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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. Likvärdighet av fältbesiktningar ***I 

Betänkande: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 543, 75, 45 

 

 

2. Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för 

småföretag * 

Betänkande: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 618, 40, 24 

 

 

3. Genomförandebeslut om att underställa de nya psykoaktiva ämnena 

cyklopropylfentanyl och metoxiacetylfentanyl kontrollåtgärder * 

Betänkande: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 635, 11, 37 

 

 

4. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, 

Grekland, Litauen och Polen 

Betänkande: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) (majoritet av parlamentets ledamöter och 
tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 652, 26, 4 

 

 

5. Förslag till ändringsbudget nr 4/2018: utnyttjande av Europeiska unionens 

solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen 
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Betänkande: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 654, 26, 3 

 

 

6. Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 565, 51, 65 

 

 

7. Särskilda åtgärder till förmån för Grekland 

Betänkande: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 591, 71, 19 

 

 

8. Olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning 

av hög kvalitet 

Betänkande: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 626, 31, 26 
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9. Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av 

finansiella tjänster 

Betänkande: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 564, 71, 49 

 

10. Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden 

Betänkande: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 594, 58, 35 

 

11. Den europeiska solidaritetskåren ***I 

Betänkande: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till förkastande av kommissionens förslag 

förslag till förkastande 

av kommissionens 

förslag 

178 EFDD ONU - 112, 539, 34 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

175 utskottet ONU + 519, 132, 32 

gemensamt uttalande 176 utskottet  +  

uttalande från 

kommissionen 

177 utskottet  +  

förslag till lagstiftningsakt  

texten i sin helhet 175 

m.d. 

utskottet  ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-14 

16-59 

61 

63-72 

74-121 

123-

127 

129-

174 

utskottet  ↓  

artikel 2, led 4 60 utskottet  ↓  

180 EFDD ONU ↓  

175 

m.d. 

utskottet  ↓  

artikel 2, led 6 62 utskottet  ↓  

175 

m.d. 

utskottet  ↓  

181 EFDD ONU ↓  

artikel 3, stycke 1 73 utskottet  ↓  

175 

m.d. 

utskottet  ↓  

182 EFDD  ↓  

artikel 13, punkt 1 122 utskottet  ↓  

183 EFDD ONU ↓  

175 

m.d. 

utskottet  ↓  

artikel 14, stycke 1 128 utskottet  ↓  

175 

m.d. 

utskottet  ↓  

184 EFDD  ↓  

skäl 8 175 

m.d. 

utskottet  ↓  

15 utskottet  ↓  

179 EFDD  ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: kommissionens förslag ONU ↓  

 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 178, 180, 181, 183 
 

 

12. Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål ***I 

Betänkande: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till förkastande av kommissionens förslag 

förslag till förkastande 

av kommissionens 

förslag 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

ONU - 123, 538, 30 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

19 utskottet ONU + 489, 170, 32 

gemensamt uttalande 21 utskottet  +  

uttalande från 

kommissionen 

20 utskottet  +  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 22 

ENF: ÄF 23 
 

 

13. Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 * 

Betänkande: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-4 

7-17 

19-34 

36 

utskottet  +  

ändringsförslag från 5 utskottet ONU + 584, 92, 15 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ansvarigt utskott – 

särskild omröstning 
35S utskottet särsk. -  

artikel 3, punkt 1 40 Verts/ALE ONU - 207, 476, 10 

18 utskottet ONU + 485, 192, 18 

artikel 3, punkt 2, led e 41S Verts/ALE  -  

artikel 3, punkt 2, led f 42S Verts/ALE  -  

artikel 4, punkt 1, 

inledningen 

43 Verts/ALE  -  

artikel 4, punkt 1, led a 44S Verts/ALE ONU - 121, 536, 34 

bilaga I, stycke 4 45 Verts/ALE EO - 126, 554, 12 

bilaga I, stycke 6, led e 46S Verts/ALE ONU - 116, 551, 26 

bilaga I, stycke 6, led f 47S Verts/ALE  -  

bilaga I, stycke 6, led i 48S Verts/ALE ONU - 135, 536, 25 

bilaga I, stycke 9, led 

e, stycke 3 

49S Verts/ALE ONU - 125, 537, 30 

skäl 1 37 Verts/ALE  -  

efter skäl 1 38 Verts/ALE ONU - 300, 369, 22 

skäl 2 39 Verts/ALE ONU - 209, 465, 20 

efter skäl 4 50 ECR ONU - 161, 506, 27 

skäl 10   originaltexten ONU + 529, 121, 40 

skäl 11 6 utskottet EO + 536, 144, 14 

  originaltexten ONU ↓  

omröstning: kommissionens förslag ONU + 530, 132, 34 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 5, 18, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50 och skäl 10, 11 i kommissionens förslag 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: ÄF 35 
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14. Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på 

arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU 

Betänkande: Pina Picierno (A8-0265/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 2  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 357, 319, 14 

punkt 9  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 350, 279, 62 

punkt 13  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU - 293, 382, 16 

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 357, 320, 15 

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 348, 321, 25 

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 334, 317, 40 

punkt 37  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 304, 373, 18 

punkt 43  originaltexten ONU + 392, 243, 56 

punkt 45  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / ONU + 366, 295, 33 

punkt 46  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 364, 297, 33 

punkt 51  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 52  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 53  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl A  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl Y  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl AC  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 422, 222, 46 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 528, 48, 115 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

≥ 76 ledamöter punkterna 13 (andra delen), 25 (andra delen), 31 (andra delen), 43, 45 (andra delen), 

46 (andra delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

≥ 76 ledamöter skäl AC, punkterna 9 och 43 
 

Begäranden om delad omröstning 
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≥ 76 ledamöter 

skäl A 

Första delen hela texten utom orden ”och är kopplat till patriarkatet” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl Y 

Första delen ”Det är inte alla nationella och regionala parlament eller kommunförvaltningar som 

har specifika strukturer och interna regler som fastställer lämpliga kanaler för säker 

och konfidentiell inlämning och behandling av klagomål om trakasserier.” 

Andra delen ”Utbildning om sexuella trakasserier och mobbning bör vara obligatorisk för all 

parlamentspersonal och alla parlamentsledamöter, också i Europaparlamentet.” 

 
punkt 2 

Första delen hela texten utom orden ”som kan kopplas till patriarkaliska maktstrukturer” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 13 

Första delen hela texten utom ordet ”lagstiftnings” 

Andra delen detta ord 

 
punkt 25 

Första delen hela texten utom orden ”som regelverk” och ”på alla nivåer” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 29 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förebygga 

och bekämpa våld och trakasserier på arbetsplatsen med hjälp av en strategi som 

fastställer förebyggande åtgärder samt effektiva, transparenta och konfidentiella 

förfaranden för att behandla klagomål, kraftfulla och avskräckande påföljder för 

förövare, övergripande information och utbildning för att arbetstagare ska förstå 

åtgärderna och förfarandena och för att hjälpa företag att utarbeta handlingsplaner 

för genomförandet av alla dessa åtgärder.” 

Andra delen ”Parlamentet betonar att dessa åtgärder inte bör införlivas i redan befintliga 

strukturer om dessa strukturer redan har inbyggda könsspecifika hinder.” 

 
punkt 31 

Första delen hela texten utom orden ”obligatorisk” och ”Effektiv utbildning bör vara interaktiv, 

kontinuerlig, skräddarsydd för den specifika arbetsplatsen och hållas av externa 

experter.” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 37 

Första delen ”Europaparlamentet efterlyser ett snabbt antagande av översynen av direktivet om 

skriftligt meddelande (rådets direktiv 91/533/EEG).” 

Andra delen ”Parlamentet efterlyser än en gång ett direktiv om värdiga arbetsförhållanden, som 

bör omfatta åtgärder mot mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatsen.” 

 
punkt 45 

Första delen hela texten utom ordet “obligatorisk” 

Andra delen detta ord 

 
punkt 46 

Första delen hela texten utom ordet “obligatorisk” 

Andra delen detta ord 
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punkt 51 

Första delen hela texten utom orden ”och patriarkala maktförhållanden” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 52 

Första delen ”Europaparlamentet framhåller att utbildning om jämställdhet på alla nivåer är 

grundläggande för att undvika och eliminera dessa former av oönskat beteende, 

ändra attityder och minska den kulturella toleransen för sexism och sexuella 

trakasserier.” 

