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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. Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, 

Frankrike och Portugal 

Betänkande: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018) (majoritet av parlamentets ledamöter och tre 
femtedelar av de avgivna rösterna erfordras) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 629, 21, 9 

 

 

2. Förslag till ändringsbudget nr 1/2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av 

EU:s solidaritetsfond  

för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal 

Betänkande: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 650, 28, 1 

 

 

3. Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är 

medlemmar i EU ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Christofer Fjellner (A8-0182/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

godkännande utan omröstning 

 

 

4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 

EGF/2018/000 TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ 

Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018) (majoritet av parlamentets ledamöter och tre 

femtedelar av de avgivna rösterna erfordras) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 3 1 ENF ONU - 152, 518, 9 

4 GUE/NGL  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

5 GUE/NGL  -  

efter punkt 9 6 GUE/NGL  -  

efter skäl B 2 GUE/NGL  -  

skäl E 3 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 575, 107, 4 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 1 
 

 

5. Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genetiskt modifierad majs GA21 

(MON-ØØØ21-9) (D056125) 

Resolutionsförslag: B8-0232/2018 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till resolution B8-0232/2018 

(ENVI-utskottet) 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 450, 200, 35 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE, ENF: slutomröstning 
 

 

6. Invändningar enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs 1507 × 59122 × MON 

810 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av 

transformationshändelserna 1507, 59122, MON 810 och NK603 

Resolutionsförslag: B8-0233/2018 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till resolution B8-0233/2018 

(ENVI-utskottet) 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 451, 199, 37 
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE, ENF: slutomröstning 
 

 

7. Fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterierna för tillträde till 

EU:s marknad 

Betänkande: Linnéa Engström (A8-0156/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 30 1 ≥ 38 

ledamöter 

EO + 539, 136, 7 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 590, 52, 41 

 

 

 

8. Framtiden för livsmedel och jordbruk 

Betänkande: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 8 ENF  -  

efter punkt 2 33 Verts/ALE EO - 303, 376, 5 

51 GUE/NGL ONU - 316, 350, 16 

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 580, 74, 29 

efter punkt 6 34 Verts/ALE ONU - 320, 361, 6 

punkt 7 25 EFDD  -  

punkt 8  originaltexten ONU + 627, 26, 32 

efter punkt 9 35 Verts/ALE ONU - 314, 357, 13 

42 GUE/NGL ONU + 358, 291, 34 

punkt 14  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 527, 106, 49 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 19  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 522, 127, 22 

punkt 23  originaltexten särsk. +  

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 25 36 Verts/ALE ONU + 561, 104, 19 

punkt 27  originaltexten ONU + 608, 44, 29 

punkt 29 9 ENF  -  

efter punkt 36 49 GUE/NGL ONU - 327, 339, 22 

efter punkt 37 43 GUE/NGL  -  

punkt 40  originaltexten delad   

1 / ONU + 605, 75, 8 

2 / ONU + 547, 113, 18 

punkt 44 10 ENF  -  

punkt 48  originaltexten ONU + 673, 11, 3 

punkt 50 11 ENF  -  

21 ≥ 38 

ledamöter 

 -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 55 12 ENF  -  

punkt 56 13 ENF  -  

punkt 60  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 64  originaltexten delad   

1 / ONU + 622, 34, 31 

2 / ONU + 460, 205, 13 

punkt 65  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 67 28 EFDD delad   

1 -  

2 -  

14 ENF  -  

 originaltexten delad   

1 / ONU + 577, 74, 28 

2 / ONU + 371, 303, 9 

3 +  

4 +  

efter punkt 67 1 PPE ONU + 335, 309, 39 

punkt 68  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 71 50 GUE/NGL ONU - 207, 461, 19 

efter punkt 78 15 ENF ONU - 108, 554, 11 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 82 2 PPE EO - 283, 364, 21 

punkt 88  originaltexten ONU + 314, 297, 62 

punkt 91  originaltexten ONU + 377, 272, 35 

punkt 92  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 94  originaltexten ONU + 403, 253, 28 

efter punkt 95 44 GUE/NGL EO - 295, 354, 24 

eftre punkt 96 45 GUE/NGL  -  

punkt 97 16= 

29= 

ENF 

EFDD 

 -  

efter punkt 100 46 GUE/NGL EO - 140, 530, 4 

punkt 104  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 105  originaltexten särsk. +  

punkt 112  originaltexten ONU + 368, 308, 12 

punkt 115  originaltexten särsk. +  

rubrik efter punkt 118  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 119 52 GUE/NGL ONU - 179, 485, 21 

punkt 120  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 503, 112, 49 

punkt 122  originaltexten särsk. +  

punkt 124  originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 +  

3 / ONU + 490, 184, 9 

4 / ONU + 507, 157, 12 

punkt 128  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 512, 129, 9 

punkt 129  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 135  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / EO + 482, 191, 8 

punkt 139  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 478, 162, 21 

punkt 140 17 ENF  -  

26 EFDD  -  

37 Verts/ALE EO - 253, 399, 21 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

punkt 142 18 ENF ONU - 70, 608, 2 

efter punkt 142 19 ENF ONU - 50, 609, 20 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 143 38 Verts/ALE ONU + 325, 309, 43 

