
 

P8_PV(2017)05-17(VOT)_SV.docx 1 PE 606.769 

BILAGA 
 

OMRÖSTNINGSRESULTAT 
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↓ 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 

  punkt 

artikel artikel 

skäl skäl 

res. resolutionsförslag 

gem. res. gemensamt förslag till resolution 

sluten sluten omröstning 
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1. Begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet 

Betänkande: Sajjad Karim (A8-0223/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

2. Fallet med den azerbajdzjanske journalisten Afgan Mukhtarli 

Resolutionsförslag: B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017, 
B8-0420/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0414/2017 

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

punkt 8  originaltexten  + ändrat muntligen 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0414/2017  ECR  ↓  

B8-0415/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0416/2017  S&D  ↓  

B8-0417/2017  ALDE  ↓  

B8-0418/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0420/2017  PPE  ↓  

 

Övrigt 

Heidi Hautala lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 8: 

8. Europaparlamentet efterlyser en omedelbar, fullständig, insynsvänlig, trovärdig och opartisk 

utredning av den azerbajdzjanske bloggaren och aktivisten Mehman Galandarovs död den 28 april 

2017. Han hölls då i fängsligt förvar av de azerbajdzjanska myndigheterna. 
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3. Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet 

Resolutionsförslag: B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017, 
B8-0429/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0419/2017 

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

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 8  originaltexten särsk. +  

punkt 9  originaltexten särsk. +  

efter punkt 8 2 ECR EO + 222, 213, 178 

efter skäl H 1 ECR EO + 224, 210, 182 

skäl K  originaltexten särsk. +  

skäl L  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0419/2017  ECR  ↓  

B8-0421/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0422/2017  S&D  ↓  

B8-0423/2017  ALDE  ↓  

B8-0427/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0429/2017  PPE  ↓  

 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: skäl K, L, punkterna 8, 9 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

punkt 3 
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Första delen ”Europaparlamentet beklagar den minskade respekten i Pakistan för mänskliga 

rättigheter och rättsstatsprincipen, och särskilt de ökade utomrättsliga avrättningarna 

samt trakasserierna och användningen av våld mot journalister, 

människorättsförsvarare, icke-statliga organisationer och regeringskritiker. 

Parlamentet påminner Pakistans regering om dess skyldigheter att säkerställa respekt 

för grundläggande rättigheter.” 

Andra delen ”Parlamentet välkomnar att Pakistan har antagit en handlingsplan för mänskliga 

rättigheter, och begär att den ska omsättas i konkreta framsteg.” 

Tredje delen ”Parlamentet varnar i detta avseende för att EU kommer att bli extremt oroad om 

aktivister fortsätter att utsättas för sådana metoder och om inga framsteg görs.” 
 

 

4. Människorättssituationen i Indonesien 

Resolutionsförslag: B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017, 
B8-0431/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0424/2017 

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

punkt 13  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0424/2017  ECR  ↓  

B8-0425/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0426/2017  S&D  ↓  

B8-0428/2017  ALDE  ↓  

B8-0430/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0431/2017  PPE  ↓  

 

 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 13 

Första delen ”Europaparlamentet välkomnar inställandet av avrättningar av fångar som har dömts 

till döden för narkotikahandel i väntan på att deras fall ska ses över. Parlamentet 

uppmanar med kraft Indonesiens regering att fortsätta att stoppa alla sådana 

avrättningar och pröva fallen på nytt i enlighet med internationella normer.” 
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Andra delen ”Parlamentet begär ett omedelbart återinförande av moratoriet för dödsstraffet i syfte 

att avskaffa detta straff.” 
 

