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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. Begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet 

Betänkande: Evelyn Regner (A8-0011/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: förslag till 

beslut 

 +  

 

 

2. Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och  

Förbundsrepubliken Brasilien *** 

Rekommendation: Angelo Ciocca (A8-0004/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 504, 35, 95 

 

 

 

3. Tillsättning av ett särskilt utskott för unionens förfarande för godkännande av 

bekämpningsmedel 

Förslag till beslut B8-0077/2018 (en majoritet av parlamentets ledamöter och 2/3 av de avgivna 
rösterna erfordrades) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till beslut B8-0077/2018 (Talmanskonferensen) 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

 +  

 

 

 

4. Geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas 

nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden ***I 

Betänkande: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017) 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande av kommissionens förslag 

Förslag till avvisande 

av kommissionens 

förslag 

67= 

68= 

EFDD 

ENF 

 -  

Preliminär överenskommelse 

Preliminär 

överenskommelse 

70 utskottet ONU + 557, 89, 33 

Uttalande från 

kommissionen 

69 utskottet  +  

 

 

 

5. Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar ***I 

Betänkande: Julie Girling (A8-0003/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Preliminär överenskommelse 

Preliminär 

överenskommelse 

166 utskottet ONU + 535, 104, 39 

Kommissionens 

uttalande 

167 utskottet  +  

 

 

 

6. Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 

Betänkande: Jonás Fernández (A8-0383/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 2  originaltexten ONU + 474, 161, 47 

punkt 7 13 ENF ONU - 68, 581, 30 

punkt 10 7 EFDD ONU - 143, 513, 24 

punkt 11 1 GUE/NGL  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

8 EFDD ONU - 102, 559, 20 

punkt 14 14 ENF ONU - 90, 566, 23 

punkt 18 9 EFDD ONU - 145, 514, 25 

15 ENF ONU - 93, 520, 65 

 originaltexten delad   

1 / ONU + 524, 153, 5 

2 / ONU + 527, 145, 9 

punkt 19 2 GUE/NGL  -  

punkt 21 10 EFDD ONU - 141, 510, 33 

punkt 22 16 ENF ONU - 90, 576, 10 

punkt 26  originaltexten delad   

1 / ONU + 628, 15, 40 

2 / EO + 595, 61, 22 

3 +  

punkt 27 3 GUE/NGL ONU - 157, 500, 22 

 originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 576, 56, 44 

3 +  

efter punkt 27 11 EFDD ONU - 208, 465, 12 

efter punkt 29, ny 

underrubrik 

19 S&D  +  

punkt 31  originaltexten ONU + 549, 127, 7 

punkt 32  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 565, 70, 42 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

3 +  

punkt 35  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 595, 51, 35 

3 +  

punkt 38  originaltexten delad   

1 / ONU + 549, 125, 10 

2 / ONU + 543, 121, 16 

punkt 40 17 ENF ONU - 101, 519, 63 

 originaltexten ONU + 480, 142, 60 

punkt 44 12 PPE ONU + 432, 162, 89 

4 GUE/NGL  -  

18 S&D  +  

punkt 45 5 GUE/NGL  -  

efter punkt 46 6 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 479, 126, 78 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 12 

GUE/NGL: ÄF 3 

ENF: punkterna 2, 31, ÄF 13, 14, 15, 16, 17 

EFDD: ÄF 7, 8, 9, 10, 11, punkterna 18, 26 (första delen), 27 (andra delen), 32 (andra 

delen), 35 (andra delen), 38, 40 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: punkt 32 
 

Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 18 
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Första delen ”Europaparlamentet anser, såsom ECB:s ordförande påpekat, att penningpolitiken 

inte är tillräcklig för att stötta den ekonomiska återhämtningen, och att den inte 

heller kan bidra till att lösa strukturproblemen i den europeiska ekonomin, såvida 

den inte kompletteras av noggrant utformade, socialt balanserade och rättvisa 

långsiktiga tillväxt- och konkurrenskraftshöjande åtgärder på medlemsstatsnivå, i 

kombination med en sund finanspolitik inom ramen för stabilitets- och 

tillväxtpakten.” 

