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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 

skäl skäl 

res. resolutionsförslag 

gem. res. gemensamt förslag till resolution 

sluten sluten omröstning 
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1. Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua, fallet 

Francisca Ramirez 

Resolutionsförslag: B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-
0169/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0156/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

före punkt 1 1 GUE/NGL  -  

punkt 8 2 GUE/NGL EO - 245, 331, 57 

punkt 10  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0156/2017  PPE  ↓  

B8-0158/2017  EFDD  ↓  

B8-0160/2017  ECR  ↓  

B8-0163/2017  ALDE  ↓  

B8-0168/2017  S&D  ↓  

B8-0169/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

punkt 10 

Första delen "Europaparlamentet påpekar att Nicaragua, mot bakgrund av associeringsavtalet 

mellan EU och länderna i Centralamerika, måste påminnas om det nödvändiga i 

respekten för rättsstatsprincipen, demokratin och de mänskliga rättigheterna, vilka 

EU värnar om och främjar. 

Andra delen "Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU att övervaka situationen och att vid 

behov överväga vilka potentiella åtgärder som ska vidtas." 
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2. Avrättningar i Kuwait och Bahrain 

Resolutionsförslag: B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-

0162/2017, B8-0165/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0150/2017 

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

punkt 2  originaltexten särsk. +  

efter punkt 7 5 GUE/NGL delad   

1 -  

2 -  

6 GUE/NGL delad   

1 / ONU + 346, 250, 37 

2 -  

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

efter punkt 8 7 Verts/ALE  +  

efter punkt 9 1 S&D  +  

2 S&D EO + 355, 252, 32 

beaktandeled 17  originaltexten särsk. +  

skäl C 8 Verts/ALE EO + 308, 265, 68 

efter skäl C 3 GUE/NGL  -  

skäl E  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter skäl J 4 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0150/2017  PPE  ↓  

B8-0151/2017  ECR  ↓  

B8-0154/2017  EFDD  ↓  

B8-0155/2017  ALDE  ↓  

B8-0161/2017  S&D  ↓  

B8-0162/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0165/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: beaktandeled 17, stycke 2 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

ÄF 5 

Första delen "Europaparlamentet begär en internationell undersökning av situationen för Kuwaits 

bidooner. Fråntagande av nationalitet strider mot internationell rätt och särskilt 

artikel 15 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, där det står att 

”var och en har rätt till en nationalitet” och att ”ingen får godtyckligt fråntas sin 

nationalitet”." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar Kuwaits myndigheter att snarast möjligt uppfylla 

internationella konventioner om statslöshet och medborgarskap. Parlamentet 

kritiserar på samma sätt det systematiska berövandet av medborgarskap i Bahrain, 

däribland för människorättsförsvarare, och uppmanar enträget Bahrains myndigheter 

att upphöra med detta och att följa internationella konventioner på detta område." 

 
ÄF 6 

Första delen "Europaparlamentet bekräftar än en gång att europeiska företag med verksamhet i 

tredjeländer fullständigt måste rätta sig efter internationella människorättsnormer." 

Andra delen "Parlamentet begär att alla vapenhandelsavtal med Kuwait och Bahrain omedelbart 

avbryts." 
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PPE: 

skäl E 

Första delen "Enligt OHCHR utgjorde avrättningarna en allvarlig kränkning av rätten till en 

rättvis rättegång. De tre männen anklagades för ett bombattentat i Manama 2014 då 

flera personer dödades, däribland tre poliser." 

Andra delen "Alla tre ska ha erkänt efter tortyr, och erkännandena utgjorde därefter den primära 

bevisningen i den fällande domen." 

Tredje delen "De fråntogs medborgarskapet, nekades tillgång till advokat och avrättades mindre 

än en vecka efter domen, utan någon förhandsinformation till deras familjer eller 

någon chans att ansöka om benådning." 

 
punkt 8 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och medlemsstaterna att intervenera 

hos den bahrainska regeringen för att vädja om frisläppandet av Nabeel Rajab och av 

alla dem som frihetsberövats enbart på grund av sitt fredliga utövande av 

yttrandefriheten och föreningsfriheten, och att uppmana den bahrainska regeringen 

att upphöra med övervåldet mot demonstranter eller det godtyckliga fråntagandet av 

medborgarskap," 

Andra delen "vilket tillämpats mot al-Wefaqs andlige ledare shejk Isa Qassim och övriga 

dissidenter." 
 