 

5. Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar 

Betänkande: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 2 ENF ONU - 88, 521, 8 

efter punkt 1 3 EFDD ONU - 90, 460, 66 

efter punkt 4 4 EFDD ONU - 90, 450, 80 

efter punkt 17 5 EFDD ONU - 112, 479, 28 

punkt 22  originaltexten särsk. +  

efter punkt 22 6 EFDD ONU - 129, 447, 45 

efter punkt 48 7 EFDD ONU - 125, 443, 46 

punkt 50 1 Verts/ALE  -  

efter punkt 57 8 EFDD ONU - 111, 467, 42 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 477, 105, 35 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ENF: ÄF 2 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ALDE: punkt 22 
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6. Europeisk agenda för delningsekonomin 

Betänkande: Nicola Danti (A8-0195/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Alternativt 

resolutionsförslag 

7 ENF ONU - 61, 553, 1 

efter punkt 37 1 EMPL-

utskottet 

 +  

efter punkt 38 2 EMPL-

utskottet 

EO - 306, 308, 2 

3 EMPL-

utskottet 

EO + 320, 295, 3 

4 EMPL-

utskottet 

 -  

punkt 56 5 ITRE-

utskottet 

 -  

efter punkt 56 6 ITRE-

utskottet 

 -  

omröstning: resolutionsförslag från 

IMCO-utskottet (texten i sin helhet) 

ONU + 510, 60, 48 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 7 
 

 

7. Onlineplattformar och den digitala inre marknaden 

Betänkande: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

alternativt 

resolutionsförslag 

1 ECR  -  

punkt 27  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 29  originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

punkt 30  originaltexten särsk. +  

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 35  originaltexten särsk. +  

punkt 36  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 37  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 38  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 39  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 58  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 59  originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

punkt 60  originaltexten särsk. +  

punkt 61  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 67  originaltexten särsk. +  

punkt 68  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 75  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl H  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolutionsförslag från utskotten 

ITREoch IMCO (texten i sin helhet) 

ONU + 393, 146, 74 

 

Begäranden om särskild omröstning 

ledamöter skäl H, punkterna 30, 35, 36, 60, 67 
 

Begäranden om delad omröstning 

ledamöter: 

punkt 27 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna att vid 

behov utveckla nya skyddsmekanismer för att säkerställa ett tillräckligt skydd för 

arbetstagare i samband med onlineplattformar” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 29 
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Första delen texten i sin helhet utom orden ”Europaparlamentet konstaterar att EU:s nuvarande 

system för begränsat ansvar för mellanhänderna är en av de frågor som vissa berörda 

aktörer har tagit upp i den pågående debatten om onlineplattformar.”, ”Parlamentet 

anser därför att ansvarssystemet bör klarläggas ytterligare, då det är en viktig pelare i 

EU:s digitala ekonomi.” och ”påminner om att plattformar som inte spelar en neutral 

roll enligt e handelsdirektivet inte kan göra anspråk på undantag från 

ansvarsskyldigheten.” 

Andra delen ”Europaparlamentet konstaterar att EU:s nuvarande system för begränsat ansvar för 

mellanhänderna är en av de frågor som vissa berörda aktörer har tagit upp i den 

pågående debatten om onlineplattformar.” 

Tredje delen ”Parlamentet anser därför att ansvarssystemet bör klarläggas ytterligare, då det är en 

viktig pelare i EU:s digitala ekonomi.” 

Fjärde delen ”påminner om att plattformar som inte spelar en neutral roll enligt e 

handelsdirektivet inte kan göra anspråk på undantag från ansvarsskyldigheten.” 

 
punkt 33 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet välkomnar det pågående arbetet med 

direktivet om audiovisuella medietjänster samt kommissionens avsikt att föreslå 

åtgärder för videodelningsplattformar för att skydda minderåriga och för att avlägsna 

innehåll som avser hatretorik.” och ”Parlamentet noterar att det saknas hänvisningar 

till innehåll som uppmanar till terrorism.” 

Andra delen ”Parlamentet välkomnar det pågående arbetet med direktivet om audiovisuella 

medietjänster samt kommissionens avsikt att föreslå åtgärder för 

videodelningsplattformar för att skydda minderåriga och för att avlägsna innehåll 

som avser hatretorik.” 

