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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. Fastställande av perioden för det nionde allmänna direkta valet av ledamöter 

av Europaparlamentet * 

Betänkande: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 492, 14, 24 

 

 

2. Parlamentets sammanträdeskalender för 2019 

Förslag från talmanskonferensen  

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag från 

talmanskonferensen 

förklarades godkänt 

 

 

3. Ramavtalet mellan EU och Australien *** 

Rekommendation: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 482, 59, 33 

 

 

 

4. Ramavtalet mellan EU och Australien (resolution) 

Betänkande: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 500, 72, 22 

 

 

5. Europarådets konvention om förebyggande av terrorism *** 

Rekommendation: Helga Stevens (A8-0131/2018) 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 544, 57, 10 

 

 

 

6. Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (tilläggsprotokoll) 

*** 

Rekommendation: Helga Stevens (A8-0132/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 549, 56, 7 

 

 

 

7. Förpackningar och förpackningsavfall ***I 

Betänkande: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

90 utskottet ONU + 533, 37, 57 

 

 

 

8. Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som 

utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I 

Betänkande: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

35 utskottet ONU + 568, 42, 28 
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9. Avfall ***I 

Betänkande: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

253 utskottet ONU + 559, 42, 46 

uttalanden av 

kommissionen 

254 utskottet  +  

 

 

 

10. Deponering av avfall ***I 

Betänkande: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

53 utskottet ONU + 580, 44, 37 

 

 

 

11. Förfaranderegler i fråga om miljörapportering ***I 

Betänkande: Francesc Gambús (A8-0253/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

13 utskottet ONU + 639, 13, 17 

 

 

 

12. Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens 

generalsekreterare 
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Resolutionsförslag: B8-0214/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0214/2018 

(utskottet CONT) 

punkt 1 5 GUE/NGL 

Verts/ALE 

ONU + 464, 205, 8 

8 ECR EO - 301, 371, 6 

punkt 6 9 ECR  -  

efter punkt 18 3 ENF ONU - 142, 527, 7 

10 ECR  -  

11 ECR  -  

punkt 20  originaltexten ONU + 621, 60, 5 

efter punkt 20 12 ECR  -  

punkt 22 1 EFDD  -  

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ONU - 260, 422, 6 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ONU - 289, 388, 4 

 originaltexten delad   

1 / ONU + 459, 220, 6 

2 / ONU + 388, 266, 28 

3 / ONU + 627, 50, 6 

efter punkt 22 2 ALDE  -  

4 ENF ONU - 120, 528, 38 

13 ECR  -  

efter punkt 23 14 ECR  -  

15 ECR  -  

punkt 27  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 372, 304, 20 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 27 17 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ONU - 250, 435, 9 

16 ENF ONU - 142, 542, 3 

efter punkt 30 18 Verts/ALE ONU - 196, 456, 42 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 3, 4, 16 

ALDE: punkterna 20, 22 

GUE/NGL: ÄF 5, 6, 7, 17 

Verts/ALE: ÄF 6, 7, 18 

PPE: punkt 22 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ALDE: punkt 20 

PPE: punkterna 20, 27 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE, ALDE: 

punkt 22 

Första delen ”Europaparlamentet är medvetet om att ett gynnande förvaltningsbeslut i allmänhet 

inte kan återkallas på grund av rättsliga begränsningar,” 

Andra delen ”i allmänhet” 

Tredje delen ”men uppmanar ändå kommissionen att omvärdera förfarandet för utnämning av den 

nya generalsekreteraren för att ge andra tänkbara kandidater inom den europeiska 

offentliga förvaltningen möjlighet att söka tjänsten och därmed möjliggöra ett större 

urval av tänkbara kandidater från samma tjänstegrupp och lönegrad. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att genomföra öppna och transparenta 

ansökningsförfaranden i framtiden.”  
 

 

13. Utvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär 

migration och om flyktingar 

Resolutionsförslag: B8-0184/2018, B8-0185/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0184/2018 

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

efter punkt 4 2 GUE/NGL ONU - 57, 624, 9 

3 GUE/NGL ONU - 44, 613, 18 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 5 4 GUE/NGL ONU - 62, 610, 15 

punkt 28  originaltexten ONU + 510, 117, 69 

punkt 32  originaltexten särsk. +  

efter skäl F 1 GUE/NGL ONU - 59, 606, 26 

skäl L  originaltexten delad   

1 / ONU + 529, 109, 55 

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 516, 137, 43 

Resolutionsförslag B8-0185/2018 

(ENF-gruppen) 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 1, 2, 3, 4 

ENF: punkt 28, slutomröstning (B8-0184/2018), skäl L 
 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: punkt 32 
 

Begäranden om delad omröstning 

ENF: 

skäl L 

Första delen ”Erfarenheten har visat att migranter ger positiva bidrag till både sina bosättnings- 

och sina hemländer.” 

Andra delen ”Migranter bidrar till sina bosättningsländer genom att betala skatt och skjuta till 

runt 85 % av sina inkomster i ekonomierna i dessa länder. Under 2017 överfördes 

uppskattningsvis 596 miljarder dollar som penningöverföringar i hela världen, varav 

450 miljarder dollar gick till utvecklingsländer, vilket är upp till tre gånger så 

mycket som det sammanlagda offentliga utvecklingsbiståndet.” 
 