Andra delen ”Det behövs utbildningsprogram och debatter om detta ämne i skolan. Dessa 

program och debatter bör, i samarbete med relevanta icke-statliga organisationer och 

jämställdhetsorgan, vid behov och när så är lämpligt, omfatta information och 

diskussioner om förebyggande av och åtgärder mot sexuella trakasserier, för att öka 

kunskapen om offrens rättigheter och påminna om kopplingen mellan sexuella 

trakasserier och objektifieringen av kvinnor.” 

 
punkt 53 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra 

informationskampanjer på gymnasieskolor och att ta upp problemet med 

nätmobbning i skolornas och universitetens kursplaner.” 

Andra delen ”I synnerhet bör den framgångsrika kampanjen mot nätmobbning ”Delete 

Cyberbullying” och initiativet för ett säkrare internet fortsätta för att bekämpa 

mobbning och sexuella trakasserier, så att ungdomar, framtidens EU-medborgare, 

förstår vikten av att främja jämställdhet och respektera kvinnor.” 
 

 

15. Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern 

Betänkande: Jill Evans (A8-0228/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 592, 45, 44 
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16. Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: 

skogarna 

Betänkande: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 11  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 367, 317, 9 

punkt 18  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 380, 237, 73 

punkt 42  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 44  originaltexten särsk. +  

punkt 54  originaltexten delad   

1 / ONU + 379, 306, 10 

2 / ONU + 584, 103, 5 

punkt 56  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 376, 314, 7 

3 +  

punkt 58  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 64  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 389, 301, 3 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 66  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 76  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 77  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 382, 302, 7 

punkt 80  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 312, 334, 46 

punkt 88  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 377, 306, 13 

punkt 91  originaltexten delad   

1 / ONU + 647, 33, 9 

2 / ONU + 368, 298, 22 

3 / ONU + 366, 307, 19 

punkt 92  originaltexten delad   

1 / ONU + 650, 36, 9 

2 / ONU + 361, 295, 32 

punkt 95  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 372, 309, 11 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 354, 53, 266 
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkterna 54, 56 (andra delen), 91, 92 
 

Begäranden om särskild omröstning 

≥ 76 ledamöter punkterna 18, 44 
 

Begäranden om delad omröstning 

≥ 76 ledamöter 

punkt 11 

Första delen ”Europaparlamentet konstaterar att luftfartssektorn i stor utsträckning är beroende av 

utsläppskompensation, bland annat skogsbaserad sådan. Parlamentet understryker 

emellertid att skogskompensation utsätts för stark kritik eftersom den är svår att 

mäta och omöjlig att garantera.” 

Andra delen ”Parlamentet anser att Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) bör 

undanta skogsbaserad utsläppskompensation från systemet för kompensation för och 

minskning av koldioxidutsläpp inom internationell luftfart (Corsia).” 

 
punkt 42 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra FN:s livsmedels- och 

jordbruksorganisations frivilliga riktlinjer för ansvarsfull förvaltning bindande för 

den externa investeringsplanen.” 

Andra delen ”Parlamentet betonar att efterlevnaden av riktlinjerna förutsätter att det finns en 

effektiv och oberoende övervaknings- och efterlevnadsmekanism, inbegripet 

lämpliga tvistlösnings- och klagomålsmekanismer. Parlamentet insisterar på att 

hänsyn tas till besittningsrättsliga normer i utformningen och övervakningen av 

projekt och den årliga rapporteringen,” 

Tredje delen ”och att sådana normer blir bindande när det gäller EU:s samtliga externa åtgärder 

som finansieras genom offentligt utvecklingsbistånd (ODA).” 

 
punkt 54 

Första delen ”Europaparlamentet pekar på behovet av att EU inför obligatoriska krav för 

finanssektorn om att iaktta tillbörlig aktsamhet vid bedömningen av finansiella och 

icke-finansiella miljömässiga, sociala och förvaltningsrelaterade risker.” 

Andra delen ”Parlamentet pekar även på behovet av att allmänheten får ta del av förfarandet för 

bedömning av tillbörlig aktsamhet, vilket bör ske genom att investerarna rapporterar 

om detta åtminstone årligen.” 

 
punkt 56 

Första delen hela texten utom orden ”bindande” och ”införa obligatoriska skyldigheter vad gäller 

tillbörlig aktsamhet för aktörer i både tidigare och senare led i leveranskedjor som 

inbegriper råvaror som är förenade med risker för skogen,” 

Andra delen ”bindande” 