Andra delen ”Parlamentet håller dessutom med ECB om att det är nödvändigt att fördjupa EMU:s 

institutionella struktur för att underlätta ovannämnda reformer och göra euroområdet 

mer motståndskraftigt mot makroekonomiska chocker.” 

 
punkt 26 

Första delen ”Europaparlamentet noterar att en utdragen period med nästan flack 

avkastningskurva skulle kunna påverka banksystemets stabilitet och lönsamhet.” 

Andra delen ”Parlamentet instämmer ändå med ECB:s bedömning att en banks lönsamhet ytterst 

beror på dess affärsmodell, liksom på dess struktur och balansräkning, oavsett de 

låga räntorna.” 

Tredje delen ”Parlamentet noterar även att EU:s banksektor kännetecknas av mångfald, inte minst 

till följd av nationella särdrag, vilket i sin tur bidrar till det finansiella systemets 

stabilitet.” 

 
punkt 27 

Första delen ”Europaparlamentet noterar att även om den nuvarande lågräntepolitiken har en 

tillfällig positiv inverkan på nivån på nödlidande lån,” 

Andra delen ”bör de höga risker som är förknippade med nödlidande lån effektivt bemötas på ett 

strukturellt sätt.” 

Tredje delen ”Parlamentet noterar de insatser som ECB och SSM gjort för att övervaka och bistå 

banker i euroområdet i syfte att minska deras exponering mot nödlidande lån, och 

särskilt den vägledning som ECB tillhandahöll bankerna i mars 2017 om hantering 

av nödlidande lån, liksom dess åtgärder rörande enskilda banker, samt den 

handlingsplan som Ekofin-rådet godkände den 11 juli 2017, utan att det påverkar 

parlamentets befogenheter avseende nivå 1-lagstiftning. Parlamentet påpekar att ett 

korrekt genomförande av rådets handlingsplan kräver en gemensam insats från 

banker, tillsynsmyndigheter, reglerande instanser och nationella myndigheter. 

Parlamentet efterlyser stresstester som präglas av bred täckning, metodisk relevans 

och tillförlitlighet. Parlamentet rekommenderar en noggrann övervakning av 

utvecklingen på fastighetsmarknaderna. Parlamentet anser att alla ytterligare 

åtgärder bör garantera full respekt för Europaparlamentets rättigheter.” 

 
punkt 32 

Första delen ”Europaparlamentet välkomnar det positiva yttrandet från ECB om inrättandet av ett 

europeiskt insättningsgarantisystem (EDIS) såsom bankunionens tredje pelare.” 

Andra delen ”Parlamentet framhäver den centrala roll som insättningsgarantier spelar för att 

skapa förtroende och säkerställa lika säkerhet för alla insättningar inom 

bankunionen. Parlamentet betonar att EDIS skulle kunna bidra ytterligare till att 

stärka och bevara den finansiella stabiliteten.” 

Tredje delen ”Parlamentet konstaterar att riskdelning och riskminskning behöver gå hand i hand.” 

 
punkt 35 

Första delen ”Europaparlamentet håller med ECB om betydelsen av fysiska pengar som lagligt 

betalningsmedel, givet att euron utgör det enda lagliga betalningsmedlet inom 

euroområdet, och påminner alla medlemsstater i euroområdet om att regeln för alla 

detaljhandelstransaktioner bör vara att euromynt och eurosedlar accepteras, utan att 

detta påverkar rätten för medlemsstaterna.” 
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Andra delen ”införa övre gränser för kontantbetalningar i syfte” 

Tredje delen ”att bekämpa penningtvätt, skattebedrägeri, finansiering av terrorism och 

organiserad brottslighet. Parlamentet föreslår att Eurosystemet utfärdar 

Charlemagne-minnessedlar som också skulle vara lagliga betalningsmedel.” 

 
punkt 38 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar ECB att fortsätta att ge nödvändigt stöd till Grekland, 

och till andra medlemsstater, i samband med genomgången av slutförandet av 

programmet för finansiellt stöd.” 

Andra delen ”Parlamentet anser att sådant stöd skulle kunna innebära, utan att det påverkar 

ECB:s oberoende ställning, att grekiska statsobligationer tas med i PSPP, på 

grundval av de kriterier som tillämpas för alla medlemsstater, och att CBPP3-

programmet utvidgas till grekiska offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska 

personer, i enlighet med samma stödkriterier.” 
 

 

7. Att påskynda innovationer för ren energi 

Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0005/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 559, 63, 43 

 