 

14. Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 

2017 och den framtida strukturen efter 2020 

Betänkande: Marietje Schaake (A8-0112/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 5  originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 +  

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 55  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

punkt 88 1 Verts/ALE ONU - 195, 344, 156 

efter punkt 88 2 Verts/ALE ONU - 131, 548, 13 

punkt 89  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 92  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 121 3 Verts/ALE ONU - 207, 453, 39 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 462, 82, 151 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 1, 2, 3 
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Begäranden om delad omröstning 

ENF: 

punkt 5 

Första delen ”Europaparlamentet är bekymrat över att EU och dess instrument står inför stora 

utmaningar, bland annat politiska avvägningar mellan främjandet av värden och 

rättigheter och kortsiktiga säkerhetsintressen, framväxten av nya aktörer inom 

området global styrning och internationella finansinstitutioner, liksom många 

våldsamma globala konflikter världen över, däribland instabiliteten i EU:s 

omedelbara grannskap, både österut och söderut,” 

Andra delen ”samt Rysslands allt mer aggressiva och bestämda politik.” 

 
punkt 6 

Första delen ”Europaparlamentet konstaterar att EU:s förvaltningsfonder skapades för att ta itu 

med de bakomliggande orsakerna till migration. Parlamentet beklagar att bidragen 

från EU:s budget till EU:s förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i Turkiet 

har minskat den övergripande samstämdheten samt sänkt den långsiktiga visionen 

och inverkan av EU:s åtgärder.” 

Andra delen ”Parlamentet betonar återigen att nya prioriteringar måste finansieras med nya 

anslag.” 

Tredje delen ”Parlamentet beklagar djupt att det inte i något skede av beslutsfattandet kring 

Turkiet-uttalandet rådfrågades formellt eller uppmanades att ge sitt godkännande.” 

 
punkt 24 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”Rysslands olagliga annektering av Krimhalvön och 

konflikten i östra Ukraina,” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 55 

Första delen ”Europaparlamentet framhåller att organisationer i det civila samhället måste få 

ytterligare ekonomiska medel och utbildningsstöd. Parlamentet insisterar på att 

brådskande åtgärder krävs för att ytterligare minska de byråkratiska bördor och 

procedurmässiga hinder som organisationer i det civila samhället, i synnerhet lokala 

sådana, stöter på.” utom orden ”ytterligare ekonomiska medel och” 

Andra delen ”ytterligare ekonomiska medel och” 

Tredje delen ”Parlamentet efterlyser särskilda budgetrubriker för kapacitetsuppbyggnad för 

organisationer i det civila samhället så att deras förmåga att få tillgång till 

finansiering förbättras” 

Fjärde delen ”Parlamentet beklagar att frågan om det låga deltagandet av det civila samhällets 

organisationer i programplaneringen och genomförandet av externa instrument inte 

har tagits upp i kommissionens rapport om halvtidsöversynen. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att engagera organisationer i det civila samhället mer 

strategiskt i alla externa instrument och program, såsom både rådet och parlamentet 

begärt.” 

 
punkt 89 

Första delen ”Europaparlamentet upprepar den avgörande betydelsen av att stödja och främja 

demokrati och mänskliga rättigheter i tredjeländer, inbegripet skydd av 

människorättsförsvarare,” 

Andra delen ”oberoende av inblandning från myndigheter i tredjeländer.” 

 
punkt 92 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”romer, hbti-personer,” 

Andra delen dessa ord 
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15. Årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet 

Betänkande: Mady Delvaux (A8-0141/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 550, 70, 72 

 

 

 

16. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och 

genomförandeorgan 

Betänkande: Joachim Zeller (A8-0137/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet) ONU + 426, 255, 12 

Resolutionsförslag 

punkt 1 50 GUE/NGL ONU - 195, 433, 68 

punkt 4 28 EFDD  -  

51 S&D EO - 289, 398, 5 

punkt 9 52 S&D  -  

punkt 10 29 EFDD  -  

punkt 12 30S EFDD  -  

53 S&D  -  

punkt 17 11 GUE/NGL  -  

punkt 21 31 EFDD  -  

punkt 22 12 GUE/NGL  -  

punkt 25 32 EFDD  -  

54 S&D  -  

punkt 26 33 EFDD  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 34 55 S&D EO - 302, 389, 3 

punkt 41 56 S&D EO + 355, 330, 6 

punkt 51 6 Verts/ALE EO - 154, 507, 30 

punkt 52 34 EFDD  -  

punkt 53 35 EFDD  -  

punkt 55 36S EFDD  -  

punkt 58 37 EFDD  -  

punkt 59 38 EFDD  -  

punkt 63 39 EFDD  -  

punkt 64, led a 40 EFDD  -  

efter punkt 70 57 S&D  +  

punkt 85 58 S&D  -  

punkt 91 41S EFDD  -  

punkt 92 42S EFDD  -  

punkt 94 13 GUE/NGL  -  

punkt 99, led b 43 EFDD  -  

punkt 99, led c 14 GUE/NGL  -  

punkt 99, led e 44 EFDD  -  

punkt 103 60 S&D EO - 232, 416, 46 

punkt 130 45 EFDD  -  

punkt 132  originaltexten särsk. / 

EO 

- 273, 371, 47 

punkt 133 61 S&D  -  

punkt 134 62 S&D  -  

punkt 135 63S S&D  -  

punkt 136 64 S&D EO - 247, 445, 3 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 152 65 S&D  -  