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

punkt 144  originaltexten ONU + 611, 56, 15 

punkt 145 20 ENF  -  

punkt 146  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 146 39 Verts/ALE ONU + 603, 73, 9 

punkt 152  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 154  originaltexten särsk. +  

punkt 160  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 162 27 EFDD  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 168 40 Verts/ALE EO - 297, 381, 4 

punkt 170  originaltexten delad   

1 / ONU + 605, 66, 8 

2 / EO + 517, 140, 25 

punkt 171 41 Verts/ALE delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 / ONU - 298, 359, 19 

2 ↓  

punkt 176 47 GUE/NGL ONU - 216, 459, 11 

efter punkt 177 48 GUE/NGL  -  

efter beaktandeled 10 30 Verts/ALE ONU - 303, 357, 18 

skäl J  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / ONU + 581, 74, 23 

skäl M  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl P 3 ENF  -  

skäl T 4 ENF  -  

skäl Aa 5 ENF  -  

23 EFDD  -  

skäl Af  originaltexten delad   

1 / ONU + 557, 100, 13 

2 +  

skäl Ag  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 362, 291, 21 

skäl Ap 6S ENF  -  

skäl Ax  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 525, 143, 8 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl Bc 24 EFDD  -  

7 ENF  -  

31 Verts/ALE ONU - 294, 361, 28 

skäl Bd 22 ALDE  -  

 originaltexten ONU + 548, 98, 27 

skäl Bq 32 Verts/ALE ONU - 307, 356, 21 

skäl Bt  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 448, 131, 59 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 468, 123, 89 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE, S&D ÄF 1 

ECR: punkt 64 

GUE/NGL ÄF 42, 47, 49, 50, 51, 52 

ENF: ÄF 15, 18, 19, 49, punkterna 4 (del 2), 8, 27, 40, 48, 144, skäl Bd, J (del 2) 

Verts/ALE: ÄF 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, punkterna 67 (del 2), 88, 91, 94, 112, 124 (del 3 

och 4) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkterna 91, 112 

ALDE: punkt 122 

GUE/NGL punkterna 27, 120, 128, 154 

Verts/ALE: punkterna 14, 23, 88, 91, 94, 105, 112, 115, 128 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 60 

Första delen ”Europaparlamentet understryker att medel från den nuvarande gemensamma 

jordbrukspolitiken som går till jordbrukares konkreta åtgärder omfattas av mycket 

exakta och småskaliga kontroller,” 

Andra delen ”samtidigt som större belopp från den gemensamma jordbrukspolitikens budget 

(direkstöd) okontrollerat betalas ut på grundval enbart av markägande och att dessa 

därför inte kan motiveras med hänsyn till EU-medborgarna.” 

 

S&D: 

ÄF 28 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”, eller för att kompensera för effekterna av 

frihandelsavtal” 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 41 
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Första delen texten i sin helhet utom orddelen ”dumpnings” 

Andra delen denna orddel 

 

ALDE: 

punkt 40 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet begär därför att budgeten för den 

gemensamma jordbrukspolitiken i nästa fleråriga budgetram ska höjas eller 

bibehållas i fasta priser” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 64 

Första delen ”Europaparlamentet betonar att det behövs en rättvis fördelning av direktstöd mellan 

medlemsstaterna, vilket är mycket viktigt för att den inre marknaden ska fungera 

korrekt, med beaktande av objektiva kriterier” 

Andra delen ”såsom de belopp som medlemsstaterna erhåller i den första och andra pelaren, och 

med hänsyn till att naturförhållanden, sysselsättning och socioekonomiska 

förhållanden, allmänna levnadsstandarder, produktionskostnader, särskilt kostnader 

för mark, och köpkraften inte är desamma över hela EU.” 

 
punkt 65 

Första delen hela texten utom orddelen ”höjning” 

Andra delen denna orddel 

 
punkt 68 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”som båda bör bli obligatoriska för medlemsstaterna,” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 92 

Första delen hela texten utom ordet ”mer” (första förekomsten av ordet) 

Andra delen detta ord 

 
punkt 139 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”i syfte att inrätta en fungerande och fristående EU-

fond” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 170 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”som bygger på småskaligt jordbruk och 

familjejordbruk,” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl Bt 

Första delen hela texten utom ordet ”hårdare” 

Andra delen detta ord 

 

GUE/NGL 

punkt 25 

Första delen ”Europaparlamentet påminner om att det under den förra reformen var svårt att 

komma överens om en definition av en ”aktiv jordbrukare”, och” 

Andra delen ”anser därför att resultatet av jordbruksverksamheten (till exempel att marken hålls i 

god hävd, att djuren sköts bra, att det bidras till den cirkulära ekonomin) skulle 

kunna erbjuda en bättre inriktad och kvantifierbar lösning på frågan om en sådan 

definition.” 
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punkt 129 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”för att stödja inrättandet och utvecklingen av 

ekonomiska organisationer, såväl vertikala som horisontella, såsom 

producentorganisationer, inbegripet kooperativ, och deras sammanslutningar och 

branschorganisationer,” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 160 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”ytterligare öka livsmedelsindustrins produktivitet och 

konkurrenskraft på lång sikt, samt” och ”för att på så sätt stärka EU:s ledande roll i 

världen” 

Andra delen dessa ord 

 

ENF: 

punkt 4 

Första delen ”Europaparlamentet betonar att den gemensamma jordbrukspolitiken måste 

upprätthålla den viktiga relationen mellan EU:s lagstiftare, jordbrukarna och 

allmänheten.” 

Andra delen ”Parlamentet avvisar alla försök att åternationalisera den gemensamma 

jordbrukspolitiken, vilket skulle skapa större obalanser i konkurrensen på den inre 

marknaden.” 

