efter underpunkt 2 

9 GUE/NGL ONU - 183, 487, 28 

artikel 56, efter punkt 

3 

10 GUE/NGL ONU - 247, 454, 6 

artikel 56, efter punkt 

12 

11 GUE/NGL ONU - 166, 506, 34 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

artikel 63, punkt 1, 

underpunkt 2 

12S GUE/NGL  -  

artikel 63, punkt 1, 

underpunkt 3 

13S GUE/NGL  -  

Rådets ståndpunkt förklarades godkänd 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 1 

Verts/ALE: ÄF 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: ÄF 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ENF: ÄF 3 
 

 

12. Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I 

Betänkande: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet 157 utskottet  +  

Omröstning: kommissionens förslag  +  

Omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 546, 140, 22 

 

Övrigt 

Betänkandet hade återförvisats till utskottet vid plenarsammanträdet den 8 mars 2016 (artikel 61.2 

i arbetsordningen). 

Ändringsförslag 157 ersatte de ändringsförslag som antagits under den sammanträdesperioden. 
 

 

13. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Juhan Parts 

Betänkande: Bart Staes (A8-0375/2016)) (sluten omröstning (artikel 182, punkt 1 i arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Omröstning: 

utnämningen av Juhan 

Parts 

 + 488, 133, 88 
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14. Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram * 

Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0358/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-5 

7-10 

utskottet  +  

Beslut 2008/376/EG, 

artikel 3, punkt 1, led 

g 

16S Verts/ALE EO + 349, 343, 13 

Beslut 2008/376/EG, 

artikel 3, punkt 2, efter 

led f 

24 S&D ONU - 261, 408, 43 

Beslut 2008/376/EG, 

artikel 4, rubriken och 

punkt 1 

21 S&D ONU - 279, 372, 58 

Beslut 2008/376/EG, 

artikel 4, punkt 1, efter 

led i 

25 S&D ONU - 264, 398, 44 

Beslut 2008/376/EG, 

artikel 4, punkterna 2, 

3 

17 Verts/ALE  -  

Beslut 2008/376/EG, 

artikel 8, inledningen 

20 Verts/ALE EO + 353, 346, 7 

Beslut 2008/376/EG, 

artikel 8, efter led j 

22 S&D ONU - 326, 345, 37 

Beslut 2008/376/EG, 

artikel 21, led b 

26 GUE/NGL delad   

1 -  

2 -  

Beslut 2008/376/EG, 

artikel 21, efter led i 

6 utskottet delad   

1 / ONU + 666, 17, 27 

2 / ONU - 315, 322, 65 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut 2008/376/EG, 

artikel 22, punkt 3 

11 Verts/ALE  -  

Beslut 2008/376/EG, 

artikel 24, punkt 2, 

strecksats 1 

13 Verts/ALE  -  

Beslut 2008/376/EG, 

artikel 24, punkt 3, 

strecksats 1 

12 Verts/ALE  -  

Beslut 2008/376/EG, 

artikel 24, punkt 3, 

strecksats 2 

14 Verts/ALE EO - 302, 393, 11 

Beslut 2008/376/EG, 

artikel 24, efter punkt 

3 

15 Verts/ALE EO + 403, 302, 5 

Beslut 2008/376/EG, 

bilaga, tabell 1 

18 Verts/ALE ONU - 299, 360, 50 

Beslut 2008/376/EG, 

bilaga, tabell 2 

19 Verts/ALE ONU - 291, 359, 48 

efter skäl 1 23 S&D ONU - 260, 413, 20 

Omröstning: kommissionens förslag  +  

Omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 562, 103, 45 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: ÄF 21, 22, 23, 24, 25 

Verts/ALE: ÄF 6, 18, 19, 21 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

ÄF 6 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”med ytterligare stödåtgärder för att säkerställa deras 

fortbestånd och den långsiktiga bärkraften” 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 26 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”och få den att bära sig på lång sikt” 

Andra delen dessa ord 
 

 



