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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. Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen 

Resolutionsförslag: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, 
B8-0378/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0364/2018 

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

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0364/2018  ECR  ↓  

B8-0365/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0367/2018  S&D  ↓  

B8-0368/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0372/2018  PPE  ↓  

B8-0378/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo 

Resolutionsförslag: B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, 
B8-0381/2018, B8-0382/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0371/2018 

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

punkt 10  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0371/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2018  ECR  ↓  

B8-0376/2018  S&D  ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

B8-0379/2018  EFDD  ↓  

B8-0380/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2018  PPE  ↓  

B8-0382/2018  ALDE  ↓  

 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkt 10 
 

Övrigt 

 

Jordi Solé (Verts/ALE-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution 

RC-B8-0371/2018. 
 

 

3. Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha 

Resolutionsförslag: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, 

B8-0377/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0366/2018 

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

efter punkt 9 1 GUE/NGL  -  

efter punkt 10 2 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0366/2018  ECR  ↓  

B8-0369/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0370/2018  S&D  ↓  

B8-0373/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2018  PPE  ↓  

B8-0377/2018  ALDE  ↓  

 

Övrigt 
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Jordi Solé (Verts/ALE-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution 

RC-B8-0366/2018. 
 

 

4. Avtal om samarbete mellan Eurojust och Albanien * 

Betänkande: Laura Ferrara (A8-0275/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 541, 21, 17 

 

 

5. Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som 

utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av 

sådana uppgifter ***I 

Betänkande: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

118 utskottet ONU + 527, 51, 27 

kommissionens 

uttalanden 

119 utskottet  +  

 

 

6. Gemensam digital ingång ***I 

Betänkande: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till förkastande av kommissionens förslag 

förslag till förkastande 

av kommissionens 

förslag 

174 EFDD ONU - 55, 534, 18 

Preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

173 utskottet ONU + 539, 61, 17 
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

 

EFDD: ÄF 174 
 

 

7. Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att 

inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de 

tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) ***I 

Betänkande: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: beslut om 

att inleda 

interinstitutionella 

förhandlingar 

ONU + 420, 186, 22 

 

 

8. Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion 

Resolutionsförslag: B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, 
B8-0394/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0388/2018 

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

efter punkt 3 4 ENF ONU - 77, 539, 14 

5 GUE/NGL ONU - 177, 311, 137 

skäl C  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU - 289, 329, 14 

efter skäl C 1 ENF ONU - 82, 540, 9 

2 ENF ONU - 80, 544, 10 

7 Verts/ALE EO + 354, 277, 3 

efter skäl D 3 ENF ONU - 77, 543, 16 

6 GUE/NGL ONU - 183, 309, 135 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0388/2018  ECR  ↓  

B8-0390/2018  ALDE  ↓  

B8-0391/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0392/2018  S&D  ↓  

B8-0393/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0394/2018  PPE  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Verts/ALE: skäl C (andra delen) 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

skäl C 

första delen texten i sin helhet utom orden ”, men är i viss mån både oförutsebara och 

oundvikliga” 

Andra delen dessa ord 
 

 

9. Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar 

Resolutionsförslag: B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, 
B8-0389/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0384/2018 

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

omröstning: resolution (texten i sin helhet) EO + 320, 277, 34 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0383/2018  PPE  ↓  

B8-0384/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0385/2018  ALDE  ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

B8-0386/2018  ECR  ↓  

B8-0387/2018  S&D  ↓  

B8-0389/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Övrigt 

Jordi Solé (Verts/ALE-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution 

RC-B8-0384/2018. 
 

 

10. En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi 

Betänkande: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 18 1 ENF  -  

punkt 20 2 ENF ONU - 76, 544, 5 

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 -  

skäl P 3 EFDD  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 597, 15, 25 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 2 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 33 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”fiskeredskap och” och ”avfall som samlas under 

rengöring inte omfattas av något system för kostnadstäckning och att” 

Andra delen ”fiskeredskap och” 

Tredje delen  ”avfall som samlas under rengöring inte omfattas av något system för 

kostnadstäckning och att” 
 

 

11. Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall 



P8_PV(2018)09-13(VOT)_SV.docx 8 PE 628.014 

Resolutionsförslag: B8-0363/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till resolution B8-0363/2018 

(ENVI-utskott) 

punkt 12 1 Verts/ALE EO + 414, 213, 8 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

 

12. En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens 

Betänkande: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 63  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 367, 250, 16 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 589, 12, 36 

 

Begäranden om särskild omröstning 

≥ 76 ledamöter: punkt 63 
 

 

13. Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU 

Betänkande: István Ujhelyi (A8-0241/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 525, 32, 78 

 

 

 

14. Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel 

Betänkande: Pavel Poc (A8-0268/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 5  originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 +  

3 / EO + 312, 300, 24 

efter punkt 7 2 GUE/NGL ONU + 360, 243, 26 

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 16  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 293, 329, 2 

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 186, 443, 2 

punkt 32  originaltexten delad   

1 / ONU + 317, 282, 26 

2 / ONU - 190, 415, 16 

3 / EO + 324, 263, 44 

efter punkt 34 1 PPE delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 36 3 GUE/NGL ONU + 317, 294, 20 

4 GUE/NGL ONU + 311, 289, 31 

efter punkt 39 5 GUE/NGL ONU - 97, 440, 94 

punkt 42  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU - 210, 399, 22 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl A  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

skäl C  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl J  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 529, 34, 63 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 2, 3, 4, 5 

