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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. Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Cooköarna*** 

Rekommendation: João Ferreira (A8-0010/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 578, 95, 16 

 

 

2. Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Cooköarna (resolution) 

Betänkande: João Ferreira (A8-0015/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 1 1 Verts/ALE  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 637, 34, 20 

 

 

3. Kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper 

Betänkande: Dennis de Jong (A8-0002/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 663, 16, 13 

 

 

4. Visselblåsares roll för skyddet av EU:s ekonomiska intressen 

Betänkande: Dennis de Jong (A8-0004/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 34  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 381, 294, 18 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 607, 16, 70 
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Begäranden om delad omröstning 

Ledamöter: 

punkt 34 

Första delen ”Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att undersöka bästa praxis från 

befintliga visselblåsarprogram i andra länder runt om i världen.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmärksammar att vissa befintliga program erbjuder visselblåsare 

ekonomiska fördelar (t.ex. en procentandel av de sanktioner som beslutats). 

Samtidigt som detta måste hanteras med försiktighet för att förhindra potentiellt 

missbruk, skulle sådana ekonomiska fördelar kunna utgöra en viktig inkomstkälla 

för personer som har förlorat sin anställning till följd av att de slagit larm.” 
 

 

5. Förteckning över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå 

överenskommelser * 

Betänkande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 4  originaltexten ONU + 515, 123, 53 

omröstning: rådets utkast ONU + 632, 10, 51 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 4 
 

 

6. Att underställa det nya psykoaktiva ämnet metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-

indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoat (MDMB-CHMICA) 

kontrollåtgärder * 

Betänkande: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 491, 16, 74 
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7. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – 

ansökan EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail 

Betänkande: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017) (kvalificerad majoritet erfordrad och 3/5 av de avgivna 
rösterna) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 616, 73, 6 

 

 

8. Översynen av det europeiska samförståndet om utveckling 

Betänkande: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 5  originaltexten  + ändrad muntligen 

punkt 23  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 79  originaltexten  + ändrad muntligen 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 539, 71, 83 

 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 23 

Första delen texten i sin helhet utom orden “och därmed sammanhängande rättigheter,” och 

”utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa och” 

Andra delen “och därmed sammanhängande rättigheter,” 

Tredje delen ”utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa och” 
 



P8_PV(2017)02-14(VOT)_SV.docx 5 PE 600.406 

Övrigt 

Norbert Neuser lade fram muntliga ändringsförslag till punkterna 5 och 79: 

punkt 5 

”Europaparlamentet vill att målen för hållbar utveckling, 2030-agendan och de ekonomiska, 

sociala och miljömässiga dimensionerna av hållbar utveckling integreras i all inre och yttre EU-

politik och att de blir ett centralt inslag i samförståndet, med beaktande av de viktiga kopplingarna 

mellan mål och riktmärken. Parlamentet vill att kampen mot – och på lång sikt utrotning av – 

fattigdom ska förbli det övergripande och främsta målet för EU:s utvecklingspolitik, med särskild 

koncentration på de mest marginaliserade grupperna och med målet att ingen ska hamna på 

efterkälken.  Europaparlamentet betonar vikten av att definiera fattigdom i linje med definitionen i 

samförståndet och agendan för förändring samt inom ramen för Lissabonfördraget.” 

punkt 79 

”Europaparlamentet påminner om de grundläggande principerna för humanitärt bistånd: 

mänsklighet, neutralitet, oberoende och opartiskhet. Parlamentet välkomnar kommissionens fasta 

beslutsamhet att inte slå samman det europeiska samförståndet om utveckling och det europeiska 

samförståndet om humanitärt bistånd.” 
 