 

Verts/ALE: 

punkt 19 

Första delen ”Europaparlamentet anser att informationsinsamlingen bör bygga på satellitbilder 

och det integrerade administrations- och kontrollsystemets databaser” 

Andra delen ”i stället för på enskilda jordbrukares uppgiftslämning.” 

 
punkt 104 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”ny” och ”precisionsjordbruk och digitala jordbruks” 

Andra delen ”ny” 

Tredje delen ”precisionsjordbruk och digitala jordbruks” 

 
underrubrik efter punkt 118 

Första delen hela texten utom orden ”det globala” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 152 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”:s handelspolitik” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 162 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”för att främja EU:s jordbruksintressen i nyligen 

genomförda bilaterala handelsförhandlingar, framför allt” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl M 

Första delen ”Direktstöd ger det första viktiga lagret av stabilitet och utgör ett skyddsnät för 

jordbrukarnas inkomster eftersom det står för en påtaglig del av jordbrukarnas 

årsinkomster samt upp till så mycket som 100 % av jordbruksintäkterna i vissa 

regioner. Detta stöd bör fortsätta, för att hjälpa jordbrukare att konkurrera på lika 

villkor” 

Andra delen ”med tredjeländer.” 
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skäl Af 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”precisionsjordbruk och uppnå” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl Ag 

Första delen ”Den mesta forskningen inom bioteknik sker nu utanför EU och fokuserar mestadels 

på jordbruksekonomiska frågor som inte är relevanta för EU-sektorn,” 

Andra delen ”vilket leder till potentiella förluster av investeringar och fokus.” 

 
skäl Ax 

Första delen texten i sin helhet utom orddelen ”bevarande” 

Andra delen denna orddel 

 

ALDE, GUE/NGL: 

punkt 50 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”obligatorisk”, ”gradvis avtagande,”, ”, med ett 

obligatoriskt tak som ska fastställas på europeisk nivå” och ”Parlamentet anser att de 

medel som görs tillgängliga genom taket och det gradvisa avtagandet bör behållas i 

den medlemsstat eller region som de kommer ifrån.” 

Andra delen ”obligatorisk” 

Tredje delen ”gradvis avtagande,” 

Fjärde delen ”, med ett obligatoriskt tak som ska fastställas på europeisk nivå” 

Femte delen ”Parlamentet anser att de medel som görs tillgängliga genom taket och det gradvisa 

avtagandet bör behållas i den medlemsstat eller region som de kommer ifrån.” 

 

S&D, ALDE, GUE/NGL, ENF, Verts/ALE: 

punkt 67 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”, men att stödet endast bör aktiveras efter en 

bedömning av kommissionen” ”miljö, klimat eller” 

Andra delen ”, men att stödet endast bör aktiveras efter en bedömning av kommissionen” 

Tredje delen ”miljö, klimat eller” 

Fjärde delen ”, eller för att kompensera för effekterna av frihandelsavtal” 

 

ALDE, ENF: 

skäl J 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”, så ger den inga garantier för att budgeten för den 

gemensamma jordbrukspolitiken kommer att bibehållas, och denna fråga måste lösas 

innan de kommande lagstiftningsförslagen läggs fram. Dessa förslag” och ”att den 

gemensamma jordbrukspolitiken inte åternationaliseras,” 

Andra delen ”, så ger den inga garantier för att budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken 

kommer att bibehållas, och denna fråga måste lösas innan de kommande 

lagstiftningsförslagen läggs fram. Dessa förslag” 

Tredje delen ”att den gemensamma jordbrukspolitiken inte åternationaliseras,” 

 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

punkt 124 

Första delen ”Europaparlamentet insisterar på att den framtida gemensamma jordbrukspolitiken 

absolut måste stödja jordbrukare mer effektivt, rättvist och snabbt för att kunna 

hantera pris- och inkomstvolatilitet till följd av klimatrisker, svåra 

väderförhållanden, sanitära risker och marknadsrisker,” 
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Andra delen ”genom att skapa ytterligare incitament och marknadsförhållanden som stimulerar 

utveckling och frivillig användning av sådana verktyg för riskhantering och 

stabilisering (försäkringssystem, inkomststabiliseringsverktyg, mekanismer för 

individuella medel och gemensamma fonder) och samtidigt säkerställa tillträde för 

alla jordbrukare och förenlighet med befintliga nationella system.” utom orden 

”försäkringssystem,” och ” inkomststabiliseringsverktyg,” 

Tredje delen ”försäkringssystem,” 

Fjärde delen ”inkomststabiliseringsverktyg,” 

 
punkt 135 

Första delen ”Europaparlamentet betonar därför att den samlade marknadsordningen måste 

fortsätta att spela en viktig roll i den framtida gemensamma jordbrukspolitiken som 

skyddsnät för att snabbt stabilisera jordbruksmarknader och förutse kriser,” 

Andra delen ”och understryker att omnibusförordningen – med utgångspunkt i de lärdomar som 

dragits under de senaste marknadskriserna, särskilt i mejerisektorn – måste tillåta 

och uppmuntra till en kompletterande användning av innovativa instrument för 

styrning av marknaden och krishantering, såsom frivilliga sektorsavtal för att 

reglera, och i lämpliga fall minska, utbudet kvantitativt bland producenter, 

producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och 

branschorganisationer och bearbetningsföretag (till exempel EU:s program för 

minskad mjölkproduktion).” utom orden ”att omnibusförordningen” 