Tredje delen ”Parlamentet noterar att det saknas hänvisningar till innehåll som uppmanar till 

terrorism.” 

 
punkt 36 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”och att undersöka möjligheten till rättsliga 

ingripanden” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 37 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”lagstadgade åtgärder, som kompletteras med” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 38 

Första delen ”Europaparlamentet välkomnar branschens uppförandekod om olagligt näthat, som 

man enades om 2016 och som stöds av kommissionen,” 

Andra delen ”och uppmanar kommissionen att ta fram lämpliga och rimliga metoder för 

onlineplattformar att identifiera och avlägsna skadliga varor och skadligt innehåll.” 

 
punkt 39 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”när det gäller äganderätten till uppgifter” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 58 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”att bedöma behovet av kriterier och trösklar för de 

villkor som avgör om plattformar ska bli föremål för eventuell ytterligare 

marknadsövervakning och” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 59 
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Första delen texten i sin helhet utom orden ”Europaparlamentet betonar att upphovsmäns 

rättigheter måste skyddas även i den digitala tidsåldern och påminner om den 

kreativa sektorns betydelse för sysselsättningen och ekonomin i EU.”, ”såsom 

internetleverantörer”, ”aktiva” och ”för att säkerställa spårbarhet” 

Andra delen ”Europaparlamentet betonar att upphovsmäns rättigheter måste skyddas även i den 

digitala tidsåldern och påminner om den kreativa sektorns betydelse för 

sysselsättningen och ekonomin i EU.” 

Tredje delen ”såsom internetleverantörer” 

Fjärde delen ”aktiva” 

Femte delen ”för att säkerställa spårbarhet” 

 
punkt 61 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”,inte bara för företag, utan även för konsumenternas 

hälsa och säkerhet, och att konsumenterna måste göras medvetna om den olagliga 

handeln med förfalskade produkter.”, ”en översyn av” 

Andra delen ”,inte bara för företag, utan även för konsumenternas hälsa och säkerhet, och att 

konsumenterna måste göras medvetna om den olagliga handeln med förfalskade 

produkter.” 

Tredje delen ”en översyn av” 

 
punkt 68 

Första delen ”Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtgärder för bättre efterlevnad av 

konkurrenslagstiftningen i den digitala världen och betonar behovet av att man fattar 

snabba beslut i konkurrensförfaranden med tanke på den snabba utvecklingen inom 

den digitala sektorn.” 

Andra delen ”Parlamentet noterar dock att EU-lagstiftningen i vissa hänseenden måste anpassas 

till den digitala världen för att den ska tjäna sitt syfte.” 

 
punkt 75 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”bli världsledande och” och ”i denna nya, globalt 

konkurrensutsatta ekonomi” 
Andra delen dessa ord 
 

8. Den humanitära situationen i Jemen 

Resolutionsförslag: B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, 
B8-0412/2017, B8-0413/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0407/2017 

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

punkt 11 1 GUE/NGL ONU - 191, 258, 154 

efter punkt 11 5 Verts/ALE ONU - 194, 231, 171 

6 Verts/ALE ONU - 163, 258, 181 

efter skäl A 2 Verts/ALE ONU - 162, 238, 202 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter skäl I 3 Verts/ALE ONU - 160, 253, 192 

4 Verts/ALE ONU - 171, 239, 189 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0407/2017  ECR  ↓  

B8-0408/2017  EFDD  ↓  

B8-0409/2017  ALDE  ↓  

B8-0410/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0411/2017  S&D  ↓  

B8-0412/2017  PPE  ↓  

B8-0413/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: ÄF 1 
 

Övrigt: 

Branislav Škripek (ECR-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution 

RC-B8-0407/2017. 
 

 

9. Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska 

politiska stiftelser 

Resolutionsförslag: B8-0405/2017, B8-0406/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0405/2017 

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

punkt 2 3 GUE/NGL  -  

6 EFDD ONU - 38, 470, 68 

efter punkt 2 7 EFDD ONU - 120, 432, 16 

efter skäl B 1 GUE/NGL  +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 GUE/NGL  -  

4 EFDD ONU - 104, 450, 23 

5 EFDD ONU - 136, 424, 13 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 409, 134, 25 

Resolutionsförslag B8-0406/2017 (EFDD) 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 4, 5, 6, 7, slutomröstning B8-0405/2017 

 slutomröstning B8-0406/2017 

 