Tredje delen ”införa obligatoriska skyldigheter vad gäller tillbörlig aktsamhet för aktörer i både 

tidigare och senare led i leveranskedjor som inbegriper råvaror som är förenade med 

risker för skogen,” 

 
punkt 58 

Första delen hela texten utom orden ”främjar ett liknande bindande regelverk på internationell 

nivå och” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 64 



P8_PV(2018)09-11(VOT)_SV.docx 15 PE 628.012 

Första delen ”Europaparlamentet medger att befintliga certifieringssystem för palmolja har haft 

en positiv verkan, men beklagar att varken Round Table on Sustainable Palm Oil 

(RSPO), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Malaysia Sustainable Palm Oil 

(MSPO) eller något av de andra större erkända certifieringssystemen i praktiken 

förbjuder sina medlemmar att omvandla regnskogar eller torvmarker till 

palmodlingar. Parlamentet anser därför att dessa större certifieringssystem 

misslyckas med att effektivt begränsa växthusgasutsläppen i samband med 

anläggning och drift av odlingar och således inte heller har lyckats förhindra 

omfattande bränder i regnskogar och torvmarker. Parlamentet uppmanar även 

kommissionen att säkerställa att det sker en oberoende granskning och övervakning 

av dessa certifieringssystem för att garantera att den palmolja som släpps ut på EU-

marknaden uppfyller alla nödvändiga krav och är hållbart producerad.” 

Andra delen ”Parlamentet noterar att frågan om hållbarhet inom palmoljesektorn inte enbart kan 

lösas genom frivilliga åtgärder och strategier, utan att palmoljeföretag även bör 

omfattas av bindande regler och ett obligatoriskt certifieringssystem.” 

 
punkt 66 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och alla medlemsstater som 

ännu inte har gjort det att genomföra åtgärder för att ta i bruk ett EU-omfattande 

åtagande om att senast 2020 enbart köpa in certifierat hållbar palmolja, bland annat 

genom att underteckna Amsterdamförklaringen om eliminering av avskogning från 

jordbruksråvarukedjor kopplade till europeiska länder,” 

Andra delen ”och att sträva efter att inrätta ett åtagande från sektorn, exempelvis genom att 

underteckna och tillämpa Amsterdamförklaringen till stöd för en fullständigt hållbar 

leveranskedja för palmolja senast 2020.” 

 
punkt 76 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar EU att stödja initiativ från skogrika utvecklingsländer 

som syftar till att motväga den ohämmade expansionen av jordbruksmetoder och 

gruvdriftsverksamhet som har haft en negativ inverkan på förvaltningen av skogar 

och ursprungsbefolkningarnas försörjningsmöjligheter och kulturella integritet, samt 

skadliga konsekvenser för den sociala stabiliteten” 

Andra delen ”och jordbrukarnas livsmedelssuveränitet.” 

 
punkt 77 

Första delen hela texten utom orden ”på att inga offentliga medel som härrör från 

klimatfinansieringen och utvecklingsfinansieringen bör användas för att stödja 

jordbrukets expansion, avverkning i industriell skala,” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 80 

Första delen ”Europaparlamentet betonar att man i kampen mot olaglig internationell handel 

måste använda sig av samordnade och inkluderande åtgärder för att stoppa 

förstörelsen, avskogningen och den olagliga avverkningen och avvärja bedrägerier, 

slakt och efterfrågan på skogsråvaror och vilda djur och växter.” 

Andra delen ”Parlamentet pekar på behovet av att inrätta en internationell polisstyrka för att 

bevara skyddade områden.” 

 
punkt 88 

Första delen hela texten utom ordet ”obligatoriska” 

Andra delen detta ord 

 
punkt 91 
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Första delen texten i sin helhet utom orden ”bindande och verkställbara” och ”en 

sanktionsbaserad mekanism och” 

Andra delen ”bindande och verkställbara” 

Tredje delen ”en sanktionsbaserad mekanism och” 

 
punkt 92 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta med ambitiösa skogsspecifika 

bestämmelser i EU:s samtliga handels- och investeringsavtal.” 

Andra delen ”Parlamentet betonar att dessa bestämmelser bör vara bindande och verkställbara 

genom effektiva övervaknings- och sanktionsmekanismer som gör det möjligt för 

individer och samhällen, utanför eller inom EU, att få sin sak prövad.” 

 
punkt 95 

Första delen hela texten utom orden ”, bland annat genom att inrätta en klagomålsmekanism för 

att säkerställa att klagomål från berörda parter behandlas i vederbörlig ordning” 

Andra delen dessa ord 
 

 