P8_PV(2016)12-14(VOT)_SV.docx 9 PE 596.793 

15. Årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska 

unionens politik på området 2015 

Betänkande: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 10 1 ≥ 40 

ledamöter 

ONU - 261, 388, 58 

punkt 35  originaltexten ONU + 464, 212, 23 

punkt 36  originaltexten delad   

1 / ONU + 686, 16, 3 

2 / ONU + 510, 176, 19 

punkt 40  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 386, 239, 84 

punkt 44  originaltexten särsk. +  

punkt 45 punkt originaltexten särsk. +  

punkt 50 punkt originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 51  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 52  originaltexten särsk. +  

punkt 55  originaltexten särsk. -  

punkt 56  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 364, 326, 11 

punkt 58  originaltexten särsk. +  

punkt 60  originaltexten särsk. +  

punkt 61  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 63  originaltexten särsk. +  

punkt 64  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 78  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 87  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 89 punkt originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 96  originaltexten särsk. +  

punkt 98  originaltexten särsk. -  

punkt 104  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 108  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 109  originaltexten särsk. +  

punkt 117  originaltexten särsk. +  

punkt 119  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 124  originaltexten särsk. +  

punkt 126  originaltexten särsk. +  

punkt 129  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 136  originaltexten särsk. +  

punkt 140  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 141  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 148  originaltexten delad   

1 / ONU + 626, 33, 45 

2 / ONU + 382, 281, 31 

skäl U  originaltexten särsk. +  

skäl AG  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl AM  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 337, 356, 15 

Omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 463, 115, 113 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: punkterna 35, 36 

PPE: punkterna 40 (andra delen), 148, ÄF 1 
 

Begäranden om särskild omröstning 

Verts/ALE: punkt 55 

PPE: punkterna 63, 96, 124, 126 

S&D: punkterna 55, 56, 98, 148 

ENF: punkterna 44, 45, 52, 58, 60, 63, 109, 117, 136, skäl U 

ALDE: punkterna 98, 140 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 36 

Första delen “Europaparlamentet understryker att smuggling av migranter har en koppling till 

människohandel och utgör en allvarlig människorättskränkning.” 

Andra delen “Parlamentet påminner om att genomförandet av GSFP-uppdrag, såsom Europeiska 

unionens militära insats i södra centrala Medelhavsområdet (insatsen Eunavfor MED 

Sophia), är en konkret insats för att bekämpa smuggling av migranter. Parlamentet 

uppmanar EU att fortsätta med och intensifiera sådana former av insatser.” 

 
punkt 56 

Första delen texten i sin helhet utom orden “det kommer att bli nödvändigt att anta nya” och ”för 

att öka återtagandenas effektivitet och sörja för att återsändanden sker på ett 

enhetligt sätt på europeisk nivå” och “vilka” 

Andra delen dessa ord 
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punkt 64 

Första delen ”särskilda avradikaliserings-” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 87 

Första delen “Europaparlamentet påminner om att den särskilda karaktären hos små och 

medelstora företag, som främst är aktiva på lokal och regional nivå och inom 

specifika sektorer, behöver uppmärksammas. Parlamentet anser att det därför är 

centralt att unionens politiska strategier i fråga om företagens sociala ansvar, 

däribland de nationella handlingsplanerna om företagens sociala ansvar, 

vederbörligen beaktar de små och medelstora företagens särskilda behov,” 

Andra delen “är förenliga med principen ”tänk småskaligt först” och erkänner de små och 

medelstora företagens informella och intuitiva strategi i förhållande till sitt sociala 

ansvar. Parlamentet motsätter sig återigen varje initiativ som kan komma att medföra 

ytterligare administrativa eller finansiella bördor för små och medelstora företag. 

Däremot stöder parlamentet insatser som gör det möjligt för små och medelstora 

företag att vidta gemensamma åtgärder.” 

 
punkt 140 

Första delen texten i sin helhet utom orden “för att utarbeta nya internationellt bindande regler för 

att anpassa den internationella humanitära rätten till den nya krigssituationen,” 

Andra delen dessa ord 

 

PPE: 

punkt 6 

Första delen texten i sin helhet utom orden “(varvid människorättsstrategier för främjande av och 

skydd för hbti-personers rättigheter är avgörande för detta ändamål)” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 40 

Första delen texten i sin helhet utom orden “Parlamentet fördömer det faktum att länder som har 

brutit mot de mänskliga rättigheterna på ett allvarligt sätt ofta har platser i 

människorättsrådet och uppmanar EU:s medlemsstater att offentliggöra sina röster i 

människorättsrådet.” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 89 

Första delen texten i sin helhet utom orden “och – som en central del av avtalet – utgöra ett 

villkor för att avtalet ska kunna slutas” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 104 

Första delen texten i sin helhet utom orden “och skyddet av sexuella och reproduktiva 

rättigheter,”, “inklusive säker abort,” och “säker abort” 

Andra delen “och skyddet av sexuella och reproduktiva rättigheter” 

Tredje delen “inklusive säker abort” och “säker abort” 

 
punkt 141 

Första delen texten i sin helhet utom orden “Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga 

att ta emot Guantanamointerner i EU.” 

