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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. Vitryssland 

Resolutionsförslag: B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0197/2018 

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

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0197/2018  PPE  ↓  

B8-0199/2018  S&D  ↓  

B8-0200/2018  ECR  ↓  

B8-0201/2018  ALDE  ↓  

B8-0204/2018  Verts/ALE  ↓  

 

Övrigt 

Anna Záborská (PPE-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution 

RC-B8-0197/2018. 
 

 

2. Filippinerna 

Resolutionsförslag: B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-
0208/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0198/2018 

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

efter punkt 13 1 GUE/NGL ONU - 139, 466, 24 

punkt 14 2 GUE/NGL delad   

1 / ONU - 170, 443, 17 

2 / ONU - 77, 492, 67 

 originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0198/2018  PPE  ↓  

B8-0202/2018  S&D  ↓  

B8-0203/2018  ECR  ↓  

B8-0205/2018  ALDE  ↓  

B8-0206/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0208/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 1, 2 (andra delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 14 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

ÄF 2 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”, och anser att de aktuella förhandlingarna om ett 

frihandelsavtal bör läggas på is, i väntan på att människorättssituationen i landet ska 

bli bättre” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 14 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”att landet i stort sett gjort bra framsteg med att 

genomföra GSP-plus-konventionerna, men” 

Andra delen dessa ord 
 

Övrigt 

Anna Záborská (PPE-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution 

RC-B8-0198/2018. 
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3. Situationen på Gazaremsan 

Resolutionsförslag: B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-

0212/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0191/2018 

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

punkt 3  originaltexten särsk. +  

skäl E  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 524, 30, 92 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0191/2018  PPE  ↓  

B8-0207/2018  S&D  ↓  

B8-0209/2018  ALDE  ↓  

B8-0210/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0211/2018  ECR  ↓  

B8-0212/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: punkt 3, skäl E 
 

Övrigt 

Ändringsförslag 1 hade dragits tillbaka. 

Bart Staes (Verts/ALE-gruppen) hade dragit tillbaka sin underskrift av det gemensamma förslaget 

till resolution RC-B8-0191/2018. 
 

  



P8_PV(2018)04-19(VOT)_SV.docx 5 PE 621.176 

 

4. Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den 

lägsta normalskattesatsen * 

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 562, 58, 22 

 

 

5. Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt 

eller finansiering av terrorism ***I 

Betänkande: Krišjānis Kariņš och Judith Sargentini (A8-0056/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

2 utskottet ONU + 574, 13, 60 

 

 

6. Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa 

fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är 

avsedda för sådana fordon ***I 

Betänkande: Daniel Dalton (A8-0048/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

356 utskottet ONU + 547, 83, 16 

 

 

7. Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ***I 

Betänkande: Martin Häusling (A8-0311/2015) 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

403 utskottet ONU + 466, 124, 50 

kommissionens 

uttalanden 

404 utskottet  +  

 

 

8. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * 

Betänkande: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-23 

25-27 

29 

31-37 

utskottet  +  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

särskild omröstning 

24 utskottet delad   

1 +  

2 / EO + 331, 311, 9 

28 utskottet delad   

1 +  

2 / EO - 283, 362, 3 

30 utskottet delad   

1 +  

2 / EO - 309, 322, 17 

omröstning: kommissionens förslag ONU + 452, 156, 39 

 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

ÄF 24 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”för löneinsyn och lönerevision” 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 28 
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Första delen Texten i sin helhet utom orden ”, exempelvis genom att låta dem få bättre tillgång till 

relevant information inom företagen och genom att det införs bestämmelser för 

medverkan av arbetstagarna i frågor som berör företagen” 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 30 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”såsom migranter eller etniska minoriteter,” 

Andra delen dessa ord 
 

 

9. Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2019 – Avsnitt I – 

Europaparlamentet 

Betänkande: Paul Rübig (A8-0146/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 1 EFDD  -  