Verts/ALE: punkterna 32 (andra delen), 42 (andra delen) 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 8 

Första delen ”Europaparlamentet påminner om att försiktighetsprincipen är en allmän princip 

inom unionen som fastställs i artikel 191 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt och att den syftar till att garantera en hög skyddsnivå för miljön genom 

förebyggande beslut” 

Andra delen ”när det föreligger en risk. Parlamentet upprepar att denna princip uppenbarligen 

inte tillämpas rent allmänt när det gäller riskanalyser av bekämpningsmedel.” 

 
skäl A 

Första delen ”Utvärderingen av genomförandet av förordning (EG) nr 1107/2009 (nedan kallad 

förordningen) visade att” 

Andra delen ”målen att skydda människors hälsa, djurs hälsa och miljön inte uppnås helt och” 

Tredje delen ”att förbättringar skulle kunna göras för att uppnå alla mål i förordningen.” 

 
skäl C 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”är inte tillfredsställande och” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl J 
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Första delen ”Hur de nationella behöriga myndigheterna presterar konstaterades vara en tungt 

vägande faktor som påverkar utvärderingen av verksamma ämnen. Medlemsstaterna 

uppvisar betydande skillnader i fråga om tillgänglig expertis och personal. 

Förordningen och tillhörande rättsliga krav tillämpas inte enhetligt i 

medlemsstaterna” 

Andra delen ”, vilket får betydande konsekvenser för hälsan och miljön.” 

 

GUE/NGL 

ÄF 1 

Första delen hela texten utom ordet ”stränga” 

Andra delen detta ord 

 

Verts/ALE: 

punkt 16 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet välkomnar i detta sammanhang att 

kommissionen i sin Refit-utvärdering av den allmänna livsmedelslagstiftningen drog 

slutsatsen att Efsa har varit ytterst öppen och delat med sig av uppgifter inom ramen 

för de stränga sekretessregler som har fastställts av medlagstiftarna.” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 29 

Första delen hela texten utom ordet ”alltid” 

Andra delen detta ord 

 
punkt 32 

Första delen ”Europaparlamentet är bekymrat över att så få nya ämnen godkänns,” 

Andra delen ”samtidigt som andra ämnen har tagits bort från marknaden.” 

Tredje delen ”Parlamentet betonar att det krävs en lämplig verktygslåda med växtskyddsmedel för 

att jordbrukarna ska kunna säkra EU:s livsmedelsförsörjning.” 

 
punkt 42 

Första delen ”Europaparlamentet välkomnar kommissionens tolkning av försiktighetsprincipen i 

Refit-utvärderingen av den allmänna livsmedelslagstiftningen, nämligen att 

försiktighetsprincipen inte är ett alternativ till utan snarare en särskild form av 

riskhantering. Parlamentet påminner om att detta synsätt även får stöd i EU-

domstolens domar.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma huruvida uteslutningskriterierna 

som fastställs i förordningen är ändamålsenliga i detta avseende.” 

 

S&D, Verts/ALE: 

punkt 5 

Första delen ”Europaparlamentet är bekymrat över att förordningen inte har genomförts på ett 

ändamålsenligt sätt” 

Andra delen ”och att dess mål när det gäller jordbruksproduktion och innovation därför inte 

uppnås i praktiken.” 

Tredje delen ”Parlamentet understryker att antalet verksamma ämnen i bekämpningsmedel 

minskar delvis på grund av en låg innovationsgrad.” 
 

 

15. Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden 

Betänkande: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 22  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 33 1 ≥ 76 

ledamöter 

ONU + 305, 279, 20 

punkt 37  originaltexten ONU - 248, 340, 4 

punkt 42  originaltexten ONU + 347, 223, 36 

skäl E  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 310, 279, 4 

skäl O  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl Q  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 366, 188, 23 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 464, 69, 17 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D, Verts/ALE:  ÄF 1, punkterna 37, 42, skäl E (andra delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

≥ 76 ledamöter punkterna 37, 42, skäl Q 
 

Begäranden om delad omröstning 

≥ 76 ledamöter 

punkt 22 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”så att man får slut på sammanblandningen av egna 

varumärken och märkesprodukter” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl E 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”helt förbjudna eller” och ”Enligt kommissionens 

slutsatser leder införandet av metoder i förteckningen i bilaga I till direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder, i tillämpliga fall, till ökad rättssäkerhet och således till 

sundare konkurrens mellan producenter på marknaden.”   

Andra delen dessa ord 

 
skäl O 
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Första delen ”Alla konsumenter i EU har samma rättigheter, men analyser visar att vissa 

producenter och tillverkare har sålt produkter av olika kvalitet under samma 

varumärke och med vilseledande identiskt utseende, varvid vissa produkter i en del 

länder har innehållit mindre av huvudingrediensen eller har innehållit ingredienser 

av lägre kvalitet som ersättning för ingredienser av högre kvalitet. Detta problem är 

mer utbrett i de medlemsstater som gått med i EU sedan 2004.” 

Andra delen ”Genom analyserna framkom fall där samma produkter eller produkter med 

vilseledande identiskt utseende och lägre kvalitet eller skillnader i smak, konsistens 

eller andra organoleptiska egenskaper såldes till priser som varierade avsevärt från 

land till land.  Även om detta inte bryter mot principerna för den fria 

marknadsekonomin eller mot de nuvarande märkningsbestämmelserna eller annan 

livsmedelslagstiftning utgör det missbruk av varumärkesidentitet och går därmed 

stick i stäv med principen att alla konsumenter ska behandlas lika.” 

 