Andra delen dessa ord 
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skäl AG 

Första delen texten i sin helhet utom orden “inklusive hbti-personer” 

Andra delen dessa ord 

 

S&D: 

punkt 129 

Första delen texten i sin helhet utom ordet “nationella” 

Andra delen detta ord 

 

ENF: 

punkt 51 

Första delen “Europaparlamentet betonar behovet att förstärka samarbetet med ursprungs- och 

transitländerna, både när det gäller att underlätta en ordnad hantering av 

migrationsströmmar och för att ta itu med grundorsakerna till migration. Parlamentet 

betonar att det är mycket viktigt att bekämpa grupper som ägnar sig åt smuggling av 

migranter. Parlamentet betonar att det är mycket viktigt att bekämpa grupper som 

ägnar sig åt smuggling av migranter.” 

Andra delen ”Parlamentet påminner om att det är viktigt att EU uppmuntrar dessa länder att 

underteckna Palermoprotokollet mot människosmuggling. Parlamentet påminner 

likaså om de åtaganden som avtalades vid toppmötet i Valletta.” 

 
punkt 78 

Första delen “Europaparlamentet är oroat över varje form av försök att använda finansiering som 

är öronmärkt för fattigdomsbekämpning och främjande av utveckling – vilket också 

i praktiken omsätter politik vars yttersta syfte är att upprätthålla mänskliga 

rättigheter – för syften som inte är utvecklingsrelaterade. Parlamentet betonar att 

utvecklingsbistånd bör syfta till att utrota fattigdomen och inte bara vara ett verktyg 

för att kontrollera migration, och påminner om vikten av målet om fred, rättvisa och 

starka institutioner (mål nr 16) bland målen för hållbar utveckling, för att genomföra 

förbättringar i fråga om mänskliga rättigheter och en effektiv demokratisk 

samhällsstyrning. För att säkerställa insynen i EU:s bistånd och ansvarsskyldigheten 

för mottagarländerna bör en klausul om korruptionsbekämpning införas i alla 

utvecklingsprogram, och nyckelmål för all utrikespolitik från EU:s sida bör vara en 

konsolidering av rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, institutionell kapacitet 

med användning av budgetstöd, demokratiskt deltagande och representativt 

beslutsfattande, stabilitet, social rättvisa och inkluderande och hållbar tillväxt så att 

en rättvis fördelning av välståndet möjliggörs.” 

Andra delen “Parlamentet varnar för populism, extremism och konstitutionellt missbruk som 

rättfärdigar brott mot de mänskliga rättigheterna.” 
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ALDE: 

punkt 119 

Första delen “Europaparlamentet är djupt oroat över att den snabba utbredningen av 

antimikrobiell resistens förväntas bli den största dödsorsaken i världen, som särskilt 

kommer att drabba utsatta och svaga människor i utvecklingsländer. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att omgående utarbeta en verkligt ändamålsenlig 

folkhälsostrategi” 

Andra delen “som inbegriper följande:  

– Fastställande av sjukdomsorsaker, diagnoser och spridningsvägar för resistenta 

bakterier via turism och handel.  

– Fastställande av optimala internationella, nationella och regionala nödåtgärder som 

ska vidtas efter ett utbrott av ostoppbara bakterier samt integrerade och samordnade 

förberedelser av sådana åtgärder.  

– Utarbetande av mycket strikta föreskrifter för de mängder antibiotika som får 

användas i samtliga världsregioner kombinerat med adekvata och ändamålsenliga 

verkställighetsåtgärder.  

– Utarbetande och genomförande av det största informationsprogrammet genom 

tiderna om det hot som antimikrobiell resistens utgör, med hjälp av alla tillgängliga 

resurser och i synnerhet sociala medier.” 

 
skäl AM 

Första delen texten i sin helhet utom orden “mest grundläggande mänskliga rättigheterna, såsom” 

Andra delen dessa ord 

 

PPE, ENF: 

punkt 50 

Första delen “Europaparlamentet betonar att konflikter, krig, bristande samhällsstyrning och 

bristande respekt för de mänskliga rättigheterna och demokratin är de främsta 

orsakerna till migration och tvångsförflyttning.” 