punkt 4 2 EFDD  -  

18 ENF ONU - 76, 552, 16 

punkt 8 12 PPE EO + 316, 292, 29 

punkt 13 3 EFDD  -  

19 ENF ONU - 81, 547, 14 

punkt 14 20 ENF  -  

efter punkt 21 4 EFDD ONU - 231, 330, 78 

punkt 24 21 ENF ONU - 144, 443, 42 

5 EFDD  -  

punkt 26  originaltexten ONU + 491, 101, 35 

efter punkt 28 6 EFDD ONU - 134, 438, 57 

22 ENF ONU - 95, 495, 44 

punkt 30 13 PPE delad   

1 / ONU + 377, 229, 27 

2 / EO + 350, 262, 23 

punkt 31 24 Verts/ALE ONU - 265, 336, 40 

14 PPE EO + 342, 284, 20 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 31 25 Verts/ALE ONU - 226, 369, 47 

26 Verts/ALE ONU - 270, 354, 20 

punkt 32 15S PPE EO - 300, 336, 5 

efter punkt 32 23 ENF ONU - 130, 471, 41 

punkt 33 27 Verts/ALE ONU - 206, 404, 18 

punkt 34 16 PPE EO - 273, 317, 48 

punkt 36 17 PPE EO - 233, 385, 29 

 originaltexten ONU + 407, 208, 28 

punkt 38  originaltexten ONU + 575, 28, 40 

efter punkt 38 7 EFDD ONU - 130, 473, 36 

efter punkt 45 8 EFDD ONU - 108, 491, 37 

efter punkt 46 28 Verts/ALE  -  

efter punkt 52 9 EFDD  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 455, 123, 72 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 24, 25, 26, 27, punkt 38 

EFDD: ÄF 4, 6, 7, 8 

GUE/NGL ÄF 6, punkt 36 

ECR, PPE: punkt 26 

ENF: ÄF 18, 19, 21, 22, 23 
 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL punkt 36 

PPE: punkt 26 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL 

ÄF 13 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”, utan att detta medför några merkostnader eller 

någon administrativ börda för parlamentets administration” och ”, vilket inte skulle 

vara förenligt med personalnedskärningsplanen” 

Andra delen dessa ord 
 

Övrigt 

Ändringsförslag 10 och 11 hade dragits tillbaka. 
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10. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Förslag till 

Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om 

ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på 

området företagsstatistik ***I 

Betänkande: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: beslut om 

att inleda 

interinstitutionella 

förhandlingar 

ONU + 320, 312, 17 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE, S&D, 

GUE/NGL 

slutomröstning 

 

Övrigt 

Omröstning begärd av S&D-gruppen, Verts/ALE-gruppen och GUE/NGL-gruppen (artikel 69 c i 

arbetsordningen). 
 

 

11. Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske 

journalisten Ján Kuciak samt Martina Kušnírová 

Resolutionsförslag: B8-0186/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0186/2018 

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

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 417, 178, 48 

punkt 8  originaltexten delad   

1 / ONU + 636, 1, 12 

2 / ONU + 527, 87, 29 

efter punkt 13 1 EFDD EO + 379, 230, 39 

punkt 16  originaltexten delad   



P8_PV(2018)04-19(VOT)_SV.docx 10 PE 621.176 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 / ONU + 515, 117, 16 

2 / ONU + 526, 89, 26 

punkt 17 3 Verts/ALE EO + 343, 288, 18 

4 PPE  +  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

punkt 20  originaltexten ONU + 477, 116, 15 

skäl G  originaltexten ONU + 529, 90, 23 

skäl L 2 Verts/ALE EO + 331, 266, 42 

skäl N  originaltexten särsk. +  

skäl Q  originaltexten särsk. +  

skäl V  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 402, 206, 35 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 573, 27, 47 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkterna 8 (andra delen), 16 (andra delen) och 20, skäl G, slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 20, skäl G 

S&D: skäl N, Q 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 8 

Första delen ”Europaparlamentet påpekar att visselblåsare visat sig vara en oerhörd tillgång, både 

för den undersökande journalistiken och för en oberoende press, och att ett 

garanterat källskydd är av grundläggande betydelse för pressfriheten. Parlamentet 

betonar därför att visselblåsare bidrar till demokrati, insyn i politik och ekonomi och 

en upplyst allmänhet. Parlamentet uppmanar de slovakiska myndigheterna och alla 

medlemsstater att tillförsäkra undersökande journalister och visselblåsare skydd till 

liv och utkomst.” 
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Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett verkningsfullt, heltäckande och 

horisontellt EU-direktiv om skydd för visselblåsare, genom att helt och fullt ställa 

upp bakom Europarådets rekommendationer och Europaparlamentets resolutioner av 

den 14 februari 2017 och den 24 oktober 2017.” 

 
punkt 16 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar rådet att, tillsammans med de deltagande 

medlemsstaterna, arbeta för att inrätta Europeiska åklagarmyndigheten så snart som 

möjligt,” 

Andra delen ”eftersom detta är viktigt för att samfällda insatser ska kunna göras, både mot 

bedrägerier inom EU och mot andra brott som påverkar unionens ekonomiska 

intressen.” 