 

 

3. Guatemala, särskilt situationen för människorättsförsvarare 

Resolutionsförslag: B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-
0166/2017, B8-0167/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0152/2017 

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

efter punkt 9 1 GUE/NGL  -  

efter punkt 10 2 GUE/NGL  -  

punkt 12  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 351, 278, 5 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  



P8_PV(2017)02-16(VOT)_SV.docx 6 PE 600.408 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0152/2017  PPE  ↓  

B8-0153/2017  EFDD  ↓  

B8-0157/2017  ECR  ↓  

B8-0159/2017  ALDE  ↓  

B8-0164/2017  S&D  ↓  

B8-0166/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0167/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkt 12 
 

Övrigt 

Hans-Olaf Henkel (ECR-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till 

resolution RC-B8-0152/2017. 
 

 

4. Bekämpande av terrorism ***I 

Betänkande: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

101 utskottet ONU + 498, 114, 29 

gemensam förklaring 113 utskottet  +  

Förslag till lagstiftningsakt * 

texten i sin helhet 101 utskottet  ↓  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

4-5 

7-50 

52-60 

62-64 

67-100 

utskottet  ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

artikel 3, punkt 1, 

led b 

51= 

104= 

utskottet 

Verts/ALE 

 ↓  

artikel 3, punkt 2, 

led d 

105 Verts/ALE  ↓  

artikel 5, stycke 1 110= GUE/NGL  ↓  

106rev Verts/ALE  ↓  

61 utskottet  ↓  

101 

m. d. 

utskottet delad   

1 / ONU ↓  

2 / ONU ↓  

artikel 9 107S= 

111S= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

65 utskottet  ↓  

101 

m. d. 

utskottet ONU ↓  

artikel 10 108S= 

112S= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

101 

m. d. 

utskottet ONU ↓  

66 utskottet  ↓  

efter artikel 21 101 

m. d. 

utskottet  ↓  

109 Verts/ALE  ↓  

skäl 4 101 

m. d. 

utskottet  ↓  

6 utskottet  ↓  

102 ENF ONU ↓  

efter skäl 6 103 Verts/ALE  ↓  

omröstning: kommissionens förslag ONU ↓  

Förslag till lagstiftningsresolution 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 1 113 utskottet  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL, Verts/ALE: ÄF 101 m. d. (artikel 5, punkt 1), ÄF 101 m. d. (artiklarna 9, 10) 

ENF: ÄF 102 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

ÄF 101 m. d. (artikel 15, stycke 1) 

Första delen texten i sin helhet utom orden "eller indirekt, till exempel genom förhärligande av 

terroristgärningar," 

Andra delen dessa ord 
 

Övrigt 

ÄF 1–3 hade införts i förslaget till lagstiftningsresolution. 

* En politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet får föreslå att 

parlamentet ska gå vidare med omröstningen om ändringsförslagen till förslaget till 

lagstiftningsakt. Parlamentet röstar om sådana eventuella förslag (artikel 59.3 och 59.4 i 

arbetsordningen). 
 

 

5. Förstärkta kontroller mot relevanta databaser vid de yttre gränserna ***I 

Betänkande: Monica Macovei (A8-0218/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

30 utskottet ONU + 469, 120, 42 

Förslag till lagstiftningsakt * 

texten i sin helhet 30 utskottet  ↓  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

2-29 utskottet  ↓  

skäl 1 31 ENF ONU ↓  

1 utskottet  ↓  

30cp utskottet  ↓  

omröstning: kommissionens förslag ONU ↓  
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 31 
 

Övrigt 

* En politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet får föreslå att 

parlamentet ska gå vidare med omröstningen om ändringsförslagen till förslaget till 

lagstiftningsakt. Parlamentet röstar om sådana eventuella förslag (artikel 59.3 och 59.4 i 

arbetsordningen). 
 