Andra delen “Parlamentet betonar att värdländerna bör tillhandahålla fullständig tillgång till 

gratis offentlig och högkvalitativ utbildning samt hälso- och sjukvård, inklusive 

tjänster och rättigheter inom sexuell och reproduktiv hälsa, samt tillträde till 

arbetsmarknaden och boenden som tillgodoser flyktingarnas behov. Parlamentet 

framhåller att migranternas och flyktingarnas egen vilja att integrera sig och 

välfärdspolitiken är avgörande för integrationen. Parlamentet uppmanar EU att öka 

sina ansträngningar för att stödja Libanon och Jordanien, som tar emot fler 

flyktingar än någonsin tidigare, vilka ofta utsätts får många olika hot.” utom orden 

“och rättigheter ” 

Tredje delen “och rättigheter ” 

 
punkt 61 

Första delen “Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att respektera och fullt ut 

genomföra EU:s antagna gemensamma asylpaket och den gemensamma 

migrationslagstiftningen, särskilt för att skydda utsatta asylsökande, t.ex. barn, 

kvinnor, äldre och hbti-personer, mot våld och diskriminering under asylprocessen, 

och att ge medlemsstaterna lämplig utbildning för att möjliggöra lämpliga och 

praktiska förfaranden. Medlemsstaterna uppmanas att delta i program för 

vidarebosättning, ge tillgång till familjeåterförening och bevilja humanitära visum. ” 

utom orden “och hbti-personer” 
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Andra delen “och hbti-personer” 

Tredje delen “Det är viktigt att komma till rätta med administrativa och politiska hinder för ett 

skyndsamt genomförande av omplaceringsåtaganden. Parlamentet inser att personer 

som efter en enskild bedömning av sin asylansökan inte anses uppfylla kraven för 

skydd i unionen måste kunna återvända på ett säkert sätt.” 

 
punkt 108 

Första delen “Europaparlamentet välkomnar antagandet, och stöder genomförandet, av FN:s 

säkerhetsråds nyligen antagna resolution 2242, där kvinnor utgör en central del i alla 

insatser för att bemöta globala utmaningar, och ytterligare ansträngningar efterlyses 

för att integrera agendan för kvinnor, fred och säkerhet i alla de olika dimensionerna 

av fredsbevarande. Parlamentet betonar vikten av att kvinnor jämlikt, fullt ut och 

aktivt medverkar i att förebygga och lösa konflikter, samt i fredsförhandlingar och 

fredsbyggande processer.” 

Andra delen “Parlamentet rekommenderar att ett kvotsystem införs för att främja kvinnors 

deltagande på alla politiska nivåer.” 

 
punkt 148 

Första delen texten i sin helhet utom orden “kristna för närvarande är den religiösa grupp som 

utsätts för flest trakasserier och hot i länder världen över, även i Europa, där kristna 

flyktingar rutinmässigt förföljs på grund av sin religion, och att” 

Andra delen dessa ord 

 

PPE, ALDE: 

punkt 108 

Första delen “Europaparlamentet välkomnar antagandet, och stöder genomförandet, av FN:s 

säkerhetsråds nyligen antagna resolution 2242, där kvinnor utgör en central del i alla 

insatser för att bemöta globala utmaningar, och ytterligare ansträngningar efterlyses 

för att integrera agendan för kvinnor, fred och säkerhet i alla de olika dimensionerna 

av fredsbevarande. Parlamentet betonar vikten av att kvinnor jämlikt, fullt ut och 

aktivt medverkar i att förebygga och lösa konflikter, samt i fredsförhandlingar och 

fredsbyggande processer.” 

Andra delen “Parlamentet rekommenderar att ett kvotsystem införs för att främja kvinnors 

deltagande på alla politiska nivåer.” 