 

S&D: 

punkt 4 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar Slovakiens riksåklagare att än en gång ta en titt på 

den brottsanmälan som Ján Kuciak gjorde efter att han utsatts för hot” 

Andra delen ”och att undersöka det som sagts om att personuppgifter läckts ut efter att han flera 

gånger bett de slovakiska myndigheterna om information under åberopande av 

informationsfriheten.” 

 
punkt 17 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”, nämligen att de högst uppsatta åklagarna anses 

väljas på ytterst politiska grunder, jämte att ett antal anklagelser om korruption bland 

tjänstemän på högsta nivå inte utretts i vederbörlig ordning.” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl V 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”. Till detta kom en beskrivning av att de högst 

uppsatta åklagarna valdes på ytterst politiska grunder”  

Andra delen dessa ord 
 

Övrigt 

Ändringsförslagen 5–8 hade strukits. 
 

 

12. Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som 

främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska 

unionen 

Resolutionsförslag: B8-0189/2018 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0189/2018 

(utskottet LIBE) 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 489, 137, 14 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: slutomröstning 
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13. Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med 

två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet 

Resolutionsförslag: B8-0194/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0194/2018 

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

före punkt 1 2 ENF  -  

punkt 1 3 ENF  -  

efter punkt 3 4 ENF  -  

5 ENF ONU - 90, 524, 12 

före skäl A 1 ENF  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 607, 7, 18 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: slutomröstning 

ENF: ÄF 5 
 

Övrigt 

Resolutionsförslaget B8-0196/2018 hade dragits tillbaka. 
 

 

14. Genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament 

Betänkande: Paulo Rangel (A8-0127/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1  originaltexten ONU + 479, 112, 25 

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 13 4 ALDE  -  

punkt 14  originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 / ONU + 393, 129, 101 

punkt 16 5 ALDE EO - 199, 414, 5 

punkt 17 6S ALDE  -  

punkt 18 7 ALDE delad   

1 -  

2 +  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

punkt 22 8 ENF ONU - 128, 479, 12 

skäl A  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

skäl E  originaltexten särsk. +  

skäl I  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 456, 115, 47 

skäl J  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 347, 244, 23 

skäl K  originaltexten särsk. +  

skäl N 1 ALDE EO - 210, 373, 28 

skäl O 2S ALDE  -  

 originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

skäl P 3 ALDE  +  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

skäl R  originaltexten ONU + 309, 273, 34 

skäl U  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 301, 253, 64 

skäl Y  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 518, 50, 46 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkterna 1, 14 (andra delen), skäl I (andra delen), R 

ENF: ÄF 8 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: skäl E, J , Y 

ECR: punkt 1, skäl K, R, U 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

skäl A 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”förbättrar och” 

Andra delen detta ord 

 

S&D: 

ÄF 7 

Första delen texten i sin helhet utom ordet ”huvudsakligen” 

Andra delen Strykning av ordet ”huvudsakligen” 

 

ECR: 

punkt 6 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”den tydliga avgränsningen mellan” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 14 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet understryker att den begränsade 

användningen av förfarandet med gult kort skulle kunna indikera att 

subsidiaritetsprincipen på det hela taget respekteras inom EU. Parlamentet anser 

därför att de förfarandemässiga bristerna i systemet för tidig varning inte bör ses 

som ett slutgiltigt bevis för underlåtenhet att respektera subsidiaritetsprincipen.” 

Andra delen dessa ord 
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skäl I 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”som naturliga företrädare för folket i Europa.” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl O 

Första delen ”Systemet för tidig varning kan kompletteras av det system som för närvarande gör 

det möjligt för de nationella parlamenten att lägga fram konstruktiva förslag som 

övervägs av kommissionen,” 

Andra delen ”med vederbörlig hänsyn till dess initiativrätt.” 

 
skäl P 

Första delen ”Flera nationella parlament har uttryckt intresse för ett instrument för att förbättra 

den politiska dialogen, vilket skulle ge dem möjlighet att lägga fram konstruktiva 

förslag för kommissionens övervägande, med vederbörlig hänsyn till kommissionens 

initiativrätt” 

Andra delen ”och efter att först ha säkrat Europaparlamentets stöd för förslaget.” 

 

PPE, ECR: 

punkt 18 

Första delen ”Europaparlamentet föreslår, i linje med den politiska dialog som kommissionen 

inledde 2016, att man fullt ut ska utnyttja det system varigenom nationella parlament 

kan lämna konstruktiva förslag till kommissionen i syfte att positivt påverka den 

europeiska debatten och kommissionens initiativrätt. Parlamentet föreslår i detta 

hänseende att kommissionen skulle kunna ha möjlighet att antingen införliva sådana 

förslag eller att utfärda ett formellt svar där den understryker sina skäl till att inte 

acceptera förslagen.” 