Tredje delen ”att omnibusförordningen” 

 
punkt 140 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”är gynnsamma för vissa av EU:s jordbrukssektorer,  

och att de är nödvändiga för att stärka EU:s ställning på den globala 

jordbruksmarknaden”, ”samt gynnar EU:s ekonomi som helhet,” och ”men att de 

också” 

Andra delen "men att de också" 

Tredje delen ”är gynnsamma för vissa av EU:s jordbrukssektorer, och att de är nödvändiga för att 

stärka EU:s ställning på den globala jordbruksmarknaden” 

Fjärde delen ”samt gynnar EU:s ekonomi som helhet,” 

 
punkt 143 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”samtidigt som”, ”fortsätta att arbeta för ett större 

marknadstillträde för europeiska jordbruksprodukter måste man också” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 146 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet betonar att EU:s jordbruksbaserade 

livsmedelsindustri bör dra nytta av de tillväxtmöjligheter som erbjuds av exporten, 

med tanke på att länder utanför Europa kommer att svara för uppskattningsvis 

90 procent av den ytterligare globala efterfrågan på jordbruksbaserade 

livsmedelsprodukter som kommer att uppstå under nästa årtionde.” 

Andra delen dessa ord 
 

Övrigt 

Stefan Eck (GUE/NGL-gruppen) hade också undertecknat ÄF 42–52. 
 

  



P8_PV(2018)05-30(VOT)_SV.docx 16 PE 623.123 

 

9. Tolkning och genomförande av det interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning 

Betänkande: Pavel Svoboda och Richard Corbett (A8-0170/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 8  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 407, 245, 17 

punkt 10  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 395, 247, 37 

punkt 27  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 71  originaltexten  + ändrat muntligen 

punkt 74  originaltexten  + ändrat muntligen 

(strykning av 

punkten) 

efter punkt 86  originaltexten  + muntligt 

ändringsförslag 

skäl W  originaltexten ONU + 349, 292, 43 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 497, 76, 111 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: skäl W, punkt 10 (del 2) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

≥ 76 ledamöter skäl W, punkt 8 
 

Begäranden om delad omröstning 

≥ 76 ledamöter 

punkt 10 

Första delen ”Europaparlamentet uppmuntrar utvecklingen av en effektiv lagstiftning för att 

skydda arbetstillfällena och utveckla Europas konkurrenskraft,” 

Andra delen ”med särskilt fokus på små och medelstora företag i alla sektorer av ekonomin.” 

 
punkt 27 

Första delen hela texten utom ordet ”systematiskt” 

Andra delen detta ord 
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Övrigt 

Heidi Hautala lade fram ett muntligt ändringsförslag om att lägga till en ny punkt efter punkt 86: 

”86a. Europaparlamentet uppmärksammar vederbörligen domen i målet De Capitani1 som bekräftar 

att principen om offentlighet och transparens är en oskiljaktig del av unionens lagstiftningsprocess 

och att en allmän presumtion om att tillgång till lagstiftningshandlingar, däribland triloghandlingar, 

kan nekas inte föreligger. 
1 Tribunalens dom (sjunde avdelningen i utökad sammansättning) av den 22 mars 2018, 

Emilio De Capitani mot Europaparlamentet, Mål T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.” 

 

Pavel Svoboda lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 71: 

”71. Europaparlamentet välkomnar det faktum att de interinstitutionella förhandlingar som avses i 

punkt 40 i det nya interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning inleddes i november 2016. 

Parlamentet beklagar att efter mer än ett år av diskussioner, tre förhandlingsomgångar på politisk 

nivå och ett antal sammanträden på teknisk nivå har fortfarande ingen överenskommelse nåtts, trots 

tydlig och fast rättspraxis. Parlamentet noterar de framsteg som gjorts hittills och understryker 

starkt att dessa förhandlingar bör avslutas under det bulgariska ordförandeskapet.” 

 

Pavel Svoboda lade fram ett muntligt ändringsförslag om att stryka punkt 74. 
 

 

10. Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel 

Resolutionsförslag: B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till resolution B8-0239/2018 

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

punkt 1  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 1 13 GUE/NGL ONU - 74, 592, 18 

efter punkt 2 14 GUE/NGL ONU - 116, 550, 17 

efter punkt 3 15 GUE/NGL ONU - 75, 559, 39 

punkt 4 1 EFDD  -  

6 ENF ONU - 98, 542, 40 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 4 16rev GUE/NGL ONU - 164, 480, 43 

punkt 5 2 EFDD  -  

12 ALDE  -  

efter punkt 5 17 GUE/NGL ONU - 133, 534, 20 

punkt 6 3 EFDD  -  

 originaltexten delad   

1 / ONU + 517, 120, 46 

2 / ONU + 488, 165, 19 

efter punkt 6 18 GUE/NGL ONU - 175, 480, 31 

punkt 7  originaltexten ONU + 500, 158, 26 

efter punkt 7 7 ENF ONU - 143, 527, 9 

19 GUE/NGL ONU - 86, 565, 32 

punkt 8 8 ENF ONU - 114, 535, 21 

4 EFDD  -  

 originaltexten ONU + 445, 188, 51 

efter punkt 8 20 GUE/NGL  -  

punkt 9  originaltexten delad   

1 / ONU + 510, 154, 17 

2 / ONU + 506, 132, 45 

efter punkt 9 9 ENF  -  

21rev GUE/NGL ONU - 85, 575, 25 

punkt 10 10 ENF ONU - 126, 522, 30 

 originaltexten ONU + 462, 193, 27 

efter punkt 10 22rev GUE/NGL ONU - 90, 542, 50 

efter punkt 11 23 GUE/NGL ONU - 145, 462, 69 

efter punkt 12 24 GUE/NGL ONU - 146, 501, 31 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 13 5 EFDD  -  

 originaltexten ONU + 503, 149, 32 

efter punkt 13 11 ENF ONU - 96, 525, 53 

25 GUE/NGL ONU - 120, 544, 21 

punkt 14  originaltexten delad   

1 / ONU + 566, 71, 41 

2 / ONU + 567, 85, 28 

efter punkt 14 26 GUE/NGL ONU - 86, 505, 88 

27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

efter beaktandeled 4 29 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 409, 213, 61 