 

Verts/ALE, ALDE: 

punkt 148 

Första delen texten i sin helhet utom orden “kristna för närvarande är den religiösa grupp som 

utsätts för flest trakasserier och hot i länder världen över, även i Europa, där kristna 

flyktingar rutinmässigt förföljs på grund av sin religion, och att” 

Andra delen dessa ord 
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16. Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i 

EU-fördraget) 

Betänkande: Elmar Brok (A8-0360/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 14 GUE/NGL ONU - 69, 616, 15 

 originaltexten ONU + 498, 98, 111 

punkt 3 punkt originaltexten ONU + 450, 184, 70 

punkt 7 punkt originaltexten ONU + 514, 140, 48 

punkt 10  originaltexten ONU + 559, 120, 27 

punkt 12  originaltexten delad   

1 / ONU + 593, 66, 50 

2 +  

punkt 14 punkt originaltexten ONU + 508, 127, 70 

punkt 17 15 GUE/NGL ONU - 127, 558, 20 

 originaltexten ONU + 544, 142, 19 

punkt 18  originaltexten ONU + 479, 140, 76 

punkt 19 16S GUE/NGL ONU - 195, 495, 12 

1 Verts/ALE  -  

 originaltexten delad   

1 / ONU + 432, 255, 18 

2 / ONU + 407, 261, 26 

3/AN + 505, 169, 17 

punkt 20 17S GUE/NGL ONU - 136, 503, 68 

2 Verts/ALE  -  

 originaltexten delad   

1 / ONU + 473, 188, 44 

2 / ONU + 438, 235, 23 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 23 3 Verts/ALE  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 25 5 Verts/ALE  -  

 originaltexten ONU + 422, 262, 22 

punkt 27 18S GUE/NGL ONU - 194, 437, 76 

7 Verts/ALE  -  

 originaltexten ONU + 389, 248, 69 

efter punkt 27 19 GUE/NGL ONU - 116, 529, 53 

efter punkt 28 9 Verts/ALE  +  

punkt 30  originaltexten ONU + 489, 135, 73 

punkt 33  originaltexten särsk. +  

punkt 34  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 35  originaltexten särsk. +  

punkt 47 11 Verts/ALE  -  

punkt 51 punkt originaltexten ONU + 520, 133, 51 

punkt 62  originaltexten ONU + 484, 172, 41 

punkt 64  originaltexten ONU + 480, 162, 51 

efter punkt 65 13 Verts/ALE  -  

beaktandeled 7  originaltexten särsk. +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

beaktandeled 10  originaltexten särsk. +  

skäl C  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 349, 327, 28 

skäl E  originaltexten särsk. +  

Omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 433, 174, 93 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: punkterna 1, 7, 10, 12 (första delen), 17, 18, 19, 20, 25, 27, 51, 62, 64 

GUE/NGL: ÄF 14, 15, 16, 17, 18, 19 och punkt 3, 14, 30 
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkt 27 

EFDD: skäl E 

Verts/ALE: punkterna 20, 30 

ENF: punkterna 10, 33, 35, beaktandeleden 7, 10, skäl E 
 

Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 12 

Första delen “Europaparlamentet påpekar att de senaste kriserna tydligt har visat på FN:s 

begränsningar. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att utnyttja allt sitt 

inflytande för att få till stånd en reform av FN:s säkerhetsråd” 

Andra delen “i synnerhet i syfte att ta bort vetorätten när det rör sig om illdåd i massiv skala.” 

 
punkt 23 

Första delen “Europaparlamentet beklagar att den omfattande uppgiftstilldelning som blev 

resultatet av mötet i rådet (utrikes frågor) i november 2013 och Europeiska rådets 

möten 2013 och 2015 ännu inte har genomförts till fullo av kommissionen, 

utrikestjänsten, försvarsbyrån och medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar vice 

ordföranden/den höga representanten och kommissionsledamoten med ansvar för 

den inre marknaden, industri, entreprenörskap och små och medelstora företag att 

lägga fram en bedömning av genomförandet av tidigare beslut till parlamentet innan 

nya uppgiftstilldelningar föreslås. Parlamentet uppmuntrar ett påskyndande av det 

pågående arbetet med den europeiska handlingsplanen på försvarsområdet och 

kommissionens ansträngningar för att maximera försvarssamarbete,” 

Andra delen  “bland annat genom incitament på områden som den inre marknaden, offentlig 

upphandling, forskning, transport, rymd, it-säkerhet, energi och industri. Parlamentet 

noterar förslaget från Frankrikes president om en europeisk säkerhets- och 

försvarsfond och stöder utvecklingen av nya och innovativa finansierings- och 

investeringskoncept, bland annat via Europeiska investeringsbanken och offentlig-

privata partnerskap.” 
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S&D: 

punkt 20 

Första delen texten i sin helhet utom orden “Skapa ett permanent civil-militärt högkvarter, med en 

lika viktig militär planerings- och ledningskapacitet och civil planerings- och 

ledningskapacitet, vilket skulle stärka den strategiska och operativa planeringen, 

utöka det civil-militära samarbetet och förbättra EU:s förmåga att snabbt reagera på 

kriser.” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl C 

Första delen texten i sin helhet utom orden “massiva flyktingströmmar” 

