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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. Avtal om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC *** 

Rekommendation: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 626, 36, 27 

 

 

 

2. Bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar 

i Bulgarien och Rumänien * 

Betänkande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 610, 50, 33 

 

 

 

3. Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Tjeckien * 

Betänkande: Maria Grapini (A8-0288/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 604, 68, 21 

 

 

 

4. Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Portugal * 

Betänkande: Jaromír Štětina (A8-0289/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 596, 72, 18 
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5. Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Grekland * 

Betänkande: Claude Moraes (A8-0287/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 599, 67, 21 

 

 

6. Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg ***I 

Betänkande: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

27 utskottet ONU + 659, 12, 17 

 

 

7. Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer 

till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater ***I 

Betänkande: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

30 utskottet ONU + 655, 12, 26 

 

 

8. Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och 

höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik ***I 

Betänkande: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Preliminär överenskommelse 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär 

överenskommelse 

24 utskottet ONU + 661, 11, 17 

 

 

9. Invändning mot en genomförandeakt: vetenskapliga kriterier för att fastställa 

hormonstörande egenskaper  

Resolutionsförslag: B8-0542/2017 (Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av 
resolutionsförslag: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 5) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0542/2017 

(ENVI-utskottet) 

punkt 3 1= 

4= 

S&D/Verts/A

LE 

ALDE 

EO + 399, 258, 31 

punkt 5  originaltexten särsk. / 

EO 

- 219, 257, 213 

punkt 6  originaltexten särsk. -  

beaktandeled 8  originaltexten särsk. -  

beaktandeled 9  originaltexten särsk. -  

beaktandeled 10  originaltexten särsk. -  

beaktandeled 11  originaltexten särsk. -  

beaktandeled 12  originaltexten särsk. -  

beaktandeled 13  originaltexten särsk. -  

beaktandeled 14  originaltexten särsk. -  

skäl I 2 ALDE EO + 334, 320, 33 

skäl L  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 394, 269, 27 

skäl P  originaltexten ONU + 605, 35, 48 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl Q  originaltexten särsk. -  

skäl R  originaltexten delad   

1 / ONU + 598, 48, 44 

2 / ONU - 155, 321, 213 

3 / ONU - 150, 341, 202 

skäl S  originaltexten särsk. -  

skäl T 3 ALDE EO - 168, 316, 204 

skäl U  originaltexten särsk. -  

skäl V  originaltexten särsk. -  

skäl W  originaltexten särsk. -  

skäl X  originaltexten särsk. -  

skäl Y  originaltexten särsk. -  

skäl Z  originaltexten särsk. -  

skäl AA  originaltexten särsk. -  

skäl AB  originaltexten särsk. -  

skäl AC  originaltexten särsk. -  

skäl AD  originaltexten särsk. -  

skäl AE  originaltexten särsk. -  

skäl AF  originaltexten särsk. -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 389, 235, 70 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ALDE: skälen P, R (andra och tredje delen) 

Verts/ALE: skälen, P, R, slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ALDE: punkterna 5, 6, beaktandeleden 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, skälen Q, S, U, V, W, X, Y, Z, 

AA, AB, AC, AD, AE, AF 
 

Begäranden om delad omröstning 

ALDE: 

skäl L 
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Första delen texten i sin helhet utom orden ”upprepade detta i sin resolution av den 8 juni 2016, 

där texten betonar att ´tribunalen har fastslagit att fastställandet av vetenskapliga 

kriterier endast kan göras på ett objektivt sätt, med hänsyn till vetenskapliga 

uppgifter om hormonsystemet, oberoende av andra överväganden, särskilt 

ekonomiska, och att” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl R 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”således” och ”som åberopats av kommissionens 

ordförande Juncker” 

Andra delen ”således” 

Tredje delen ”som åberopats av kommissionens ordförande Juncker” 
 

 

 

10. Sojabönan FG72 x A5547 

Resolutionsförslag: B8-0540/2017 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0540/2017 

(ENVI-utskottet) 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 454, 198, 36 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE, ENF: slutomröstning 
 

 

 

11. Sojabönan DAS-44406-6 

Resolutionsförslag: B8-0541/2017 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0541/2017 

(ENVI-utskottet) 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 458, 193, 36 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE, ENF: slutomröstning 
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12. Avskaffande av barnäktenskap 