Förslag till resolution B8-0241/2018 (GUE/NGL) 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: punkterna 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 

ENF: ÄF 6, 7, 8, 10, 11, punkt 9 (del 2) 

GUE/NGL: ÄF 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

S&D, PPE, EFDD: slutomröstning (B8-0239/2018) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

EFDD: punkterna 7, 8, 10, 13 

ENF: punkt 13 
 

Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 1 

Första delen ”Europaparlamentet noterar kommissionens förslag av den 2 maj 2018 om den 

fleråriga budgetramen 2021–2027 och systemet för Europeiska unionens egna 

medel, som utgör grunden för de kommande förhandlingarna.” 

Andra delen ”Parlamentet påminner om att parlamentets ståndpunkt fastställs klart och tydligt i 

två resolutioner som antogs med mycket stor majoritet den 14 mars 2018 och som 

utgör dess mandat för förhandlingarna.” 

 
punkt 4 
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Första delen ”Europaparlamentet uttrycker sin besvikelse över den föreslagna globala nivån för 

nästa fleråriga budgetram som fastställts till 1,1 biljoner EUR, vilket motsvarar 1,08 

% av BNI för EU-27 efter avdrag för Europeiska utvecklingsfonden (för närvarande 

0,03 % av EU:s BNI utanför EU:s budget). Parlamentet understryker att denna 

globala nivå uttryckt i procent av BNI är lägre i reala termer än nivån för den 

nuvarande fleråriga budgetramen,” 

Andra delen ”trots de ytterligare anslag som krävs för nya politiska prioriteringar och 

framväxande utmaningar för unionen. Parlamentet påminner om att den nuvarande 

fleråriga budgetramen är lägre än dess föregångare (den fleråriga budgetramen 

2007–2013) och har visat sig vara otillräcklig för att finansiera unionens akuta 

behov.” 

 
punkt 6 

Första delen ”Europaparlamentet bekräftar sin bestämda ståndpunkt i fråga om den nödvändiga 

anslagsnivån för viktiga EU-politikområden i den fleråriga budgetramen 2021–2027, 

så att uppdragen och målen för dessa politikområden ska kunna uppfyllas. 

Parlamentet betonar i synnerhet kravet på att upprätthålla finansieringen av den 

gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken för EU-27 på 

åtminstone samma nivå som i budgeten för 2014–2020 i reala termer, samtidigt som 

den övergripande utformningen av denna politik respekteras, på att tredubbla den 

nuvarande budgeten för programmet Erasmus +, på att fördubbla den särskilda 

finansieringen för små och medelstora företag och för bekämpning av 

ungdomsarbetslösheten, på att öka den nuvarande budgeten för forskning och 

innovation med minst 50 % till 120 miljarder EUR, på att fördubbla anslagen till 

programmet Life + , på att avsevärt öka investeringarna genom Fonden för ett 

sammanlänkat Europa och på att säkerställa ytterligare finansiering till säkerhet, 

migration och yttre förbindelser.” 

Andra delen ”Parlamentet betonar följaktligen sin ståndpunkt om att den fleråriga budgetramen 

för 2021–2027 bör fastställas till 1,3 % av BNI för EU-27.” 

 
punkt 14 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”och egna medel,” 

Andra delen dessa ord 

 

ENF: 

 

EFDD, ENF: 

punkt 9 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”, och stöder till fullo avskaffandet av alla rabatter och 

korrigeringar” 

Andra delen dessa ord 
 

Övrigt 

Förslag till resolution B8-0240/2018 (ECR-gruppen) hade dragits tillbaka. 

Marie-Pierre Vieu och Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL-gruppen) hade också undertecknat 

resolutionsförslaget B8-0241/2018. 
 

 

11. Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för 

kommissionen/unionens höga  

representant om Libyen 

Betänkande: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018) 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1, led a 36 S&D  +  

punkt 1, efter led a 20 GUE/NGL ONU - 91, 539, 39 

21 GUE/NGL ONU - 94, 534, 46 

22 GUE/NGL ONU - 53, 603, 24 

punkt 1, efter led b 27 EFDD EO + 610, 42, 26 

punkt 1, led d 28 EFDD EO + 375, 281, 25 

punkt 1, efter led g 29 EFDD EO + 503, 129, 44 

punkt 1, led h 30 EFDD  +  

punkt 1, led j 37 S&D EO + 537, 106, 24 

punkt 1, led l  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 1, led m  originaltexten delad   

