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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. Förslag till ändringsbudget nr 6/2018: minskning av betalningsbemyndiganden 
och åtagandebemyndiganden (egna medel)

Betänkande: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 612, 25, 27

2. Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara 
budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar 
och säkerhetshot innebär

Betänkande: Daniele Viotti (A8-0455/2018) (majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades och 3/5 
av de angivna rösterna)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 532, 89, 47

3. Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra 
förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019

Betänkande: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018) (majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades 
och 3/5 av de angivna rösterna)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 639, 29, 5

4. Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2019 – alla avsnitt

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

rubrik 1.1 block 
nr 1

-



P8_PV(2018)12-12(VOT)_SV.docx 3 PE 632.674

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

rubrik 1.2 block 
nr 2

-

rubrik 2 block 
nr 3

-

rubrik 3 block 
nr 4

-

rubrik 4 block 
nr 5

-

rubrik 5 block 
nr 6

ONU - 62, 547, 65

5. Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019

Betänkande: Daniele Viotti och Paul Rübig (A8-0454/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 1 17 EFDD ONU - 262, 397, 11

1 GUE/NGL -

2 GUE/NGL -

3 GUE/NGL -

4 GUE/NGL -

5 GUE/NGL -

delad

1 -

2 -

6 GUE/NGL

3 -

7 GUE/NGL -

8 GUE/NGL -

efter punkt 1

9 GUE/NGL -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

10 GUE/NGL -

19 ENF -

11 GUE/NGL ONU - 146, 518, 10efter punkt 2

12 GUE/NGL ONU - 112, 494, 63

delad

1 +

punkt 3  originaltexten

2 +

13 GUE/NGL ONU - 267, 372, 31

14 GUE/NGL ONU - 305, 343, 18

efter punkt 5

15 GUE/NGL ONU - 265, 401, 6

punkt 8  originaltexten särsk. +

efter punkt 8 18 EFDD ONU - 106, 537, 29

punkt 10 16S=
20S=

GUE/NGL
ENF

ONU - 137, 526, 7

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 451, 142, 78

Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD: ÄF 17, 18
GUE/NGL ÄF 11, 12, 13, 14, 15, 16
ENF: ÄF 20

Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGL punkt 8

Begäranden om delad omröstning
GUE/NGL
punkt 3
Första delen texten i sin helhet utom orden ”öka EU-medborgarnas säkerhet, och försvar”
Andra delen dessa ord

S&D:
ÄF 6
Första delen ”Europaparlamentet betonar att katastrofer tyvärr oftast drabbar dem med små 

möjligheter att skydda sig själva, oavsett om det handlar om enskilda eller länder. 
Parlamentet noterar att insatser bör sättas in så snart som möjligt i samband med 
naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor för att minimera skador och 
rädda människor och egendom.”
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Andra delen ”Parlamentet framhåller behovet av ytterligare ökningar av medel, särskilt i de 
budgetposter som är kopplade till katastrofförebyggande och katastrofberedskap 
inom unionen, med beaktande av”

Tredje delen ”framför allt bränderna i Grekland, Spanien och Portugal (med tragiska dödsoffer 
som följd), som påverkar människor på ett dramatiskt och betydande sätt.”

6. Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan ***

Rekommendation: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: 
godkännande

ONU + 474, 152, 40

7. Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan 
(resolution)

Betänkande: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 1 1 Verts/ALE -

24 GUE/NGL ONU - 81, 523, 62

25 GUE/NGL ONU - 89, 552, 27

26 GUE/NGL ONU - 83, 540, 44

27 GUE/NGL ONU - 110, 531, 22

32 GUE/NGL ONU - 102, 552, 14

33 GUE/NGL ONU - 121, 540, 8

34 GUE/NGL ONU - 109, 546, 11

35 GUE/NGL ONU - 115, 539, 14

36 GUE/NGL ONU - 140, 488, 33

efter punkt 1

37 GUE/NGL ONU - 32, 572, 63

punkt 5 14 GUE/NGL ONU - 54, 547, 69
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 7 15 GUE/NGL ONU - 113, 523, 33