Andra delen dessa ord 

 

Verts/ALE, ENF: 

punkt 19 

Första delen “Europaparlamentet är övertygat om att det med en EU-budget som redan är 

underfinansierad behövs ytterligare medel för insatser, administrativa kostnader, 

förberedande åtgärder och pilotprojekt inom den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken, liksom ytterligare ekonomiska resurser från medlemsstaterna och 

stärkta synergier. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta 

till vara översynen/revideringen av den fleråriga budgetramen för att ta itu med 

budgetbehoven för de växande säkerhetsutmaningarna. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att öka sina försvarsutgifter för att uppfylla Natos kapacitetsmål, 

som kräver försvarsutgifter på minst 2 procent av BNP.” utom orden “liksom 

ytterligare ekonomiska resurser från medlemsstaterna” 

Andra delen “liksom ytterligare ekonomiska resurser från medlemsstaterna” 

Tredje delen “Parlamentet understryker att bättre samordning av och minskad överlappning 

mellan EU:s och medlemsstaternas verksamheter skulle möjliggöra besparingar och 

omfördelning av medel.” 

 
punkt 34 

Första delen “Europaparlamentet anser att det är dags för en ny och mer realistisk strategi för 

EU:s förbindelser med Ryssland, baserad på trovärdiga avskräckande medel men 

även på dialog inom områden av gemensamt intresse, såsom terrorismbekämpning, 

icke-spridning och handel. Parlamentet understryker samtidigt vikten av att investera 

mer i samarbetet med och stödet till det civila samhället i Ryssland i syfte att stärka 

förbindelserna mellan EU och Ryssland på lång sikt.” 

Andra delen “Parlamentet betonar att sanktionerna behövdes som en reaktion på den ryska 

aggressionen i Ukraina och har visat sig vara ett verkningsfullt sätt att avskräcka 

från ytterligare aggression. Parlamentet påminner om att ett fullständigt 

genomförande av Minskavtalen är en förutsättning för att sanktionerna ska hävas. 

Parlamentet ger sitt fulla stöd till EU:s införande av restriktiva åtgärder mot enskilda 

individer och enheter i Ryssland som ett svar på den olagliga annekteringen av Krim 

och den avsiktliga destabiliseringen av Ukraina, och insisterar på att EU måste ta 

ytterligare gradvisa sanktioner under övervägande, i synnerhet mot högteknologiska 

produkter i olje-, gas-, it- och försvarsindustrisektorerna, om Ryssland fortsätter att 

kränka internationell rätt.” 
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Tredje delen ”Parlamentet anser att det ligger i EU:s och Rysslands gemensamma intresse att 

uppnå ett bättre förhållande, under förutsättning att internationell rätt tillämpas.” 

 

EFDD, ENF: 

punkt 34 

Första delen ”Europaparlamentet anser att det är dags för en ny och mer realistisk strategi för 

EU:s förbindelser med Ryssland, baserad på trovärdiga avskräckande medel men 

även på dialog inom områden av gemensamt intresse, såsom terrorismbekämpning, 

icke-spridning och handel. Parlamentet understryker samtidigt vikten av att investera 

mer i samarbetet med och stödet till det civila samhället i Ryssland i syfte att stärka 

förbindelserna mellan EU och Ryssland på lång sikt.” 

Andra delen ”Parlamentet betonar att sanktionerna behövdes som en reaktion på den ryska 

aggressionen i Ukraina och har visat sig vara ett verkningsfullt sätt att avskräcka 

från ytterligare aggression. Parlamentet påminner om att ett fullständigt 

genomförande av Minskavtalen är en förutsättning för att sanktionerna ska hävas. 