 

6. Möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen 

för Europeiska unionen 

Betänkande: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

alternativt 

resolutionsförslag 

3 ENF ONU - 58, 524, 56 

punkt 18  originaltexten ONU - 187, 449, 6 

punkt 21 10 föredraganden ONU + 346, 264, 28 

4 ≥ 76 

ledamöter 

ONU ↓  

efter punkt 21 5 ≥ 76 

ledamöter 

ONU + 310, 308, 20 

punkt 29 8 föredraganden ONU + 441, 143, 56 

efter punkt 31 6 ≥ 76 

ledamöter 

ONU ↓  

punkt 52  originaltexten särsk. +  

punkt 53  originaltexten ONU + 459, 142, 34 

punkt 59  originaltexten delad   

1 / ONU - 106, 512, 22 

2 / ONU ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 66 2 föredraganden  +  

strecksats 6 1 föredraganden  +  

skäl A 7= 

9= 

föredraganden 

≥ 76 

ledamöter 

 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) 

(AFCO-utskottet) 

ONU + 283, 269, 83 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 4, 5, 6, 8 

ENF: ÄF 3 

EFDD: ÄF 8, 10, punkt 18 

ledamöter: punkterna 53, 59 

GUE/NGL: ÄF 10 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ledamöter punkterna 18, 52, 53 
 

Begäranden om delad omröstning 

Ledamöter: 

punkt 59 

Första delen texten i sin helhet utom orden "Parlamentet anser dock att man skulle kunna 

överväga ett tillvägagångssätt där endast rösterna från de parlamentsledamöter som 

valts i euroområdets medlemsstater beaktas, medan röster från parlamentsledamöter 

och företrädare för medlemsstater som inte ingår i euroområdet betraktas som icke-

bindande rådgivande röster i syfte att bevara den unika institutionella strukturen." 

Andra delen dessa ord 
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7. Att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja 

Lissabonfördragets potential 

Betänkande: Mercedes Bresso och Elmar Brok (A8-0386/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

alternativt 

resolutionsförslag 

1 ENF ONU - 53, 567, 14 

punkt 7 25 S&D, PPE ONU + 370, 228, 42 

punkt 31 26 S&D, PPE  +  

punkt 32 27S S&D, PPE ONU + 530, 73, 29 

punkt 40 28 S&D, PPE  +  

punkt 53 29 S&D, PPE  +  

punkt 58 30S S&D, PPE ONU + 599, 25, 16 

punkt 61 31 S&D, PPE ONU + 465, 111, 60 

punkt 62 32S S&D, PPE ONU + 617, 18, 8 

punkt 65 33 S&D, PPE ONU + 443, 167, 31 

punkt 67 34S S&D, PPE ONU + 567, 55, 17 

punkt 71 35 S&D, PPE  +  

punkt 73 36S S&D, PPE  +  

punkt 74 37 S&D, PPE  +  

punkt 85  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU - 181, 435, 22 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 95 38 S&D, PPE  +  

punkt 97 39 S&D, PPE  +  

punkt 116  originaltexten ONU + 396, 209, 33 

punkt 121  originaltexten ONU + 375, 242, 23 

punkt 131  originaltexten ONU + 421, 187, 28 

punkt 134  originaltexten ONU + 403, 191, 40 

punkt 137  originaltexten ONU + 423, 200, 15 

efter beaktandeled 13 21 S&D, PPE  +  

skäl V 22 S&D, PPE  +  

skäl AH 23 S&D, PPE  +  

skäl AU 24S S&D, PPE  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) 

(AFCO-utskottet) 

ONU + 329, 223, 83 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFFD: ÄF 30, 32, punkterna 121, 131, 134, 137 

Verts/ALE: ÄF 25, 27, 31, 33, 34 

ENF: ÄF 1 

Ledamöter: punkterna 85 (andra delen), 116, 121, 131, 134, 137 
 

Begäranden om särskild omröstning 

Ledamöter: punkterna 116, 121, 131, 134, 137 
 

Begäranden om delad omröstning 

Ledamöter: 

punkt 85 

Första delen "Europaparlamentet upprepar att interparlamentariskt samarbete inte får leda till att 

man inrättar ett nytt parlamentariskt organ eller en ytterligare institution, eftersom 

euron är EU:s valuta och Europaparlamentet är EU:s parlament. Parlamentet 

påminner om att EMU har upprättats av unionen, vars medborgare företräds på 

unionsnivå direkt av Europaparlamentet, som måste kunna finna och kunna 

genomföra olika sätt att garantera parlamentarisk och demokratisk ansvarsskyldighet 

när det gäller beslut som specifikt avser euroområdet." 