Andra delen ”Parlamentet påpekar att ett sådant förfarande inte kan bestå av en initiativrätt, eller 

en rätt att upphäva eller ändra lagstiftning, eftersom det i så fall skulle undergräva 

”unionsmetoden” och befogenhetsfördelningen mellan den nationella nivån och EU-

nivån och därmed strida mot fördragen.” 

Tredje delen ”Om det i framtiden skulle göras en översyn av fördragen rekommenderar 

parlamentet att rätten att ta initiativ till lagstiftning huvudsakligen tilldelas 

Europaparlamentet, i dess egenskap av direkt företrädare för EU-medborgarna.” 
 

 

15. Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik 

Betänkande: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 6  originaltexten ONU - 296, 303, 7 

punkt 19  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 575, 7, 16 

3 +  

punkt 28  originaltexten särsk. +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 36  originaltexten särsk. +  

punkt 38  originaltexten särsk. +  

punkt 50  originaltexten särsk. / 

EO 

- 288, 293, 8 

punkt 56  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 319, 236, 32 

punkt 66  originaltexten särsk. +  

punkt 69  originaltexten särsk. +  

efter punkt 69 1 Verts/ALE ONU + 284, 273, 30 

punkt 70  originaltexten särsk. / 

EO 

- 230, 328, 28 

punkt 72  originaltexten särsk. +  

punkt 80  originaltexten särsk. -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 445, 104, 38 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 1, punkt 6 

GUE/NGL punkt 19 (andra delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 28, 56, 66, 69, 72 

S&D: punkterna 36, 38, 50, 70, 80 

Verts/ALE: punkt 6 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL 

punkt 19 

Första delen ”Europaparlamentet anser att kommissionen bör kontrollera att de nationella 

konkurrensmyndigheterna, för att de ska kunna utföra sitt arbete helt oberoende, har 

tillräckliga resurser i form av finansiella, personella och tekniska resurser, och att val 

eller utnämning av styrelseledamöter och den högsta ledningen är transparent och 

inte står under politiskt inflytande. Parlamentet betonar att de nationella 

konkurrensmyndigheternas oberoende, även ur ett budgetperspektiv, är nödvändigt 

för att säkerställa en effektiv tillämpning av EU:s konkurrenslagstiftning. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att de nationella 

konkurrensmyndigheterna offentliggör årsrapporter som innehåller statistik och en 

sammanfattning av deras verksamhet och uppmanar kommissionen att överlämna en 

årlig rapport till parlamentet om dessa viktiga frågor.” 
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Andra delen ”Parlamentet anser att de nationella konkurrensmyndigheterna måste ha infört 

förfaranden för att se till att deras anställda och styrelseledamöter, under en rimlig 

tidsperiod efter att ha lämnat sina tjänster, avstår från sysselsättningar som kan ge 

upphov till en intressekonflikt i samband med specifika fall som de arbetat med vid 

den nationella konkurrensmyndigheten.” 

Tredje delen ”Parlamentet betonar vikten av ECN, som erbjuder en plattform för regelbundna 

diskussioner mellan kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna i 

syfte att säkerställa en effektiv och enhetlig tillämpning av konkurrensreglerna. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn de nationella 

konkurrensmyndigheternas synpunkter.” 
 

 

16. Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa 

Resolutionsförslag: B8-0188/2018, B8-0195/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0188/2018 

(utskottet ENVI) 

punkt 11  originaltexten ONU + 306, 263, 9 

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag B8-0195/2018 

(ENF-gruppen) 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 11 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkt 11 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 33 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”att bana väg för en mer harmoniserad och 

samordnad tidsplan för vaccinering i hela EU,” 

Andra delen dessa ord 
 

 

17. Genomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern 
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Betänkande: Soraya Post och Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 36 2 S&D  -  

skäl C 1 S&D EO - 237, 305, 17 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 475, 51, 28 

 

 

 

18. Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning 

Resolutionsförslag: B8-0190/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0190/2018 

(utskottet CULT) 

efter punkt 9 3 GUE/NGL ONU + 276, 226, 44 

skäl A 1 GUE/NGL ONU + 311, 186, 49 

efter skäl A 2 GUE/NGL ONU - 87, 445, 16 

skäl D  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL ÄF 1, 2, 3 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL 

skäl D 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”öka anställbarheten och konkurrenskraften,” 

Andra delen dessa ord 

 