Parlamentet ger sitt fulla stöd till EU:s införande av restriktiva åtgärder mot enskilda 

individer och enheter i Ryssland som ett svar på den olagliga annekteringen av Krim 

och den avsiktliga destabiliseringen av Ukraina, och insisterar på att EU måste ta 

ytterligare gradvisa sanktioner under övervägande, i synnerhet mot högteknologiska 

produkter i olje-, gas-, it- och försvarsindustrisektorerna, om Ryssland fortsätter att 

kränka internationell rätt.” 

Tredje delen ”Parlamentet anser att det ligger i EU:s och Rysslands gemensamma intresse att 

uppnå ett bättre förhållande, under förutsättning att internationell rätt tillämpas.” 
 

Övrigt 

Verts/ALE-gruppen hade dragit tillbaka ändringsförslagen 4, 6, 8, 10 och 12. 
 

 

17. GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader 

Betänkande: Angélique Delahaye (A8-0339/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 12  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 15  originaltexten särsk. +  

punkt 25 1 föredraganden  +  

 originaltexten särsk. ↓  

efter punkt 26 2 föredraganden  +  

punkt 31  originaltexten särsk. +  

punkt 34  originaltexten särsk. +  

punkt 37  originaltexten särsk. +  

punkt 39  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 49  originaltexten särsk. +  

punkt 59  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 62  originaltexten särsk. +  

punkt 63  originaltexten särsk. +  

skäl B  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl F  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl G  originaltexten ONU + 647, 9, 36 

skäl K  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

3 +  

skäl L  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

Omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 445, 148, 89 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: skäl G 
 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: punkterna 34, 37, 39 

ECR: punkterna 25, 31, 49, 62 

Verts/ALE: punkterna 4, 15, 34, 63 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

skäl B 

Första delen “Jordbruket måste svara på den stora utmaning som den globala 

befolkningstillväxten orsakar,” 

Andra delen “samtidigt som en stor del av jordens befolkning ännu idag lider av undernäring, och 

jordbruksmarknadernas stora volatilitet avseende produktionsvariationer och 

skillnader mellan utbud och efterfrågan kommer att fortsätta att öka.” 

 
skäl F 

Första delen “Varje region i världen har sina egna produktionsmodeller och olika åtgärder när det 

gäller miljö och djurskydd, och dessa kan få allvarliga konsekvenser för 

produktionskostnaderna.” 

Andra delen “Samtidigt borde europeiska jordbrukare kunna konkurrera på världsmarknaden.” 

 

ECR: 

punkt 1 

Första delen texten i sin helhet utom orden “globalisering och vidareutveckling” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 4 

Första delen texten i sin helhet utom orden “mycket betydande och” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 59 

Första delen hela texten utom ordet “bindande” 

Andra delen detta ord 
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skäl K 

Första delen “Jordbruksmarknaderna i bemärkelsen av mötesplats mellan utbud och efterfrågan är 

instabila till sin natur, och ekonomiska aktörers deltagande tenderar att förstärka 

denna instabilitet. Dessutom har den globala efterfrågan på livsmedel och utbudet av 

jordbruksprodukter begränsad elasticitet. Dessa faktorer bidrar till att förstärka den 

effekt som verkliga eller förmodade obalanser har på marknadsaktörerna, ” utom 

“och ekonomiska aktörers deltagande tenderar att förstärka denna instabilitet.” 

Andra delen “och ekonomiska aktörers deltagande tenderar att förstärka denna instabilitet.” 

Tredje delen “med ibland dramatiska konsekvenser för priserna på jordbruksprodukter.” 

 
skäl L 

Första delen “Finansialiseringen av världsekonomin och den spekulation som följer kan påverka 

jordbruksmarknaderna och bidra till en allt större marknadsobalans och 

prisvolatilitet” 

Andra delen “när jordbruksråvarorna helt enkelt används som finansiella tillgångar. De 

fruktansvärda hungerkravallerna 2008 visar att denna överdrivna finansialisering kan 

vara förödande och etiskt oförsvarbar när den hotar livsmedelsförsörjningen för 

världens mest undernärda och fattiga människor.” 

 

Verts/ALE: 

punkt 12 

Första delen texten i sin helhet utom orden “riskerar att” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 39 

Första delen “Europaparlamentet uppmanar också kommissionen att ta initiativ genom att erbjuda 

incitament till inrättandet av sådana fonder,” 

Andra delen “samtidigt som den säkerställer att varje framtida riskhanteringssystem måste vara 

förenligt med, och vid behov komplettera, försäkringssystem som antagits på 

nationell nivå av medlemsstaterna.” 
 