Andra delen "Parlamentet föreslår att man hämtar inspiration från tidigare lösningar för att 

åstadkomma ett differentierat deltagande i beslutsprocessen, och påminner om t.ex. 

ställningen för ledamöter av det tyska förbundsrådet hemmahörande i Berlin, vilka 

före landets återförening hade rätt att delta men vars röster inte beaktades." 
 

Övrigt 

Ändringsförslagen 2–20 hade strukits. 
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8. Budgetkapacitet för euroområdet 

Betänkande: Reimer Böge och Pervenche Berès (A8-0038/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

alternativt 

resolutionsförslag 

1 GUE/NGL  -  

alternativt 

resolutionsförslag 

2 ENF ONU - 70, 552, 16 

alternativt 

resolutionsförslag 

3 EFDD ONU - 61, 536, 39 

punkt 1, led ii, tredje 

pelaren 3, stycke 2 

 originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 334, 272, 33 

punkt 1, led iii  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 307, 306, 20 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) 

(BUDG-utskottet, ECON-utskottet) 

ONU + 304, 255, 68 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 3 

ENF: ÄF 2 
 

Begäranden om delad omröstning 

Ledamöter: 

punkt 1, led ii, tredje pelaren 3, stycke 2 

Första delen "I samband med symmetriska chocker som orsakas av en bristande inhemsk 

efterfrågan kan inte den monetära politiken ensam få igång tillväxten, särskilt inte i 

en situation med räntor som ligger nära den undre gränsen på noll procent." 

Andra delen "Euroområdets budget bör vara tillräckligt omfattande för att kunna hantera dessa 

symmetriska chocker genom att finansiera investeringar som främjar den totala 

efterfrågan och full sysselsättning i linje med artikel 3 i EU-fördraget." 

 
punkt 1, led iii 

Första delen texten i sin helhet utom orden "Befattningarna som Eurogruppens ordförande och 

kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor bör slås 

samman, och i detta fall bör kommissionens ordförande utse denna 

kommissionsledamot till vice ordförande av kommissionen." 

Andra delen dessa ord 
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9. Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik 

Betänkande: Mady Delvaux (A8-0005/2017) (kvalificerad majoritet krävs för antagande av 

resolutionsförslaget) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 9 EFDD ONU - 102, 495, 29 

punkt 2  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 412, 202, 14 

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 550, 78, 5 

punkt 12  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

underrubrik (före 

punkt 15) 

 originaltexten särsk. +  

punkt 16  originaltexten särsk. +  

punkt 17  originaltexten särsk. +  

punkt 20 1 ALDE  +  

punkt 32  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 501, 120, 10 

underrubrik 15 (före 

punkt 36) 

5= 

10= 

≥ 38 

ledamöter 

EFDD 

ONU - 125, 485, 24 

punkt 36 6= 

11= 

≥ 38 

ledamöter 

EFDD 

ONU - 119, 476, 33 

 originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 / ONU + 456, 143, 30 

punkt 42  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 517, 74, 35 

punkt 44 7= 

12= 

≥ 38 

ledamöter 

EFDD 

ONU - 112, 504, 10 

 originaltexten delad   

1 / ONU + 582, 34, 4 

2 / ONU - 286, 328, 8 

punkt 56  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 59, led f 8S= 

13S= 

≥ 38 

ledamöter 

EFDD 

ONU - 285, 313, 20 

punkt 59, led g  originaltexten särsk. -  

punkt 67  originaltexten särsk. +  

bilaga (efter andra 

underrubriken) 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

bilaga (nionde 

underrubriken) 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

bilaga (efter nionde 

underrubriken) 