Resolutionsförslag: B8-0535/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0535/2017 

(FEMM-utskottet) 

punkt 2  originaltexten ONU + 678, 7, 2 

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 20  originaltexten ONU + 435, 133, 120 

skäl D  originaltexten ONU + 450, 110, 125 

skäl P  originaltexten ONU + 361, 316, 13 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: skäl D 

S&D: punkt 20 

ENF: punkt 2, skäl P 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkt 20, skäl D 

Verts/ALE: skäl P 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 4 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”inbegripet för sexuell och reproduktiv hälsa och 

därmed sammanhängande rättigheter” 

Andra delen dessa ord 
 

 

13. FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) 

Resolutionsförslag: B8-0534/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0534/2017 

ENVI-utskottet, PPE-, S&D-, ECR-, ALDE-, GUE/NGL-, Verts/ALE-, EFDD-grupperna) 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 3  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 381, 310, 5 

punkt 8  originaltexten särsk. +  

punkt 9  originaltexten särsk. +  

punkt 10  originaltexten särsk. +  

punkt 11  originaltexten ONU + 360, 291, 43 

punkt 12  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 557, 100, 34 

punkt 14 1 ECR EO - 272, 394, 17 

punkt 18  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 372, 310, 6 

efter punkt 22 4 Verts/ALE ONU + 388, 276, 21 

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / EO + 374, 312, 6 

punkt 26  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 31  originaltexten ONU + 618, 66, 9 

punkt 33  originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 +  

punkt 35  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 36  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 485, 150, 56 

punkt 43  originaltexten särsk. +  

punkt 56  originaltexten särsk. +  

efter punkt 58 2 PPE delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 60 3 PPE delad   

1 / ONU - 261, 413, 5 

2 -  

 originaltexten delad   

1 / ONU + 415, 253, 6 

2 +  

punkt 73  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 77  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 78  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 81  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 16  originaltexten särsk. +  

skäl E  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: punkt 31 

Verts/ALE: ÄF 4, punkt 11 

ECR: punkterna 12 (andra delen), 36 (andra delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 3, 26 

ECR: punkterna 12 (andra delen), 36 (andra delen), 56 

GUE/NGL: punkt 43 

ENF: punkterna 8, 9, 10, 60, 81, beaktandeled 16 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 18 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”för nollutsläpp till mitten av århundradet” 

Andra delen dessa ord 

 

ECR: 

punkt 12 

Första delen ”Europaparlamentet understryker att det, särskilt efter president Donald Trumps 

tillkännagivande, är viktigt att förfoga över lämpliga bestämmelser mot 

koldioxidläckage och att det måste garanteras att de koldioxid- och handelsintensiva 

företag som har bäst resultat kommer att få de utsläppsrätter som de behöver utan 

kostnad. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka effektiviteten och 

lagligheten hos ytterligare åtgärder för att skydda industrier mot risken för 

koldioxidläckage” 

Andra delen ”exempelvis en gränsskattejustering för koldioxid och en konsumtionsavgift, särskilt 

för produkter från länder som inte uppfyller sina åtaganden enligt Parisavtalet” 

 
punkt 26 

Första delen ”Europaparlamentet påminner om att en ökning av begränsningsåtgärderna under 

perioden före 2020 är en oundgänglig förutsättning för att man ska kunna uppnå de 

långsiktiga målen i Parisavtalet” 
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Andra delen ”och uppmanar EU att säkerställa att omedelbara åtgärder även i fortsättningen är en 

del av dagordningen för COP 23”  

 
punkt 33 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”förändringar i de nationella och internationella 

skattesystemen, däribland överföring av skattebördan från arbete till kapital” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 35 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”och att utarbeta en för ändamålet avsedd automatisk 

finansieringsmekanism på EU-nivå, som ger ytterligare och tillräckligt stöd för att 

säkerställa att EU bidrar med sin skäliga andel” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 60 

Första delen ”Europaparlamentet erkänner de många svårigheterna med att fastställa en godtagen 

allmän definition av ”klimatflykting”, men kräver att klimatrelaterad fördrivning och 

migration samt deras karaktär och omfattning, som en följd av klimatkatastrofer 

orsakade av den globala uppvärmningen, tas på allvar.” 

