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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. Samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i 

Afrika och Madagaskar *** 

Rekommendation: Jerzy Buzek (A8-0213/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 633, 23, 12 

 

 

 

2. Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan 

Europeiska unionen och Förenta staterna *** 

Rekommendation: Rolandas Paksas (A8-0212/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 597, 48, 26 

 

 

 

3. Det gemensamma företaget för europeiska högpresterande datorsystem * 

Betänkande: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 599, 37, 39 

 

 

4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – 

EGF/2017/009 FR/Air France 

Betänkande: Alain Lamassoure (A8-0210/2018) (En majoritet av parlamentets ledamöter och 3/5 av 

rösterna erfordrades.) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 549, 88, 39 
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5. Städernas roll inom unionens institutionella ramar 

Betänkande: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 499, 70, 102 

 

 

6. Friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och 

skadeståndsansvar  

Betänkande: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 631, 27, 19 

 

Övrigt 

Erratum: alla språkversioner. 
 

 

7. Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram ***I 

Betänkande: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande av kommissionens förslag 

förslag till avvisande 

av kommissionens 

förslag 

2= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

ONU - 149, 491, 36 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

3 utskottet ONU + 478, 179, 23 

Gemensamt uttalande 4 utskottet  +  

Uttalande från 

kommissionen 

5 utskottet  +  

förslag till rättsakt 

texten i sin helhet 3 m. d. utskottet  ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

gemensam omröstning 

1 m. d. utskottet  ↓  

Artikel 6, efter punkt 4 6 Verts/ALE  ↓  

1 m. d. utskottet  ↓  

3 m. d. utskottet  ↓  

Artikel 12, efter 

punkt 1 

7 Verts/ALE  ↓  

3 m. d. utskottet  ↓  

Artikel 13, punkt 1 1 m. d.

= 8= 

Verts/ALE-

utskottet 

 ↓  

3 m. d. utskottet  ↓  

Artikel 16, punkt 1 9 Verts/ALE  ↓  

3 m. d. utskottet  ↓  

1 m. d. utskottet  ↓  

Artikel 16, efter 

punkt 1 

10 Verts/ALE  ↓  

omröstning: kommissionens förslag ONU ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: ÄF 2, 11 

EFDD: ÄF 2 
 

 

8. Integrerad statistik över jordbruksföretag ***I 

Betänkande: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

57 utskottet ONU + 562, 49, 74 
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9. Meddelande om projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska 

unionen ***I 

Betänkande: Barbara Kappel (A8-0211/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

kommissionens förslag 

ONU + 417, 230, 33 

 

 

 

10. Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på 

mervärdesskatteområdet * 

Betänkande: Roberts Zīle (A8-0215/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

gemensam omröstning 

1-9 

13-41 

utskottet  +  

Artikel 7, punkt 4 42 ECR  +  

10 utskottet  ↓  

11 utskottet  ↓  

12 utskottet  ↓  

omröstning: kommissionens förslag ONU + 568, 56, 56 

 

 

 

11. Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen 

Betänkande: Francisco Assis (A8-0194/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Alternativt 

resolutionsförslag 

1 ENF  -  

punkt 48  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / EO - 249, 263, 166 

3 +  

punkt 52  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3 +  

punkt 57  originaltexten delad   

1 -  

2 +  

punkt 66  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 80  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3/ EO + 373, 97, 209 

skäl I  originaltexten särsk. / 

EO 

- 164, 313, 200 

skäl J  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

skäl S  originaltexten delad   

1 -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

omröstning: resolution från AFET-utskottet 

(texten i sin helhet) 

ONU + 534, 71, 73 

 

 

Begäranden om särskild omröstning 

≥ 76 ledamöter skäl I 
 

 

 

Begäranden om delad omröstning 

≥ 76 ledamöter 

skäl J 

Första delen ”Kvinnor från urbefolkningar upplever hinder i fråga om sexuell och reproduktiv 

hälsa” utom orden ”och rättigheter” 

Andra delen ”och rättigheter,” 

Tredje delen ”inbegripet bristande rådgivning om sexuell och reproduktiv hälsa, bristande tillgång 

till sjukvårdsinrättningar och sjukvårdsmateriel”  

Fjärde delen ”samt lagstiftning som förbjuder aborter även i fall av våldtäkt,” 

Femte delen ”vilket leder till hög mödradödlighet, många tonårsgraviditeter och hög förekomst 

av sexuellt överförbara sjukdomar.”  

 
skäl S 

Första delen ”Den ökande liberaliseringen och avregleringen av marknaden har lett till utländska 

direktinvesteringar på urbefolkningarnas territorier utan vare sig något på förhand 

inhämtat samtycke från dem eller någon verklig samrådsprocess, vilket resulterat i 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna för kvinnor från urbefolkningar.” 

Andra delen ”Utveckling kan inte mätas med hjälp av tillväxtindikatorer, utan man bör i första 

hand ta hänsyn till huruvida fattigdom och ojämlikhet minskat.” 

 
punkt 48 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar EU att fullgöra sina extraterritoriella skyldigheter 

med avseende på mänskliga rättigheter,” 

Andra delen ”och är fast beslutet att begära lagstiftningsförslag från kommissionen och arbeta 

tillsammans med Europeiska rådet för att upprätta lagstiftning för att förhindra och 

bestraffa extraterritoriella kränkningar av urbefolkningars och lokalsamhällens 

rättigheter.” 