 originaltexten delad   

1 / ONU + 606, 12, 2 

2 / ONU + 550, 58, 3 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

3 / ONU + 507, 70, 35 

4 / ONU + 515, 68, 31 

efter beaktandeled 4 2 S&D  +  

skäl A  originaltexten särsk. +  

skäl G  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 501, 109, 8 

skäl I  originaltexten delad   

1 / ONU + 550, 62, 3 

2 / ONU + 594, 13, 6 

skäl J  originaltexten ONU + 511, 95, 13 

skäl K  originaltexten ONU - 288, 302, 22 

skäl L  originaltexten ONU + 309, 301, 9 

skäl M  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl Q  originaltexten särsk. +  

skäl U  originaltexten särsk. +  

skäl V  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter skäl W 3 S&D  +  

skäl X  originaltexten särsk. +  

skäl Z  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

3 +  

skäl AB  originaltexten ONU + 452, 131, 30 

skäl AC  originaltexten delad   

1 / ONU + 556, 42, 7 

2 / ONU + 433, 170, 7 

skäl AD  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 451, 138, 20 

skäl AF  originaltexten ONU + 547, 45, 16 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 396, 123, 85 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 7, 9, 10, 11, 12, 13, skäl J, K, punkt 44 

ENF: skäl AC, AF, ÄF 5–9, punkt 2 (andra delen) 

S&D: ÄF 7=12, skäl K, L, AB, punkt 44 (andra delen), bilaga (efter nionde underrubriken), 

skäl G (andra delen), skäl I, AD (andra delen), punkterna 3 (andra delen), 32 (andra 

delen), 36 (andra delen), 42 (andra delen) 

PPE: punkt 44 (andra delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ALDE: skäl A, K, L, Q, U, X, AB, underrubriken före punkt 15, punkterna 16, 17, 59 f), 59 

g), 67 

PPE: punkt 59 g, skäl K, L 

ENF: skäl A 
 

Begäranden om delad omröstning 

ALDE: 

skäl G 

Första delen "Den nuvarande trenden, som går mot en utveckling av smarta och autonoma 

maskiner med kapacitet att lära sig och fatta självständiga beslut, kommer på sikt" 

Andra delen "att inte bara medföra ekonomiska fördelar utan också väcka en rad frågor 

beträffande maskinernas direkta och indirekta effekter på samhället som helhet." 

 
skäl I 

Första delen "På liknande sätt behöver ekonomiska förändringar och robotteknikens och 

maskininlärningens inverkan på sysselsättningen bedömas." 

Andra delen "Trots de obestridliga fördelarna med robottekniken kan den medföra en omvandling 

av arbetsmarknaden och därmed ett behov att tänka över framtiden för utbildning, 

sysselsättning och socialpolitik." 
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skäl M 

Första delen hela texten utom ordet "definitivt" 

Andra delen detta ord 

 
skäl V 

Första delen texten i sin helhet utom orden "användbara och" och "och de återspeglar de 

inneboende europeiska och universella humanistiska värderingar som karakteriserar 

Europas bidrag till samhället" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl Z 

Första delen texten i sin helhet utom orden "inte bara" och "utan utvecklingen av vissa autonoma 

och kognitiva egenskaper – såsom förmågan att lära sig av erfarenhet och fatta 

delvis självständiga beslut – har även gjort robotarna alltmer lika agenter som 

interagerar med sin omgivning och kan förändra den i betydande utsträckning." 

Andra delen "inte bara" 

Tredje delen "utan utvecklingen av vissa autonoma och kognitiva egenskaper – såsom förmågan 

att lära sig av erfarenhet och fatta delvis självständiga beslut – har även gjort 

robotarna alltmer lika agenter som interagerar med sin omgivning och kan förändra 

den i betydande utsträckning." 

 
skäl AC 

Första delen "I sista hand ger robotarnas autonomi upphov till frågan om deras natur i ljuset av 

befintliga rättsliga kategorier" 

Andra delen "eller huruvida en ny kategori bör skapas med sina egna specifika särdrag och 

implikationer." 

 
skäl AD 

Första delen hela texten utom ordet "strikt" 

Andra delen detta ord 

 
punkt 3 

Första delen texten i sin helhet utom orden "och inte på att ersätta dem" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 12 

Första delen hela texten utom ordet "varje" 