Andra delen ”Parlamentet noterar med oro att cirka 166 miljoner människor tvingades lämna sina 

hem mellan 2008 och 2013 på grund av naturkatastrofer, stigande havsnivåer, 

extrema väderfenomen, ökenspridning, vattenbrist och spridning av tropiska och 

vektorburna sjukdomar. Parlamentet betonar särskilt att den klimatrelaterade 

utvecklingen i delar av Afrika och Mellanöstern skulle kunna bidra till politisk 

instabilitet, ekonomiska påfrestningar och en upptrappning av flyktingkrisen i 

Medelhavsområdet” 

 

ALDE: 

punkt 29 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”till en separat pelare för klimatåtgärder” 

Andra delen dessa ord 

 

ENF: 

punkt 73 
Första delen texten i sin helhet utom orden ”energibesparingar”, och ” och besparings`[åtgärder]” 

och ”[EU:]s energiunion” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 77 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”[EU:]s energiunion” 

Andra delen detta ord 

 
punkt 78 

Första delen texten i sin helhet utom ordet ”energibesparingar” 

Andra delen detta ord 

 
skäl E 

Första delen ”Klimatförändringarna kan öka konkurrensen om tillgångar såsom livsmedel, vatten 

och betesmark, förvärra ekonomiska påfrestningar och politisk instabilitet, och kan 

bli den viktigaste orsaken till befolkningsförflyttningar, både inom och över 

nationella gränser,” 

Andra delen ”inom en inte alltför avlägsen framtid. Frågan om klimatmigration bör därför 

placeras högt upp på den internationella dagordningen” 
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Verts/ALE: 

ÄF 2 

Första delen ”Europaparlamentet påminner om att i enlighet med artikel 2 i Parisavtalet av den 4 

november 2016 syftar avtalet bland annat till att öka förmågan att anpassa sig till de 

negativa effekterna av klimatförändringarna och främja den klimatmässiga 

motståndskraften och utvecklingen i riktning mot låga utsläpp av växthusgaser” 

Andra delen ”på ett sätt som inte äventyrar livsmedelproduktionen” 

Tredje delen ”och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra de finansiella flödena 

konsekventa med detta mål” 

 
ÄF 3 

Första delen Strykning av orden ”Europaparlamentet erkänner de många svårigheterna med att 

fastställa en godtagen allmän definition av ”klimatflykting”, men kräver att 

klimatrelaterad fördrivning och migration samt deras karaktär och omfattning, som 

en följd av klimatkatastrofer orsakade av den globala uppvärmningen, tas på allvar” 

Andra delen Tillägg av orden ”Parlamentet betonar att människor som förlorar sin livsmiljö på 

grund av klimatförändringarna bör stödjas, när så är möjligt, i deras hemländer eller 

i närheten.” 

 

PPE, ECR: 

punkt 25 

Första delen ”Europaparlamentet ser fram emot förtydligandet av strukturen i 2018 års positiva 

dialog under COP 23, som kommer att vara ett viktigt tillfälle för att utvärdera de 

framsteg som gjorts vad gäller att uppnå avtalets begränsningsmål och för att beakta 

parternas utarbetande och översyn av de nationella fastställda bidragen för 2030 

senast 2020 för att uppnå avtalets mål. Parlamentet anser att EU bör spela en 

proaktiv roll i denna första positiva dialog för inventering av de kollektiva 

ambitionerna och av framstegen med att uppfylla åtagandena.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i mycket god tid 

inför den positiva dialogen lämna in ytterligare åtaganden om minskningar av 

växthusgasutsläppen, som går utöver de nuvarande åtagandena enligt Parisavtalet 

och på ett adekvat sätt bidrar till att minska begränsningsklyftan i enlighet med EU:s 

kapacitet.” utom orden ”i mycket god tid inför den positiva dialogen lämna in 

ytterligare åtaganden om minskningar av växthusgasutsläppen, som går utöver de 

nuvarande åtagandena enligt Parisavtalet och” 

Tredje delen ”i mycket god tid inför den positiva dialogen lämna in ytterligare åtaganden om 

minskningar av växthusgasutsläppen, som går utöver de nuvarande åtagandena 

enligt Parisavtalet och” 

 

ECR, ALDE: 

punkt 36 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”införa en skatt på finansiella transaktioner,” 

Andra delen dessa ord 

 