punkt 175, inledningen 15 GUE/NGL  -  

punkt 176 16S GUE/NGL  -  

efter punkt 185 46 EFDD  -  

47 EFDD  -  

48 EFDD  -  

punkt 204, efter led g 66 S&D  -  

punkt 205 67 S&D  -  

punkt 216 17S GUE/NGL  -  

punkt 219 18 GUE/NGL  +  

punkt 230 68S S&D  -  

punkt 253, led a 69 S&D  -  

efter punkt 262 2 ENF ONU - 88, 588, 18 

punkt 272 49 EFDD EO + 403, 284, 9 

efter punkt 285 3 ENF ONU - 82, 588, 12 

punkt 288, led a 70 S&D ONU - 322, 338, 10 

efter punkt 290 4 ENF ONU - 146, 536, 4 

punkt 291, efter led a 5 ENF ONU - 147, 536, 4 

efter punkt 292 19 GUE/NGL ONU + 365, 260, 61 

20 GUE/NGL ONU + 367, 265, 59 

efter punkt 294 71 S&D  +  

efter punkt 296 7 Verts/ALE EO - 231, 460, 4 

21 GUE/NGL  +  

1 EFDD ONU - 194, 449, 53 

8 Verts/ALE ONU + 413, 257, 15 

22 GUE/NGL ONU ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 297 9 Verts/ALE ONU + 429, 261, 3 

punkt 310 72 S&D ONU + 477, 211, 6 

efter punkt 322 23 GUE/NGL  +  

24 GUE/NGL  +  

25 GUE/NGL ONU - 230, 459, 8 

punkt 323 26 GUE/NGL ONU + 577, 116, 3 

punkt 326 27 GUE/NGL  -  

efter skäl D 10 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 494, 171, 31 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 19, 20, 22, 25, 26, 50 

Verts/ALE: ÄF 8, 9 

EFDD: Slutomröstning (beslut), ÄF 1 

ENF: ÄF 2, 3, 4 , 5 

S&D: ÄF 70, 72 
 

Begäranden om särskild omröstning 

EFDD: punkt 132 
 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 

 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet avser kommissionen och genomförandeorganen 

(förordning (EG) nr 58/2003, artikel 14.3 och förordning (EG) nr 1653/2004, artikel 66.2). 

 

Ändringsförslag 59 hade strukits. 
 

 

17. Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med 

ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016 

Betänkande: Joachim Zeller (A8-0130/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag 

punkt 25 8 GUE/NGL EO + 403, 282, 5 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 28 9 GUE/NGL  -  

punkt 68 10 GUE/NGL  -  

punkt 69 11 GUE/NGL  -  

efter punkt 247 12 GUE/NGL  -  

punkt 282 13 GUE/NGL  -  

punkt 286 14 GUE/NGL  -  

punkt 326 15 GUE/NGL  -  

punkt 327 16 GUE/NGL  -  

punkt 328 17 GUE/NGL  -  

punkt 330 18 GUE/NGL  -  

efter punkt 331 1 EFDD  -  

efter punkt 332 2 EFDD  -  

efter punkt 335 3 EFDD  -  

efter punkt 337 4 EFDD  -  

punkt 338 5 EFDD  -  

efter punkt 338 6 EFDD  -  

beaktandeled 5 7 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 552, 121, 22 

 

 

 

18. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte 

EUF 

Betänkande: Barbara Kappel (A8-0123/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut ONU + 523, 143, 28 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

(texten i sin helhet) 

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 375, 125, 68 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: Slutomröstning (beslut) 
 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

19. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0105/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet) ONU + 540, 147, 4 

Resolutionsförslag 

punkt 5 1 EFDD  -  

7 ENF ONU - 96, 589, 11 

efter punkt 18 8 ENF ONU - 104, 509, 79 

efter punkt 25 37 GUE/NGL ONU - 194, 426, 73 

punkt 29  originaltexten delad   

1 / ONU + 505, 108, 78 

2 / ONU + 319, 294, 81 

efter punkt 33 9 ENF ONU - 91, 603, 2 

punkt 35 38 GUE/NGL ONU - 109, 515, 66 

2 EFDD delad   

1 -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 -  

punkt 38 3 EFDD EO + 448, 219, 22 

 originaltexten delad   

1 / ONU ↓  

2 / ONU ↓  

punkt 39 10 ENF ONU - 121, 538, 26 

efter punkt 39 11 ENF ONU - 93, 592, 5 

efter punkt 47 6 S&D  +  

efter punkt 52 12 ENF ONU - 91, 535, 69 

13 ENF ONU - 96, 523, 67 

14 ENF ONU - 95, 582, 14 

15 ENF ONU - 87, 583, 24 

efter punkt 57 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

efter punkt 59 16 ENF ONU - 136, 526, 33 

efter punkt 63 17 ENF ONU - 109, 562, 5 

efter punkt 64 41 GUE/NGL  -  

punkt 73, strecksats 6  originaltexten delad   

1 / ONU + 371, 235, 91 

2 / ONU + 578, 30, 83 

efter punkt 74 27 Verts/ALE ONU + 396, 264, 36 

punkt 79 35 S&D  +  

efter punkt 83 18 ENF ONU - 94, 584, 19 

efter punkt 87 36 S&D  +  

42 GUE/NGL ONU + 368, 319, 4 

43 GUE/NGL ONU + 363, 298, 31 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 99 4 EFDD  -  

punkt 100 44 GUE/NGL ONU - 169, 483, 47 

efter punkt 101 29 Verts/ALE ONU - 198, 478, 7 

30 Verts/ALE ONU - 253, 425, 9 

31 Verts/ALE ONU - 242, 401, 49 

32 Verts/ALE ONU - 164, 477, 50 

punkt 102 21S PPE ONU - 269, 388, 30 

efter punkt 102 22 PPE ONU - 322, 351, 14 

punkt 103 23S+26 PPE ONU - 299, 383, 8 

efter punkt 103 24 PPE ONU - 318, 333, 40 

punkt 104 25S PPE ONU - 284, 395, 11 

efter punkt 104 33 Verts/ALE ONU - 231, 437, 10 

34 Verts/ALE ONU - 260, 418, 14 

efter punkt 10 28 Verts/ALE ONU - 244, 442, 9 

punkt 131 5 EFDD  -  

efter punkt 134 45 ENF  -  

20 ENF delad   

1 / ONU - 127, 465, 94 

2 / ONU - 92, 573, 24 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 542, 142, 16 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 37, 38, 42, 43, 44, punkt 38 