1 / ONU + 607, 50, 13 

2 / ONU + 533, 120, 13 

punkt 1, led n 31 EFDD EO + 496, 113, 14 

punkt 1, led o  originaltexten delad   

1 / ONU + 610, 60, 10 

2 / ONU + 495, 121, 52 

punkt 1, efter led p 32 EFDD EO + 515, 92, 74 

punkt 1, led s 3S EFDD ONU - 118, 555, 4 

punkt 1, led t 10 GUE/NGL ONU - 183, 482, 13 

4 EFDD ONU - 126, 540, 11 

punkt 1, led u 11 GUE/NGL ONU - 182, 469, 26 

 originaltexten delad   

1 / ONU + 579, 64, 26 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / ONU + 352, 219, 90 

3 / ONU + 500, 124, 49 

4 / ONU + 429, 192, 50 

5 / ONU + 510, 130, 28 

6 / ONU + 506, 149, 19 

7 / ONU + 498, 150, 13 

punkt 1, efter led u 12 GUE/NGL ONU - 222, 451, 5 

13 GUE/NGL ONU - 101, 539, 33 

punkt 1, led v  originaltexten delad   

1 / ONU + 631, 18, 27 

2 / ONU + 372, 286, 18 

punkt 1, led w 5 EFDD ONU - 139, 526, 15 

punkt 1, efter led w 6 EFDD ONU - 146, 528, 5 

punkt 1, efter led x 14 GUE/NGL ONU - 212, 429, 35 

punkt 1, led y  originaltexten ONU - 330, 331, 18 

punkt 1, led z 38 S&D  +  

 originaltexten ONU ↓  

punkt 1, led ac 15 GUE/NGL ONU - 197, 440, 38 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 1, led ae 16 GUE/NGL ONU + 404, 261, 12 

punkt 1, efter led ai 39 S&D EO + 548, 101, 27 

40 S&D  -  

efter beaktandeled 5 7 GUE/NGL ONU + 348, 312, 19 

8 GUE/NGL ONU + 343, 290, 32 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter beaktandeled 13 1 EFDD ONU - 110, 542, 25 

skäl A 17 GUE/NGL ONU - 76, 547, 48 

efter skäl A 18 GUE/NGL ONU - 85, 532, 54 

19 GUE/NGL ONU - 95, 538, 44 

efter skäl G 23 EFDD EO + 433, 194, 49 

skäl H  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter skäl I 2 EFDD ONU - 91, 561, 27 

efter skäl K 9 GUE/NGL ONU + 338, 334, 4 

efter skäl O 24 EFDD  +  

skäl R 25 EFDD  +  

efter skäl S 26 EFDD EO + 554, 97, 19 

efter skäl Z 34 S&D  +  

35 S&D  +  

omröstning: rekommendation (texten i sin helhet) ONU + 486, 150, 44 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 1, 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: ÄF 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, punkt 1, led m; punkt 1, 

led o; punkt 1, led u; punkt 1, led v; punkt 1, led y; punkt 1, led z 
 

Begäranden om särskild omröstning 

EFDD: punkt 1, led ac 

Verts/ALE, 

GUE/NGL: 

punkt 1, led y; punkt 1, led z 

 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 1, led l 
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Första delen ”att diskutera krisen i Libyen inom ett större, regionalt och panafrikanskt 

sammanhang, och beakta att Libyen är avgörande för stabiliteten i Nordafrika, Sahel 

och Medelhavet; att främja och underlätta samarbetet med Libyens grannar i Sahel; 

att som en del av denna diskussion beakta den påverkan som situationen i Libyen har 

för den dynamik och de utmaningar som EU måste hantera; att utveckla en 

övergripande politik gentemot Libyen som tar hänsyn till regionala och 

panafrikanska perspektiv och omfattar utvecklings-, säkerhets- och migrationspolitik 

i vidare mening samt skydd av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, 

terrorismbekämpning och kampen mot slaveri och utnyttjande; att se till att denna 

politik stöds genom lämpliga och tillräckliga medel för dess genomförande, 

inbegripet nästa fleråriga budgetram, för att kunna nå konkreta resultat;” 

Andra delen ”att fortsätta och intensifiera, där så är möjligt, samarbetet mellan Nato-insatsen Sea 

Guardian och Europeiska unionens militära insats Sophia i södra centrala 

Medelhavsområdet,” 

 

 
punkt 1, led ac 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”fortsätta och intensifiera arbetet i Europeiska 

unionens militära insats Sophia i södra centrala Medelhavsområdet, för att upplösa 

människohandlares och smugglares affärsmodeller, utveckla den libyska 

kustbevakningens kapacitet och” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl H 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”EU:s insatser har gett resultat i” och ” sfrågan med 

tanke på att” 

Andra delen dessa ord 

 

GUE/NGL: 

punkt 1, led m 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”insatser för att bekämpa terrorism och olaglig handel, 

genom dels integrering på underrättelseområdet, finansiellt samarbete och taktiskt 

stöd, dels” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 1, led o 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”i enlighet med Parisförklaringen av den 25 juli 2017” 

Andra delen dessa ord 

 