Andra delen detta ord 

 
punkt 32 

Första delen texten i sin helhet utom orden "Parlamentet anser att åtgärder för att ersätta 

människor med robotar riskerar att medföra en avhumanisering av vården. Å andra 

sidan" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 63 

Första delen "Europaparlamentet noterar robotteknikens stora framgångar och ytterligare 

potential när det gäller att reparera och stödja skadade organ och kroppsfunktioner, 

men även de komplexa frågor som i synnerhet möjligheterna att "förbättra" 

människor väcker, eftersom medicinska robotar och i synnerhet cyberfysiska system 

i grunden kan förändra vår syn på en frisk människokropp, med tanke på att de kan 

bäras direkt på eller implanteras i människokroppen." 

Andra delen "Parlamentet understryker vikten av att skyndsamt, på sjukhus och andra 

vårdinrättningar, tillsätta etiska kommittéer på robotteknikområdet och förse dessa 

med lämplig personal, med uppgiften att utreda och hjälpa till att lösa ovanliga, 

komplicerade etiska problem som rör frågor som påverkar vården och behandlingen 

av patienterna. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att ta fram riktlinjer 

för att bistå inrättandet av sådana kommittéer och deras arbete." 

 
punkt 42 

Första delen texten i sin helhet utom orden "fick in fler kvinnor" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 56 

Första delen texten i sin helhet utom orden "åtminstone i nuläget," 

Andra delen dessa ord 

 
bilaga  (efter andra underrubriken "Registrering av smarta robotar") 

Första delen "För att säkerställa spårbarhet och underlätta genomförandet av ytterligare 

rekommendationer bör ett system för registrering av avancerade robotar införas, 

baserat på de kriterier som fastställts för klassificeringen av robotar. 

Registreringssystemet och registret bör omfatta hela unionen, inklusive den inre 

marknaden," 

Andra delen "och skulle kunna förvaltas av en utsedd EU-byrå för robotteknik och artificiell 

intelligens, om en sådan byrå inrättas." 

 
bilaga (nionde underrubriken) 

Första delen "Forskare på det robottekniska området bör förbinda sig att handla på högsta möjliga 

etiska och yrkesmässiga nivå" 

Andra delen "och att respektera följande principer:" 

 
bilaga (efter nionde underrubriken) 

Första delen "Gott syfte – robotar bör handla för människors bästa." 

Andra delen "Icke-skadlighet – doktrinen om att först och främst inte göra någon skada, att 

robotar inte får skada människor." 

Tredje delen "Autonomi – kapaciteten att fatta ett informerat, icke framtvingat beslut om 

villkoren för interaktion med robotar." 

Fjärde delen "Rättvisa – rättvis fördelning av de fördelar som robottekniken medför samt framför 

allt överkomliga priser på robotar för vård i hemmet och robotar inom sjukvården." 
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ALDE, ENF: 

punkt 2 

Första delen "Europaparlamentet anser att ett övergripande system för registrering av avancerade 

robotar bör införas på unionens inre marknad om det är relevant och nödvändigt för 

särskilda kategorier av robotar, och uppmanar kommissionen att fastställa kriterier 

för klassificering av robotar som skulle behöva registreras." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att utreda om det skulle 

vara önskvärt att registreringssystemet och registret förvaltas av en EU-byrå för 

robotteknik och artificiell intelligens." 

 

ALDE, PPE: 

punkt 44 

Första delen "Europaparlamentet framhåller vikten av att förutse samhällsförändringar, med tanke 

på de konsekvenser som utvecklingen och användningen av robotteknik och AI kan 

få. Parlamentet uppmanar kommissionen att analysera olika möjliga scenarier och 

deras konsekvenser för hållbarheten i medlemsstaternas system för social trygghet." 

Andra delen "Parlamentet anser att en bred debatt bör inledas om nya anställningsmodeller och 

om våra skatte- och välfärdssystems hållbarhet på grundval av tillräckliga inkomster, 

inklusive möjligheten att införa en allmän basinkomst." 
 

Övrigt: 

Albert Deß, Peter Liese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Luis de Grandes Pascual hade dragit 

tillbaka sina underskrifter av 4, 5, 6, 7 och 8. 

Helga Stevens, Ulrike Trebesius och Sander Loones hade också undertecknat ändringsförslagen 4, 5, 

6, 7 och 8. 