Verts/ALE: ÄF 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

EFDD: Slutomröstning (beslut) 

PPE: punkterna 29, 38 

ENF: ÄF 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 

S&D: punkt 73, strecksats 6 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 29, 38 
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Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

ÄF 2 

Första delen ”Europaparlamentet anser att ledamöternas transporttjänst uteslutande bör användas 

för att ta sig till parlamentets lokaler från flygplatsen eller stationen och tillbaka 

igen, och att minibussar bör tillhandahållas i detta syfte för att optimera utgifterna.” 

Andra delen ”Parlamentet påpekar dessutom att ledamöterna har möjlighet att använda 

järnvägstransporter gratis i Belgien.” ”Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att 

förhandla med de belgiska järnvägarna om att erbjuda fler direkta tågförbindelser 

mellan järnvägsstationen Bruxelles-Luxembourg och Zaventem-flygplatsen, vid de 

tidpunkter då många ledamöter anländer och avreser och uppmanar sekretaritatet att 

främja tågresor för ledamöterna för att minska ledamöternas koldioxidavtryck.” 

 
ÄF 20 

Första delen ”Europaparlamentet påminner om att enligt uppförandekoden ska ledamöterna 

anmäla eventuella gåvor som de har tagit emot i egenskap av officiella företrädare 

för parlamentet, i enlighet med de villkor som fastställs i 

genomförandebestämmelserna för uppförandekoden, och att sådana gåvor ska 

registreras i gåvoregistret.” 

Andra delen ”Parlamentet undrar varför endast en gåva anmäldes 2016, medan det 2015 

anmäldes 25 gåvor.” 

 

PPE: 

punkt 73, strecksats 6 

Första delen ”obligatorisk” 

Andra delen ”utbildning” och ”om sexuella trakasserier och mobbing för ledamöter och 

tjänstemän i ledande ställningar,” 

 

S&D: 

punkt 29 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att vidta åtgärder för att hantera 

den avsevärda ökningen av hotellpriserna i Strasbourg – priser som har ökat drastiskt 

från år till år med en särskilt markerad kulmen under sammanträdesperioderna.” 

Andra delen ”Parlamentet rekommenderar åtgärder för att underlätta transporter mellan 

Strasbourg och den tyska sidan av gränsen, där priserna är betydligt lägre (eventuellt 

genom en busstransport mellan Kehl och parlamentets byggnad).” 

 
punkt 38 

Första delen ”Europaparlamentet konstaterar att enligt revisionsrätten uppgår kostnaderna för att 

parlamentets verksamhet bedrivs på olika geografiska orter till 114 miljoner EUR 

per år. Parlamentet noterar i sitt betänkande av den 20 november 2013 om 

lokalisering av säten för unionens institutioner att 78 % av alla tjänsteresor som görs 

av parlamentets anställda uppstår som en direkt följd av att parlamentets tjänster är 

geografiskt utspridda. Parlamentet påminner om att miljöpåverkan av denna 

spridning uppskattas uppgå till mellan 11 000 och 19 000 ton koldioxidutsläpp.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar rådet att hitta en lösning på detta slöseri med 

skattebetalarnas pengar.” 
 

Övrigt: 

Ändringsförslag 76 hade strukits. 
 

 

20. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget –Europeiska rådet och rådet 
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Betänkande: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om uppskjutande av beslutet om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet) ONU + 659, 32, 6 

Resolutionsförslag 

punkt 18 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 611, 55, 31 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: Slutomröstning (beslut) 
 

Övrigt : 

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutningen av räkenskaperna sköts upp (se bilaga IV, artikel 5.1 b i 

arbetsordningen). 

21. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – domstolen 

Betänkande: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet) ONU + 556, 124, 4 

Resolutionsförslag 

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 54  originaltexten särsk. +  

punkt 55 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 568, 125, 7 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: Slutomröstning (beslut) 
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Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkt 54 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 4 

Första delen ”Europaparlamentet noterar att enligt det nuvarande ansvarsfrihetsförfarandet lämnar 

domstolen årliga verksamhetsrapporter till revisionsrätten i juni, och därefter lämnar 

revisionsrätten sin rapport till parlamentet i oktober och parlamentet röstar om 

ansvarsfriheten i kammaren i maj. Parlamentet konstaterar att, såvida inte 

beviljandet av ansvarsfrihet skjuts upp, går det minst 17 månader mellan avslutandet 

av de årliga räkenskaperna och avslutandet av förfarandet för beviljande av 

ansvarsfrihet. Parlamentet konstaterar att tidsfristerna för revisioner inom den 

privata sektorn är mycket kortare, och understryker att ansvarsfrihetsförfarandet 

måste bli effektivare och snabbare” utom orden ”konstaterar att tidsfristerna för 

revisioner inom den privata sektorn är mycket kortare, och” 