Tredje delen ”Parlamentet uppmanar EU att utarbeta tydliga uppföranderegler och regelverk för 

extraterritoriella åtgärder av företag och investerare som hör till dess jurisdiktion, för 

att säkerställa att de respekterar urbefolkningars och lokalsamhällens rättigheter och 

att de vederbörligen kan ställas till svars och bestraffas om deras verksamhet leder 

till kränkningar av dessa rättigheter. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att 

överväga effektiva mekanismer för krav på tillbörlig aktsamhet för företag, för att 

säkerställa att importerade varor inte är kopplade till markrofferi eller allvarliga 

kränkningar av urbefolkningars rättigheter. Parlamentet uppmanar med kraft 

utrikestjänsten att utarbeta operativa verktyg för att ge vägledning åt personal vid 

EU-delegationer.” 

 
punkt 52 
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Första delen ”Europaparlamentet understryker den direkta påverkan som klimatförändringarna 

har på kvinnor från urbefolkningar, eftersom de gör att de tvingas överge sina 

traditionella metoder eller tvingas på flykt, med ständig risk för att utsättas för våld, 

övergrepp och utnyttjande. Parlamentet uppmanar alla stater, däribland EU och 

medlemsstaterna, att inkludera urbefolkningarna, och i synnerhet kvinnor från 

urbefolkningar och landsbygdssamhällen, i sina strategier för att komma till rätta 

med klimatförändringarna och i utformningen av effektiva klimatstrategier när det 

gäller anpassning till klimatet och begränsning av dess inverkan, samtidigt som 

könsspecifika faktorer beaktas. Parlamentet begär att klimatrelaterad flykt tas på 

allvar och är öppet för en debatt om att fastställa en bestämmelse om 

”klimatmigration”.  

Andra delen ”Parlamentet vill att det ska tillsättas en expertpanel som ska utforska denna fråga på 

internationell nivå och begär att frågan om klimatmigration förs upp på den 

internationella agendan.” 

Tredje delen ”Parlamentet efterlyser förstärkt internationellt samarbete för att säkra 

klimatresiliens.” 

 
punkt 57 

Första delen ”Europaparlamentet betonar att bilaterala investeringsavtal kan inverka negativt på 

urbefolkningarnas rättigheter och begränsa deras deltagande i beslutsfattandet.” 

Andra delen ”Parlamentet påminner om regeringarnas rätt att reglera i allmänhetens intresse. 

Parlamentet erinrar också om att internationella investeringsavtal måste följa 

internationell människorättslagstiftning, däribland bestämmelser som rör 

urbefolkningar, och uppmanar till större öppenhet i detta avseende, särskilt genom 

att inrätta lämpliga förfaranden för samråd och mekanismer för samarbete med 

urbefolkningarna. Parlamentet uppmanar institut för utvecklingsfinansiering som 

finansierar investeringar att stärka garantierna för mänskliga rättigheter för att 

säkerställa att utnyttjandet av mark och resurser i utvecklingsländer inte leder till 

några kränkningar av eller brott mot de mänskliga rättigheterna, särskilt med 

avseende på urbefolkningarna.” 

 
punkt 66 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar samtliga stater att säkerställa tillgång till hälso- och 

sjukvårdstjänster av hög kvalitet och rättigheter, särskilt när det gäller tjänster och 

rättigheter avseende sexuell och reproduktiv hälsa, för kvinnor och flickor från 

urbefolkningar.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att främja deras tillgång 

till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa inom EU:s program för 

utvecklingssamarbete.” 

 
punkt 80 

Första delen ”Europaparlamentet påminner om artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt och principen om en konsekvent politik för utveckling.” 

Andra delen ”Parlamentet noterar med oro att EU:s energi-, jordbruks-, handels- och 

investeringspolitik har visat sig vara drivkrafter bakom markrofferi i tredjeländer, 

med storskaliga markförvärv som inverkar negativt på urbefolkningarnas tillgång till 

mark.” 

Tredje delen ”Parlamentet beklagar djupt att den pågående översynen av direktivet om förnybar 

energi hittills inte har infört sociala kriterier och hållbarhetskriterier som tar hänsyn 

till risken för markrofferi. Parlamentet påminner om att direktivet bör vara i 

överensstämmelse med internationella normer för besittningsrätt.” 
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12. Klimatdiplomati 

Betänkande: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 11 1 ≥ 76 

ledamöter 

ONU + 326, 319, 23 

 originaltexten delad   

1/ ONU ↓  

2 / ONU ↓  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 488, 113, 72 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: ÄF 1, punkt 11 
 

Begäranden om delad omröstning 

≥ 76 ledamöter 

punkt 11 

Första delen ”Europaparlamentet konstaterar att klimatförändringarna förvärrar de villkor som 

leder till migration i utsatta områden och påminner om att framtida migration 

kommer att öka om de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna inte 

hanteras på ett lämpligt sätt.”  

 

Andra delen ”Parlamentet anser det därför viktigt att arbeta för fastställandet av en allmänt 

vedertagen definition av begreppet klimatflykting inom FN i syfte att upprätta en 

internationell rättslig ram för personer som fördrivits på grund av 

klimatförändringarnas effekter och att anta en gemensam strategi för skyddet av 

klimatflyktingar. Parlamentet uppmanar EU att aktivt delta i debatten om begreppet 

klimatflykting, inte minst dess möjliga rättsliga definition på internationell nivå.” 

 