Verts/ALE, GUE/NGL: 

punkt 1, led u 
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Första delen ”att öka de gemensamma ansträngningarna från EU, AU och FN för att öka skyddet 

för migranter och flyktingar i Libyen, med särskild hänsyn till utsatta individer; att 

omedelbart och noggrant undersöka anklagelserna om övergrepp och omänsklig 

behandling av migranter och flyktingar i Libyen av kriminella grupper, liksom 

anklagelserna om slaveri; att ta fram initiativ för att förhindra sådana händelser i 

framtiden; att förbättra villkoren för flyktingar och migranter som hålls i förvar, och 

att uppmana de libyska myndigheterna att så snart som möjligt stänga de 

anläggningar som inte anses vara i linje med internationella standarder; att fortsätta 

med och öka antalet frivilliga återvändanden och insatser för vidarebosättning i 

samarbete med FN och AU, och samtidigt understryka vikten av att upphäva det 

libyska kravet på utresevisering; att uppmana de libyska myndigheterna att upphöra 

med godtyckliga gripanden och undvika frihetsberövande av utsatta personer, 

framför allt barn; att säkerställa att migranter behandlas med full respekt för 

internationella människorättsnormer och att anslå de nödvändiga medlen för detta 

ändamål från EU:s budget; att uppmana Libyen att skriva under och ratificera 

Genèvekonventionen från 1951 angående flyktingars rättsliga ställning och dess 

protokoll från 1967;” utom orden ”att förbättra villkoren för flyktingar och migranter 

som hålls i förvar, och”, ”som inte anses vara i linje med internationella standarder” 

och ”undvika” 

Andra delen ”att förbättra villkoren för flyktingar och migranter som hålls i förvar, och” 

Tredje delen ”som inte anses vara i linje med internationella standarder” 

Fjärde delen ”undvika” 

Femte delen ”att se till att EU:s gränsövervakningsuppdrag (EU BAM) i Libyen och Europeiska 

unionens militära insats Sophia i södra centrala Medelhavsområdet och 

Frontexinsatsen Themis tillsammans inriktas på hur olaglig verksamhet kan 

upplösas, däribland smuggling av migranter, människohandel och terrorism, i 

centrala Medelhavsområdet;” 

Sjätte delen ”att se till att EU BAM i enlighet med sitt uppdrag fortsätter att aktivt arbeta med 

och bistå de libyska myndigheterna inom prioriterade områden som rör 

gränsförvaltning, brottsbekämpning och det vidare straffrättsliga systemet,” utom 

ordet ”prioriterade”  

Sjunde delen ”prioriterade” 

 
punkt 1, led v 

Första delen ”att ytterligare utveckla sitt arbete för att motverka alla former av 

människosmuggling och människohandel till, genom och från Libyens territorium 

och utanför Libyens kust, som undergräver stabiliseringsprocessen i Libyen och 

sätter tusentals människoliv på spel;” 

Andra delen ”att i detta hänseende säkerställa fortsatta EU-bidrag för att motverka dessa problem 

genom hjälp till Libyens motparter med att bygga upp sedan länge välbehövlig 

kapacitet för att säkerställa lands- och sjögränserna och samarbeta med de libyska 

myndigheterna för att införa en omfattande gränsförvaltningsstrategi,” 
 

Övrigt 

ÄF 33 hade annullerats. 
 

 

12. Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt 

Betänkande: Carlos Coelho (A8-0160/2018) 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 8 1 föredraganden  +  

punkt 41  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 333, 295, 8 

punkt 44  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 371, 270, 24 

punkt 51  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 346, 322, 12 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 439, 157, 80 

 

Begäranden om särskild omröstning 

≥ 76 ledamöter punkterna 41, 44, 51 
 

 

13. Miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem 

Betänkande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Angelika Mlinar (A8-0168/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 15  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 16  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 18  originaltexten ONU + 643, 3, 21 

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 42  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

punkt 43  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 521, 109, 30 

punkt 51  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 60  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 513, 101, 38 

skäl N  originaltexten ONU + 523, 78, 55 

skäl O  originaltexten delad   

1 / ONU + 571, 29, 60 

2 / ONU + 517, 91, 52 

skäl P  originaltexten ONU + 545, 65, 54 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 517, 74, 72 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkterna 18, 43 (del 2), 60 (del 2) 

ENF: skäl O, N, P 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 18 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 42 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att motverka de rättsliga och praktiska 

bristerna i genomförandet av detta direktiv genom verklig samverkan mellan EU:s 

olika instrument för brottsofferskydd, till exempel direktiv 2011/99/EU om den 

europeiska skyddsordern, direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande 

av människohandel och om skydd av dess offer, direktiv 2011/92/EU om 

bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och 

barnpornografi och direktiv 2014/42/EU om frysning och förverkande av hjälpmedel 

vid och vinning av brott i Europeiska unionen.” 
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Andra delen ”Parlamentet uppmanar alla medlemsstater och EU att ratificera Europarådets 

Istanbulkonvention och se till att den tillämpas fullt ut, förebygga och bekämpa våld 

mot kvinnor och flickor och genomföra dessa viktiga instrument på ett 

sammanhängande sätt så att brottsoffer i Europa kan åtnjuta sina rättigheter till 

fullo.” 

 
punkt 43 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta med sektorsundersökningar i sin 

övervakning och rapportering och säkerställa en enhetlig tillämpning av direktivet 

för att skydda alla brottsoffer, oavsett orsak till viktimiseringen eller särskilda 

karaktärsdrag,” 

Andra delen ”såsom ras, hudfärg, religion, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, 

könsegenskaper, funktionsnedsättning, migrantstatus eller någon annan status.” 

 
punkt 60 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”inklusive sexuell och reproduktiv hälsa,” 

Andra delen dessa ord 

 

ENF: 

punkt 15 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka rättigheterna för offer för 

hatbrott,” 

Andra delen ”bland annat sådana som begås mot hbti-personer eller med rasistiska motiv.” 

 
punkt 33 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”och hbtqi-personer” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 51 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”och hbtqi-personer” och ”könsrelaterat” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl O 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”mot migranter och asylsökande” 