Andra delen ”konstaterar att tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är mycket 

kortare, och” 

Tredje delen ”Parlamentet begär att domstolen och revisionsrätten följer bästa praxis inom den 

privata sektorn. Parlamentet föreslår i detta sammanhang att tidsfristen för 

inlämnandet av de årliga verksamhetsrapporterna ska fastställas till den 31 mars året 

efter räkenskapsåret och tidsfristen för inlämnandet av revisionsrättens rapport till 

den 1 juli. Parlamentet föreslår också att man ser över tidsplanen för förfarandet för 

beviljande av ansvarsfrihet, som anges i artikel 5 i bilaga IV till parlamentets 

arbetsordning, så att omröstningen om ansvarsfrihetsbeviljandet äger rum under 

parlamentets plenarsammanträde i november, varmed ansvarsfrihetsförfarandet 

skulle avslutas under året efter det aktuella räkenskapsåret.” 
 

 

22. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – revisionsrätten 

Betänkande: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 8  originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 +  

punkt 25 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 586, 100, 13 

 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 4 

Första delen ”Europaparlamentet noterar att enligt det nuvarande ansvarsfrihetsförfarandet sänds 

de årliga verksamhetsrapporterna till revisionsrätten i juni, sedan lägger 

revisionsrätten fram dem inför parlamentet i oktober, och plenaromröstningen om 

dem sker i maj. När ansvarsfrihetsförfarandet är avslutat, om det inte har skjutits 

upp, har minst 17 månader förflutit efter det årliga avslutandet av räkenskaperna. 

Tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är mycket striktare. Parlamentet 

understryker att ansvarsfrihetsförfarandet måste bli effektivare och snabbare” utom 

orden ”Tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är mycket striktare.” 

Andra delen ”Tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är mycket striktare.” 

Tredje delen ”Europaparlamentet begär att revisionsrätten följer föredömet från den privata 

sektorn, och föreslår att man fastställer tidsfristen för inlämnandet av årliga 

verksamhetsrapporter till den 31 mars påföljande år och tidsfristen för inlämning av 

revisionsrättens rapporter till den 1 juli, och därefter ser över tidsplanen för 

förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet såsom det fastställs i artikel 5 i bilaga IV 

till parlamentets arbetsordning, så att omröstningen om ansvarsfrihet kan hållas 

under sammanträdesperioden i november, och att ansvarsfrihetsförfarandet således 

avslutas under året efter det aktuella räkenskapsåret.” 

 
punkt 8 

Första delen ”Europaparlamentet beklagar att övervägandena i kapitel 10 i årsrapporten 

fortfarande är av begränsad omfattning. Revisionsrätten uppmanas att lämna mer 

detaljerade uppgifter om varje institution, så att man får en bättre överblick över 

bristerna i de administrativa utgifterna.” 

Andra delen ”Parlamentet anser att det skulle vara välkommet med landsspecifik rapportering om 

varje medlemsstat i framtiden.” 
 

 

23. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén 

Betänkande: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: beslut (texten i sin helhet) ONU + 560, 130, 4 

Resolutionsförslag 

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 8 1 EFDD  -  

punkt 28 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 550, 130, 20 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: Slutomröstning (beslut) 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 3 

Första delen ”Europaparlamentet noterar att enligt det nuvarande ansvarsfrihetsförfarandet lämnar 

kommittén årliga verksamhetsrapporter till revisionsrätten i juni, och därefter lämnar 

revisionsrätten sin rapport till parlamentet i oktober och parlamentet röstar om 

ansvarsfriheten i kammaren i maj. Parlamentet konstaterar att, såvida inte 

beviljandet av ansvarsfrihet skjuts upp, går det minst 17 månader mellan avslutandet 

av de årliga räkenskaperna och avslutandet av förfarandet för beviljande av 

ansvarsfrihet. Parlamentet konstaterar att tidsfristerna för revisioner inom den 

privata sektorn är mycket kortare. Parlamentet understryker att 

ansvarsfrihetsförfarandet måste bli effektivare och snabbare.” utom orden 

”Parlamentet konstaterar att tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är 

mycket kortare.” 

Andra delen ”Parlamentet konstaterar att tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är 

mycket kortare.” 

Tredje delen ”Parlamentet begär att kommittén och revisionsrätten följer bästa praxis inom den 

privata sektorn. Parlamentet föreslår i detta sammanhang att man fastställer 

tidsfristen för inlämnandet av de årliga verksamhetsrapporterna till den 31 mars året 

efter räkenskapsåret och tidsfristen för inlämnandet av revisionsrättens rapport till 

den 1 juli. Parlamentet föreslår också att man ser över tidsplanen för förfarandet för 

beviljande av ansvarsfrihet, som anges i artikel 5 i bilaga IV till parlamentets 

arbetsordning, så att omröstningen om ansvarsfrihetsbeviljandet äger rum under 

parlamentets plenarsammanträde i november, varmed ansvarsfrihetsförfarandet 

skulle avslutas under året efter det aktuella räkenskapsåret.” 
 