 

9. Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik 

Betänkande: Tibor Szanyi (A8-0001/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 3 ENF  -  

punkt 11  originaltexten delad   

1 / ONU + 559, 95, 31 

2 / ONU - 285, 374, 26 

punkt 13  originaltexten delad   

1 / ONU + 654, 20, 11 

2 / ONU + 432, 243, 15 

punkt 15  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 21  originaltexten delad   

1 / ONU + 655, 8, 28 

2 / ONU + 389, 272, 28 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 26  originaltexten delad   

1 / ONU + 626, 36, 31 

2 / ONU + 399, 259, 30 

3 / ONU + 338, 274, 77 

punkt 28  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 42  originaltexten särsk. -  

punkt 46  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 360, 305, 29 

punkt 47 4 PPE ONU + 432, 242, 15 

punkt 50  originaltexten särsk. +  

punkt 56  originaltexten särsk. / 

EO 

- 328, 357, 7 

punkt 59  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 418, 259, 8 

punkt 62  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 63  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 501, 176, 11 

punkt 66  originaltexten särsk. +  

punkt 70  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 73  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 350, 337, 5 

punkt 121  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 344, 335, 10 

punkt 135  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 406, 204, 81 

punkt 142  originaltexten särsk. -  

punkt 146  originaltexten särsk. +  

punkt 150 1 ENF  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 260, 397, 32 

3 / EO + 404, 276, 2 

punkt 158  originaltexten särsk. -  

punkt 182 5 PPE EO + 347, 318, 26 

skäl B 2 ENF  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 467, 156, 68 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: punkterna 11, 13, 21, 26, 47 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 50, 56, 59, 66, 146 

S&D: punkterna 142, 158 

ALDE: punkterna 42, 63, 135, 142 
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Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 11 

Första delen “Europaparlamentet betonar behovet av att stärka den inre marknaden genom att 

undanröja de kvarstående hindren.” 

Andra delen “Parlamentet anser att en robust ram för budgetmässig och finanspolitisk konvergens 

skulle stärka EU:s ekonomiska sammanhållning och konkurrenskraft och förbättra 

EU:s förmåga att möta den globala konkurrensen.” 

 
punkt 13 

Första delen texten i sin helhet utom orden “och social dumpning” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 15 

Första delen texten i sin helhet utom orden “harmonisering av” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 21 

Första delen “Europaparlamentet påminner om att nätneutralitet” och ” är av allra största 

betydelse när det gäller att säkerställa att det inte förekommer någon diskriminering 

mellan internettjänster och att konkurrensen garanteras fullt ut.” 

Andra delen “(principen att all internettrafik behandlas lika, utan diskriminering, begränsning 

eller interferens, oavsett sändare, mottagare, typ, innehåll, hårdvara, tjänst eller 

tillämpning)” 

 
punkt 28 

Första delen “Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut om återvinning i fallet med 

statsstödet till Apple, vilket utgör en milstolpe för att ta itu med illegalt statsstöd 

genom skattefördelar.” 

Andra delen “Parlamentet betonar vidare att EU behöver en strängare lagstiftning avseende 

skattebeslut som även tillhandahåller ett effektivt system och ett förfarande för 

indrivning av skulder till förmån för egna medel i EU-budgeten. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att vidta åtgärder mot alla överträdelser så att en rättvis 

konkurrens kan säkerställas på den inre marknaden.” 

 
punkt 46 

Första delen “Europaparlamentet betonar att för att få en korrekt fungerande energiunion och 

undvika att statsstödsreglerna inte uppfylls, och även för att undvika missbruk av 

EU-medel, måste alla statsstödsfall och oegentligheter i samband med offentlig 

upphandling vid energi- och miljöinvesteringar,” och ” bevakas strikt och 

undersökas ingående.” 

Andra delen “såsom den kontroversiella utbyggnaden av Ungerns kärnkraftsanläggning i Paks,” 

 
punkt 73 

Första delen texten i sin helhet utom orden “Parlamentet noterar att den ungerska regeringen 

dessvärre snedvrider konkurrensen i den förnybara energisektorn genom att införa 

höga skatter och förhindra användning av energieffektiv och förnybar energiteknik.” 