Andra delen dessa ord 

 

ECR, ENF: 

punkt 16 
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Första delen ”Europaparlamentet framhåller att individuella bedömningar är avgörande för att 

hjälpa alla brottsoffer att ta kontrollen över sin situation genom att informera dem 

om deras rättigheter, och rätten att fatta beslut, i de förfaranden som de är del i och, 

om det rör sig om barn, rätten att få tillgång till de specifika rättssäkerhetsgarantier 

som ska gälla för dem redan från början av det rättsliga förfarandet. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att på ett korrekt sätt införa individuell bedömning i rätt 

tid av brottsoffer i sin lagstiftning, bland annat i samband med deras inledande 

kontakt med en behörig myndighet, om detta är nödvändigt, eftersom detta är ett 

nödvändigt steg i processen för att kunna upptäcka och identifiera ett brottsoffers 

särskilda behov, samt att sedan bevilja särskilt skydd i enlighet med dessa behov och 

förhindra sekundär och upprepad viktimisering, hot och hämnd. Parlamentet 

poängterar att de individuella bedömningarna måste ses över regelbundet för att 

fastställa kontinuerliga stödbehov och att brottsoffren bör erbjudas en 

uppföljningsundersökning inom en lämplig tidsperiod efter det att brottet inträffade, 

baserat på befintlig kunskap om traumareaktioner. Parlamentet erinrar om att 

individuella bedömningar är särskilt nödvändiga för offer för människohandel och 

barn som utsatts för sexuella övergrepp, med tanke på de sociala, fysiska och 

psykologiska efterverkningarna av dessa brott.” 

Andra delen ”Parlamentet erinrar om att alla individuella bedömningar bör vara genusmedvetna, 

med tanke på att kvinnor och hbtqi-personer som utsatts för könsrelaterat våld 

behöver särskild uppmärksamhet och särskilt skydd på grund av den höga risken för 

upprepad viktimisering, och därför bör specifika åtgärder och specialiststöd 

säkerställas.” texten i sin helhet utom orden ”och hbtqi-personer som utsatts för 

könsrelaterat våld” 

Tredje delen ”och hbtqi-personer som utsatts för könsrelaterat våld” 
 

 

14. Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken 

Betänkande: Tokia Saïfi (A8-0166/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 1 5 GUE/NGL ONU - 287, 347, 25 

punkt 2 6 GUE/NGL delad   

1 / ONU - 276, 366, 15 

2 / ONU ↓  

3 / ONU ↓  

punkt 3 7 GUE/NGL EO - 238, 355, 51 

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 5  originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 +  

punkt 8 8 GUE/NGL ONU - 131, 526, 10 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 9 9 GUE/NGL ONU - 149, 495, 14 

punkt 13 10S GUE/NGL  -  

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 15 2 S&D ONU - 266, 386, 9 

punkt 16  originaltexten ONU + 542, 102, 14 

punkt 25 11 GUE/NGL  -  

punkt 37 12 GUE/NGL  -  

punkt 42 13 GUE/NGL  -  

punkt 44 14 GUE/NGL ONU - 285, 346, 30 

punkt 46  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 476, 169, 13 

punkt 49 15 GUE/NGL ONU - 296, 346, 11 

punkt 60 3 S&D ONU - 323, 323, 13 

punkt 62 4 S&D  -  

efter skäl M 1 S&D  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 499, 91, 54 
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: ÄF 2, 3, punkterna 16, 46 (del 2) 

GUE/NGL ÄF 5, 6, 8, 9, 14, 15 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 16 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 46 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”, där det som ett alternativ bland flera andra ingick 

överväganden om ett sanktionsbaserat tillvägagångssätt” 

Andra delen dessa ord 

 

S&D: 

ÄF 6 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”och börjat med utpressning mot tredjeländer” och 

”genom att hota med” 

Andra delen ”och börjat med utpressning mot tredjeländer” 

Tredje delen ”genom att hota med” 

 

PPE: 

punkt 4 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”redan nu” och ”och att i god tid lägga fram en 

konsekvensbedömning, dels med olika alternativ för de framtida 

handelsförbindelserna,” 

Andra delen dessa ord 

 

EFDD: 

punkt 5 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att 

snarast möjligt förtydliga sitt beslut om framtida frihandelsavtals uppbyggnad och 

att till fullo respektera denna fördelning av befogenheter mellan EU och dess 

medlemsstater när det gäller antagandet av förhandlingsdirektiv, förhandlingarna, 

den rättsliga grunden för förslag att underteckna och ingå internationella 

handelsavtal, och särskilt för rådets undertecknande och ingående av dessa, för att 

det inte ska uppstå några ytterligare dröjsmål med handelsavtal, som man redan 

enats om med handelspartner men som ännu inte ratificerats.” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 8 

Första delen ”Europaparlamentet noterar blockeringarna i de plurilaterala förhandlingarna om 

TiSA och avtalet om miljöanpassade varor.” utom orden ”om TiSA” 

Andra delen ”om TiSA” 

Tredje delen ”Parlamentet uppmanar EU att ta initiativ till att på nytt få i gång dessa bägge 

förhandlingsprocesser, varvid förhandlingarna om TiSA bör bedrivas i enlighet med 

parlamentets ståndpunkt om TiSA.” 

 
punkt 14 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta 

sitt arbete med det nya multilaterala systemet för rättsliga avgöranden av tvister om 

investeringar” 

Andra delen dessa ord 

 