 

24. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Regionkommittén 
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Betänkande: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet) ONU + 490, 200, 4 

Resolutionsförslag 

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 17  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 21 1 Verts/ALE ONU - 252, 431, 18 

2 EFDD ONU - 240, 440, 16 

4 GUE/NGL EO + 468, 211, 19 

 originaltexten särsk. ↓  

punkt 26 3= 

5= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 562, 125, 14 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 1 

EFDD: Slutomröstning (beslut), ÄF 2 
 

Begäranden om särskild omröstning 

EFDD: punkt 21 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 3 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_SV.docx 24 PE 621.175 

Första delen ”Europaparlamentet noterar att enligt det nuvarande ansvarsfrihetsförfarandet lämnar 

kommittén årliga verksamhetsrapporter till revisionsrätten i juni, och därefter lämnar 

revisionsrätten sin rapport till parlamentet i oktober och parlamentet röstar om 

ansvarsfriheten i kammaren i maj. Såvida inte beviljandet av ansvarsfrihet skjuts upp 

går det minst 17 månader mellan avslutandet av de årliga räkenskaperna och 

avslutandet av förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Parlamentet framhåller att 

tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är mycket kortare, och 

understryker att ansvarsfrihetsförfarandet måste bli effektivare och snabbare” utom 

orden ”framhåller att tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är mycket 

kortare, och” 

Andra delen “Parlamentet framhåller att tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är 

mycket kortare, och” 

Tredje delen ”Parlamentet begär att kommittén och revisionsrätten följer bästa praxis inom den 

privata sektorn. Parlamentet föreslår därför att man fastställer en tidsfrist för 

inlämnandet av de årliga verksamhetsrapporterna till den 31 mars året efter 

räkenskapsåret och en tidsfrist för inlämnandet av revisionsrättens rapport till den 1 

juli. Parlamentet föreslår också att man ser över tidsplanen för förfarandet för 

beviljande av ansvarsfrihet, som anges i artikel 5 i bilaga IV till parlamentets 

arbetsordning, så att omröstningen om ansvarsfrihetsbeviljandet äger rum under 

parlamentets plenarsammanträde i november, varmed ansvarsfrihetsförfarandet 

skulle avslutas under året efter det aktuella räkenskapsåret.” 

 
punkt 17 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”samtidigt som man undviker överlappning med andra 

EU-institutioners verksamhet” 

Andra delen dessa ord 
 

 

25. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten 

Betänkande: Marco Valli (A8-0128/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet) ONU + 542, 135, 15 

Resolutionsförslag 

punkt 7 1 EFDD  -  

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 31 2 S&D  +  

punkt 42 3 GUE/NGL ONU - 127, 506, 69 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

 originaltexten särsk. +  

punkt 46  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 549, 133, 18 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 3 

EFDD: Slutomröstning (beslut) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

EFDD: punkt 42 
 

Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 9 

Första delen ”Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för analys och förbättring av 

efterhandskontrollernas kostnadseffektivitet genom jämförelser av kostnaden för 

efterhandskontrollerna med värdet av de upptäckta felen. Parlamentet noterar att 

kostnaden per enhet för att upptäcka fel (kostnad per euro) uppgick till 23 cent under 

2016.” 

Andra delen ”Parlamentet är medvetet om att denna enhetskostnad hänger ihop med den låga 

felprocenten och därför skulle vara lägre om det belopp som påverkas av fel vore 

högre.” 

 

S&D: 

punkt 46 

Första delen ”Europaparlamentet noterar att enligt det nuvarande ansvarsfrihetsförfarandet lämnar 

utrikestjänsten årliga verksamhetsrapporter till revisionsrätten i juni, och därefter 

lämnar revisionsrätten sin rapport till parlamentet i oktober och parlamentet röstar 

om ansvarsfriheten i kammaren i maj. Såvida inte beviljandet av ansvarsfrihet skjuts 

upp går det minst 17 månader mellan avslutandet av de årliga räkenskaperna och 

avslutandet av förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Parlamentet framhåller att 

tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är mycket kortare, och 

understryker att ansvarsfrihetsförfarandet måste bli effektivare och snabbare.” utom 

orden “framhåller att tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är mycket 

kortare, och” 

Andra delen ”Parlamentet framhåller att tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är 

mycket kortare, och” 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_SV.docx 26 PE 621.175 

Tredje delen ”Parlamentet begär att utrikestjänsten och revisionsrätten följer bästa praxis i den 

privata sektorn, och föreslår därför att man fastställer tidsfristen för inlämnandet av 

de årliga verksamhetsrapporterna till den 31 mars året efter räkenskapsåret och 

tidsfristen för inlämnandet av revisionsrättens rapport till den 1 juli. Parlamentet 

föreslår också att man ser över tidsplanen för förfarandet för beviljande av 

ansvarsfrihet, som anges i artikel 5 i bilaga IV till parlamentets arbetsordning, så att 

omröstningen om ansvarsfrihetsbeviljandet äger rum under parlamentets 

plenarsammanträde i november, varmed ansvarsfrihetsförfarandet skulle avslutas 

under året efter det aktuella räkenskapsåret.” 
 

 

26. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen 

Betänkande: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 18 1 EFDD  -  

punkt 24 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 572, 119, 6 

 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 3 

Första delen ”Europaparlamentet välkomnar att ombudsmannen lämnade in sin årliga 

verksamhetsrapport till revisionsrätten i mars. Parlamentet noterar att revisionsrätten 

i oktober lämnade sin rapport till parlamentet, som röstar om ansvarsfriheten i 

kammaren senast i maj. När ansvarsfrihetsförfarandet är avslutat, om det inte har 

skjutits upp, har minst 17 månader förflutit efter det årliga avslutandet av 

räkenskaperna. Parlamentet konstaterar att tidsfristerna för revisioner inom den 

privata sektorn är mycket kortare och understryker att ansvarsfrihetsförfarandet 

måste bli effektivare och snabbare” utom orden ”konstaterar att tidsfristerna för 

revisioner inom den privata sektorn är mycket kortare och” 

Andra delen ”konstaterar att tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är mycket 

kortare och” 
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Tredje delen ”Parlamentet uppmanar ombudsmannen att följa föredömet från den privata sektorn, 

och föreslår att man fastställer tidsfristen för inlämnandet av årliga 

verksamhetsrapporter till den 31 mars påföljande år och tidsfristen för inlämning av 

revisionsrättens rapporter till den 1 juli, så att parlamentet kan rösta om 

ansvarsfriheten under sammanträdesperioden i november, och att 

ansvarsfrihetsförfarandet således avslutas under året efter det aktuella 

räkenskapsåret.” 
 