Andra delen dessa ord 
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punkt 121 

Första delen texten i sin helhet utom orden “social dumpning och beklagar dessutom” 

Andra delen dessa ord 

 

S&D: 

punkt 26 

Första delen “Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till den ökande 

konvergensen på digitala marknader” 

Andra delen “som gör att jämförbara tjänster såsom snabbmeddelandetillämpningar” 

Tredje delen “likställs med motsvarande tjänster från den allmänna telekommunikationssektorn.” 

 
punkt 62 

Första delen texten i sin helhet utom orden “samt individuella straffåtgärder mot anställda som 

bär ansvar för att företaget i fråga bryter mot konkurrenslagstiftningen,” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 70 

Första delen “Europaparlamentet välkomnar kommissionens ramstrategi för en motståndskraftig 

energiunion med en framåtblickande klimatförändringspolitik och instämmer med 

dess fem sammanlänkade politiska dimensioner.” 

Andra delen “Parlamentet betonar att beslut om energimixen är medlemsstaternas ansvar.” 

 

ALDE: 

punkt 150 

Första delen texten i sin helhet utom ordledet “konkurrens[myndigheter]” och orden “särskilt 

fallet med f.d. kommissionsledamoten för konkurrens Nellie Kroes, som inte bara 

utför lobbyverksamhet för Uber utan också berörs av avslöjandena i Bahamas 

Leaks.” 

Andra delen “konkurrens[myndigheter]” 

Tredje delen “särskilt fallet med f.d. kommissionsledamoten för konkurrens Nellie Kroes, som 

inte bara utför lobbyverksamhet för Uber utan också berörs av avslöjandena i 

Bahamas Leaks.” 
 

 

10. Främjande av jämställdhet inom psykisk hälsa och klinisk forskning 

Betänkande: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 17  originaltexten delad   

1 / ONU + 377, 226, 85 

2 / ONU - 113, 490, 87 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 44  originaltexten ONU + 399, 245, 41 

punkt 59  originaltexten ONU + 582, 93, 14 

punkt 64  originaltexten ONU + 649, 6, 35 

skäl B  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl Q  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

skäl AE  originaltexten särsk. -  

skäl AR  originaltexten ONU + 507, 124, 62 

skäl AY  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 119, 349, 225 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 364, 171, 155 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Ledamöter: skäl AR, punkterna 44, 59, 64 

ALDE: punkt 17 
 

Begäranden om särskild omröstning 

Ledamöter: skäl AE, AR, punkterna 44, 59, 64 
 

Begäranden om delad omröstning 

Ledamöter: 

skäl AY 

Första delen texten i sin helhet utom orden “Endast” och ”endast” 

Andra delen dessa ord 
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punkt 17 

Första delen texten i sin helhet utom orden “och som anmäler övergrepp” 

Andra delen dessa ord 

 

Föredraganden: 

skäl B 

Första delen texten i sin helhet utom orden “och en kraftig ökning av arbetslösheten, i synnerhet 

bland ungdomar och kvinnor,” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl Q 

Första delen texten i sin helhet utom orden “och orsakar 850 000 dödsfall varje år” 

Andra delen dessa ord 
 

 

11. Prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission 

Betänkande: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1, led d  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 1, led f  originaltexten särsk. +  

punkt 1, efter led f 7 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

delad   

1 / ONU + 375, 276, 35 

2 / ONU + 364, 278, 36 

punkt 1, led k  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 1, led ad  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 1, efter led am 1 EFDD ONU - 133, 502, 51 

2 EFDD ONU - 154, 495, 41 

3 EFDD ONU - 167, 493, 29 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

4 EFDD ONU - 159, 499, 25 

efter skäl C 8 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ONU + 379, 261, 45 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 371, 198, 74 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 7, 8 

EFDD: ÄF 1, 2, 3, 4 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkt 1, led f 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

ÄF 7 

Första delen texten i sin helhet utom orden “och genom att inrätta en internationell fond som 

finansierar tillgång till födelsekontroll samt säkra och lagliga aborter,” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 1, led d 

Första delen texten i sin helhet utom orden “, inbegripet ett direktiv med minimistandarder” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 1, led k 

Första delen texten i sin helhet utom ordet: ”alla” 

Andra delen detta ord 

 
punkt 1, led ad 

Första delen texten i sin helhet utom orden “, särskilt migrerande kvinnor och flyktingkvinnor” 

Andra delen dessa ord 
 

Ändringsförslag 5 och 6 hade dragits tillbaka. 

 