ÄF 4 hade bortfallit eftersom det hamnat under tröskelvärdet 38 ledamöter. 
 

 

10. Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster 

Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0006/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Alternativt 

resolutionsförslag 

1 ENF ONU - 39, 536, 6 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) 

(ITRE-utskottet) 

ONU + 444, 93, 50 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 1 
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11. Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska 

struktur- och investeringsfondernas bidrag 

Betänkande: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 493, 53, 40 

 

 

 

12. En luftfartsstrategi för EU 

Betänkande: Pavel Telička (A8-0021/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 4 Verts/ALE ONU - 118, 432, 11 

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 444, 102, 15 

efter punkt 9 1 GUE/NGL ONU - 129, 409, 21 

punkt 11 5 Verts/ALE ONU - 99, 435, 24 

punkt 12 6 Verts/ALE ONU + 101, 436, 18 

efter punkt 15 2 GUE/NGL ONU - 120, 417, 14 

punkt 29 7 Verts/ALE ONU - 132, 398, 4 

punkt 40  originaltexten ONU + 497, 52, 4 

punkt 41  originaltexten delad   

1 / ONU + 494, 51, 6 

2 / ONU + 438, 98, 15 

efter punkt 41 3 GUE/NGL ONU - 144, 396, 4 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 397, 99, 49 
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 4, 5, 6, 7 

ENF: punkterna 5 (andra delen), 40, 41 

GUE/NGL: ÄF 1, 2, 3 
 

Begäranden om delad omröstning 

ENF: 

punkt 5 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om en översyn av förordning 

(EG) nr 868/2004 för att ta itu med nuvarande illojala metoder, såsom oacceptabelt 

statligt stöd, vilket är varken lämpligt eller effektivt, och därmed belysa de viktigaste 

problemen med den potentiella snedvridningen av konkurrensen enligt EU:s regler." 

Andra delen "Parlamentet betonar dock att varken en oacceptabel utveckling mot protektionism 

eller enbart åtgärder för att säkerställa rättvis konkurrens kan garantera en 

konkurrenskraftig luftfartssektor i EU." 

 
punkt 41 

Första delen texten i sin helhet utom orden "och uppmanar kommissionen att lagstifta när det är 

nödvändigt" 

Andra delen dessa ord 
 

 

13. Försenat genomförande av ESI-fondernas operativa program – inverkan på 

sammanhållningspolitiken och vägen framåt 

Resolutionsförslag: B8-0149/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag (B8-0149/2017) 

(REGI-utskottet) 

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 378, 129, 8 

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 333, 132, 43 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: punkterna 3 (andra delen), 9 (andra delen) 

 
Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 8 

Första delen texten i sin helhet utom orden "– däribland ytterligare flexibilitetsformer såsom 

flexibilitet mellan prioriteringar och operativa program på begäran av de relevanta 

förvaltningsmyndigheterna –" 

Andra delen dessa ord 

 

EFDD: 

punkt 3 

Första delen "Europaparlamentet anser att på grund av dessa förseningar i genomförandet kan 

användningen av finansieringsinstrument inom ramen för ESI-fondernas operativa 

program öka den redan befintliga risken för av låg utbetalningstakt, stora 

kapitaltilldelningar, oförmåga att locka tillfredsställande nivåer av privat kapital, 

begränsad hävstångseffekt samt problematisk revolvering. Parlamentet konstaterar 

att det behövs ytterligare förtydliganden och åtgärder för att nå en jämn 

kapacitetsnivå när det gäller att använda finansieringsinstrument som 

hävstångsverktyg i medlemsstaterna, och uppmanar medlemsstaterna att på ett 

balanserat sätt använda dessa instrument som kommissionen och EIB har tagit 

fram." 

Andra delen "Parlamentet påminner även om möjligheten att kombinera finansiering från ESI-

fonderna och Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) för att kunna 

bemöta de sjunkande investeringarna, i synnerhet i de branscher som har bäst 

förutsättningar att främja tillväxt och sysselsättning." 

 
punkt 9 

Första delen texten i sin helhet utom orden "och Efsi" 

Andra delen dessa ord 
 