 

27. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen 

Betänkande: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet) ONU + 569, 124, 4 

Resolutionsförslag 

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 400, 289, 6 

3 +  

punkt 23 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 566, 130, 2 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: Slutomröstning (beslut) 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 3 

Första delen ”Europaparlamentet noterar att enligt det nuvarande ansvarsfrihetsförfarandet lämnar 

datatillsynsmannen årliga verksamhetsrapporter till revisionsrätten i juni, och 

därefter lämnar revisionsrätten sin rapport till parlamentet i oktober och parlamentet 

röstar om ansvarsfriheten i kammaren i maj. Såvida inte beviljandet av ansvarsfrihet 

skjuts upp går det minst 17 månader mellan avslutandet av de årliga räkenskaperna 

och avslutandet av förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Parlamentet 

konstaterar att tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är mycket kortare 

och understryker att ansvarsfrihetsförfarandet måste bli effektivare och snabbare” 

utom orden ”konstaterar att tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är 

mycket kortare och” 

Andra delen ”konstaterar att tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är mycket 

kortare och” 
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Tredje delen ”Parlamentet begär att datatillsynsmannen och revisionsrätten följer bästa praxis 

inom den privata sektorn. Parlamentet föreslår därför att man fastställer en tidsfrist 

för inlämnandet av de årliga verksamhetsrapporterna till den 31 mars året efter 

räkenskapsåret och en tidsfrist för inlämnandet av revisionsrättens rapport till den 1 

juli. Parlamentet föreslår också att man ser över tidsplanen för förfarandet för 

beviljande av ansvarsfrihet, som anges i artikel 5 i bilaga IV till parlamentets 

arbetsordning, så att omröstningen om ansvarsfrihetsbeviljandet äger rum under 

parlamentets plenarsammanträde i november, varmed ansvarsfrihetsförfarandet 

skulle avslutas under året efter det aktuella räkenskapsåret.” 
 

 

28. Ansvarsfrihet 2016: Verksamhetsresultat för och ekonomisk förvaltning och 

kontroll av EU:s byråer 

Betänkande: Bart Staes (A8-0115/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag 

punkt 5 2 GUE/NGL delad   

1 / ONU + 586, 104, 10 

2 / ONU - 127, 552, 11 

punkt 33 3 GUE/NGL  -  

punkt 38 1 ECR EO + 582, 110, 6 

ändrad muntligen 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 558, 129, 7 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 2 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

ÄF 2 

Första delen ”Europaparlamentet betonar att den interinstitutionella arbetsgruppen för de 

decentraliserade byråerna och organen särskilt undersökte pilotprojektet inom 

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) när det gäller avgiftsfinansierade 

byråer. Även de byråer som är fullständigt avgiftsfinansierade är fortfarande fullt 

redovisningsansvariga inför den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten, med tanke 

på renommériskerna. Parlamentet uttrycker dessutom sin oro över de 

kvalitetsindikatorer som användes i Easas pilotprojekt, eftersom dessa är starkt 

inriktade på kundernas tillfredsställelse och mindre på flygsäkerheten. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att undersöka hur man kan garantera oberoendet för byråer 

som är fullständigt avgiftsfinansierade” 

Andra delen ”och att i detta avseende överväga ett system där avgifterna betalas till 

kommissionen i stället för direkt till byråerna och byråerna i fortsättningen 

finansieras genom unionens budget.” 
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Övrigt: 

Monica Macovei lade fram följande muntliga ändringsförslag till ÄF 1: 

ÄF 1 

”38. Europaparlamentet konstaterar att 29 byråer (94 %) på sina webbplatser hade offentliggjort 

intresseförklaringar från styrelseledamöter, personal i ledningen och anställda experter. Parlamentet 

uppmanar resterande byråer som ännu inte har offentliggjort sådana intresseförklaringar att göra detta 

utan ytterligare dröjsmål och visa eventuella medlemskap i andra professionella organisationer så att 

det kan göras en oberoende intern kontroll. Parlamentet välkomnar att medelstora byråer och byråer 

där det är mer sannolikt att intressekonflikter uppstår på grund av verksamhetsområdet granskar 

intresseförklaringarna när de lämnas in samt på årsbasis eller ännu oftare.” 
 

 

29. Ansvarsfrihet 2016: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 

Betänkande: Bart Staes (A8-0074/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 558, 131, 5 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

30. Ansvarsfrihet 2016: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter 

för elektronisk kommunikation (Berec) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0069/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution ONU + 554, 132, 7 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

(texten i sin helhet) 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

31. Ansvarsfrihet 2016: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ 

(CdT) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0106/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 560, 127, 8 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

32. Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning 

Betänkande: Bart Staes (A8-0068/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 563, 106, 28 
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Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

33. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän 

inom brottsbekämpning (Cepol) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0098/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 11 1 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 554, 126, 9 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

34. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0066/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 558, 123, 14 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

35. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) 
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Betänkande: Bart Staes (A8-0083/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om uppskjutande av beslutet om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

ONU + 622, 46, 21 

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 623, 40, 25 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: Slutomröstning (beslut) 
 

Övrigt : 

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutningen av räkenskaperna sköts upp (se bilaga IV, artikel 5.1 b i 

arbetsordningen). 

36. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska bankmyndigheten (EBA) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0067/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

ONU + 554, 126, 8 

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 566, 110, 12 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: Slutomröstning (beslut) 
 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

37. Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av 

sjukdomar (ECDC) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0085/2018) 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 566, 122, 5 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

38. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0086/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 564, 128, 7 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

39. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska miljöbyrån (EEA) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0090/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut  +  
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

(texten i sin helhet) 

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 562, 128, 4 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

40. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0107/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

ONU + 536, 149, 7 

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 553, 129, 11 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: Slutomröstning (beslut) 
 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

41. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 

Betänkande: Indrek Tarand (A8-0091/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag 

punkt 20 2 GUE/NGL delad   

1 / ONU - 254, 409, 26 

2 / ONU + 410, 229, 29 

3 / ONU - 248, 437, 5 

efter punkt 25 1 EFDD  -  

efter punkt 26 3 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 552, 140, 8 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 2 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

ÄF 2 

Första delen ”Europaparlamentet konstaterar med oro att enligt Corporate Europe Observatory 

har 46 % av myndighetens experter som arbetar för myndigheten sedan 2015 en 

intressekonflikt på grund av direkta eller indirekta band med lobbygrupper och 

företag vars produkter utvärderas av myndigheten.” 

Andra delen ”Parlamentet konstaterar att interna förfaranden inte är tillräckliga för att garantera 

oberoende mellan myndigheten och industrierna. Parlamentet konstaterar att 

tjänstemän som lämnar myndigheten är skyldiga att underrätta myndigheten om sin 

framtida sysselsättning och om eventuella intressekonflikter.” 

Tredje delen ”Parlamentet uppmanar myndigheten att genomföra strängare regler om 

’svängdörrar’ och tillämpa mycket avskräckande sanktioner i sådana fall.” 
 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

42. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0087/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 560, 128, 10 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

43. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska försäkrings- och 

tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0088/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 578, 114, 7 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

44. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0096/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_SV.docx 37 PE 621.175 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 563, 128, 6 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

45. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0103/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

efter punkt 18 1 GUE/NGL ONU - 203, 472, 18 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 534, 145, 18 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 1 
 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

46. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 

narkotikamissbruk (ECNN) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0081/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 561, 123, 10 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

47. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0078/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

ONU + 541, 133, 17 

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 539, 132, 18 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: Slutomröstning (beslut) 
 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

48. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och 

informationssäkerhet (Enisa) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0114/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 3 1 Verts/ALE  +  

punkt 6 2 Verts/ALE  +  

punkt 15 3 Verts/ALE  +  

punkt 16 4 Verts/ALE  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 557, 111, 29 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

49. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0079/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 552, 133, 9 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

50. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 

(Esma) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0101/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 571, 110, 14 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

51. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0080/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 560, 129, 8 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

52. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av 

storskaliga it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0111/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 553, 133, 5 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

53. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0084/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 564, 126, 7 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

54. Ansvarsfrihet 2016: Euratoms försörjningsbyrå (ESA) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0102/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution ONU + 559, 110, 28 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

(texten i sin helhet) 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

55. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och 

arbetsvillkor (Eurofound) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0092/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 559, 130, 5 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

56. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0113/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 556, 127, 10 
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Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

57. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska polisbyrån (Europol) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0109/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

ONU + 551, 123, 16 

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 559, 122, 16 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: Slutomröstning (beslut) 
 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

58. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 

(FRA) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0093/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 551, 136, 5 
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Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

59. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0108/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

ONU + 522, 158, 14 

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 529, 145, 13 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: Slutomröstning (beslut) 
 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

60. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för GNSS (GSA) 

Betänkande: Bart Staes (A8-0082/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 550, 114, 29 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_SV.docx 45 PE 621.175 

61. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för biobaserade industrier 

(BBI) 

Betänkande: Brian Hayes (A8-0071/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 562, 108, 29 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

62. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Clean Sky 

Betänkande: Brian Hayes (A8-0070/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 564, 120, 13 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

63. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Ecsel 

Betänkande: Brian Hayes (A8-0072/2018) 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_SV.docx 46 PE 621.175 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 1 1 Verts/ALE EO - 167, 500, 28 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 476, 192, 29 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

64. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 

Betänkande: Brian Hayes (A8-0073/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 561, 123, 11 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

65. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för initiativet för innovativa 

läkemedel 2 (IMI) 

Betänkande: Brian Hayes (A8-0075/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 567, 121, 7 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

66. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för ITER och utveckling av 

fusionsenergi 

Betänkande: Brian Hayes (A8-0095/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 5 1 Verts/ALE  -  

punkt 6 2 Verts/ALE  -  

punkt 7 3 Verts/ALE  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 494, 193, 10 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

67. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Sesar 

Betänkande: Brian Hayes (A8-0077/2018) 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 560, 122, 4 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 
 

 

68. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Shift2Rail 

Betänkande: Brian Hayes (A8-0076/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 489, 144, 6 

 

Övrigt: 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 

bilaga IV, artikel 5.1 i arbetsordningen). 

 