38 GUE/NGL ONU - 70, 580, 19punkt 8

2 Verts/ALE ONU - 146, 496, 23

punkt 9 3 Verts/ALE -

efter punkt 9 39 GUE/NGL ONU - 182, 454, 26

4 Verts/ALE -punkt 10

16 GUE/NGL ONU - 194, 441, 28

punkt 11 40 GUE/NGL ONU - 132, 492, 39

punkt 13 5 Verts/ALE ONU - 138, 501, 27

6 Verts/ALE ONU - 165, 488, 14punkt 14

17 GUE/NGL ONU - 155, 500, 13

7 Verts/ALE -efter punkt 14

41 GUE/NGL ONU - 100, 525, 42

18 GUE/NGL ONU - 85, 520, 54punkt 17

8 Verts/ALE ONU - 153, 478, 35

efter punkt 17 19 GUE/NGL ONU - 151, 488, 32

42 GUE/NGL ONU - 69, 566, 30

9 Verts/ALE -

punkt 19

 originaltexten ONU + 528, 81, 61

10 Verts/ALE -

20 GUE/NGL ONU - 194, 461, 14

punkt 20

 originaltexten ONU + 623, 34, 11

11 Verts/ALE ONU - 163, 479, 14punkt 21

21 GUE/NGL ONU - 198, 462, 8

efter punkt 21 12 Verts/ALE ONU - 165, 492, 9

punkt 22 22 GUE/NGL ONU - 90, 524, 46
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

43 GUE/NGL ONU - 142, 493, 33

punkt 23 44 GUE/NGL ONU - 158, 497, 12

efter punkt 25 13 Verts/ALE -

efter punkt 29 23 GUE/NGL ONU - 127, 526, 13

skäl A 28 GUE/NGL ONU - 75, 573, 18

skäl B 29 GUE/NGL ONU - 115, 488, 62

skäl D 30 GUE/NGL ONU - 69, 588, 10

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 474, 156, 40

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 2, 5, 6, 8, 11, 12
GUE/NGL ÄF 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; punkterna 19, 20

Övrigt
Erratum: samtliga språkversioner
ändringsförslag 31 hade dragits tillbaka.

8. Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan ***

Rekommendation: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: 
godkännande

ONU + 535, 84, 45

9. Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (resolution)

Betänkande: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter punkt 6 1 S&D ONU - 294, 354, 21

punkt 9 2 Verts/ALE ONU + 376, 251, 34
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 547, 74, 52

Begäranden om omröstning med namnupprop
S&D: ÄF 1
Verts/ALE: ÄF 2
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10. Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Jordanien (Kroatiens 
anslutning) ***

Rekommendation: Keith Taylor (A8-0371/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: 
godkännande

ONU + 644, 11, 19

11. Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och 
spridning **I

Betänkande: Dan Nica (A8-0401/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1-3
5

7-34
36-40
42-47
50-55
57-61
68-70

73
75-91

93
96-101
103-
116
118
120-
159
161-
164
168-
170

utskottet +

delad

1 +

6 utskottet

2 +

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

särskild omröstning

35 utskottet särsk. +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

48 utskottet särsk. +

delad

1 +

56 utskottet

2 +

delad

1 +

67 utskottet

2 +

72 utskottet särsk. +

delad

1 +

92 utskottet

2 +

delad

1 +

94 utskottet

2 +

delad

1 +

2 +

95 utskottet

3 / ONU + 524, 105, 39

delad

1 +

102 utskottet

2 +

delad

1 +

119 utskottet

2 +

delad167 utskottet

1 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

2 +

artikel 1, punkt 3, led 
b

190S GUE/NGL, 
Verts/ALE:

ONU - 183, 462, 21

artikel 2, punkt 1, 
punkter 1-3

62 m.d. 
1

utskottet +

artikel 2, punkt 1, efter 
punkt 1

173 ≥ 38 
ledamöter

EO - 70, 577, 18

62 m.d. 
2

utskottet ONU + 510, 133, 19artikel 2, punkt 1, 
punkt 4

193 GUE/NGL ↓

artikel 2, punkt 1, 
punkterna 5-25 j

62 m.d. 
3

utskottet EO + 584, 41, 26

63 m.d. 
1

utskottet +artikel 3 punkt 1

174 GUE/NGL ↓

delad

1 / ONU - 311, 346, 4

197 Verts/ALE

2 / ONU - 284, 373, 7

artikel 3, punkt 2, led a

63 m.d. 
2

utskottet +

artikel 3, punkt 2, före 
och efter led a

63 m.d. 
3

utskottet +

63 m.d. 
4

utskottet +artikel 3, punkt 2, led 
b

175 GUE/NGL -

183 EFDD ONU - 94, 527, 48

delad

1 +

63 m.d. 
5

utskottet

2 +

artikel 3, punkt 2, led c

176 GUE/NGL ↓
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

177 GUE/NGL EO - 61, 573, 25artikel 3, punkt 2, led 
d

63 m.d. 
6

utskottet +

artikel 4, punkt 1, 
punkt 1

64 m.d. 
1

utskottet +

184 EFDD ONU - 123, 534, 10artikel 4, punkt 1, 
punkt 2, inledningen

64 m.d. 
2

utskottet +

artikel 4, punkt 1, 
punkt 2 a-f, punkterna 

3 och 4

64 m.d. 
3

utskottet +

192S GUE/NGL, 
Verts/ALE:

ONU - 183, 466, 17

delad

1 +

artikel 5

65 utskottet

2 / EO + 504, 150, 9

artikel 6, titeln 66 m.d. 
1

utskottet +

artikel 6, punkt 1 178 GUE/NGL ONU - 47, 602, 14

artikel 6, punkt 2 66 m.d. 
2

utskottet +

185 EFDD ONU - 116, 531, 16artikel 6, punkt 4

66 m.d. 
3

utskottet +

artikel 6, punkt 6 66 m.d. 
4

utskottet +

179 GUE/NGL ONU - 57, 599, 11artikel 6, punkt 7

66 m.d. 
5

utskottet +

66 m.d. 
6S

utskottet EO + 337, 326, 3artikel 6, punkt 8

180 GUE/NGL ONU ↓
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

artikel 6, punkt 9 66 m.d. 
7S

utskottet +

181 GUE/NGL -artikel 9, punkt 1

71 m.d. 
1=
172 

m.d. 1=

utskott
≥ 38 

ledamöter

+

71 m.d. 
2

utskottet +artikel 9, punkterna 2 
och 3

172 
m.d.2

≥ 38 
ledamöter

↓

198 Verts/ALE -

71 m.d. 
3=
172 

m.d. 3=

utskott
≥ 38 

ledamöter

+

artikel 9, efter punkt 3 
(3a)

199 Verts/ALE -

172 
m.d. 4

≥ 38 
ledamöter

-artikel 9, efter punkt 3 
(3b-d)

71 m.d. 
4

utskottet EO + 588, 69, 3

artikel 9, punkterna 
3c-9

71 m.d. 
5=
172 

m.d. 5=

utskott
≥ 38 

ledamöter

+

artikel 12, punkt 1, led 
a

171 ECR ONU - 137, 512, 19

194 GUE/NGL, 
Verts/ALE:

-artikel 12, punkt 1, led 
d, led ii

74 m.d. 
1

utskottet +

artikel 12, punkt 1, 
stycke 2, efter 
strecksats 4

74 m.d. 
2

utskottet +

efter artikel 20 201 GUE/NGL ONU - 138, 498, 31
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

117 utskottet +bilaga I, punkt 2, 
punkt 4, led b, punkt 1

186 EFDD ONU ↓

188S GUE/NGL, 
Verts/ALE:

ONU - 187, 464, 16bilaga IV, punkt 16

160 utskottet särsk. +

delad

1 / ONU - 297, 366, 4

200 Verts/ALE

2 / ONU - 274, 370, 13

bilaga V, punkt 4

165 utskottet +

187 EFDD, 
Verts/ALE

ONU - 280, 368, 14bilaga V – tabell 2

166 utskottet +

189S GUE/NGL, 
Verts/ALE:

ONU - 289, 343, 25skäl 3

4 utskottet ONU + 367, 274, 18

191S GUE/NGL, 
Verts/ALE:

-

delad

1 / ONU + 450, 177, 36

skäl 29

41 utskottet

2 +

195 Verts/ALE -skäl 41

49 utskottet +

efter skäl 41 196 Verts/ALE ↓

omröstning: kommissionens förslag ONU + 548, 70, 49

Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL ÄF 178, 179, 180, 189, 190, 192, 201
EFDD: ÄF 183, 184, 185, 186, 187
Verts/ALE: ÄF 4, 41 (1:a delen), 62 m.d. 2, 95 (3:e delen), 187, 188, 189, 197 (2:a delen), 200 

(2:a delen)
ECR: ÄF 171
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Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGL ÄF 6, 35, 48, 72, 95
EFDD: ÄF 56, 94
Verts/ALE: ÄF 4, 72, 160

Begäranden om delad omröstning
ALDE:
ÄF 92
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Under programmets löptid ska, i de medlemsstater 

som är berättigade till ”bredare deltagande”-åtgärder, timkostnaderna för personal 
vara stödberättigande upp till en nivå som motsvarar 1,25 gånger den nationella 
nivån för timersättningar som tillämpas för projekt inom FoU och innovation som 
finansieras inom ramen för nationella system.”

Andra delen dessa ord

ECR:
ÄF 67
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Klimatfrågor ska integreras på lämpligt sätt i 

forsknings- och innovationsinnehållet och beaktas i alla skeden av 
forskningscykeln.”

Andra delen dessa ord

GUE/NGL
ÄF 63 [artikel 3, punkt 2, led c]
Första delen texten i sin helhet utom orden ”särskilt inom unionen.”
Andra delen dessa ord

ÄF 102
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och mervärde för EU,”
Andra delen dessa ord

ÄF 119
Första delen texten i sin helhet utom orden ”gränsskyddsförvaltning.”
Andra delen dessa ord

ÄF 167
Första delen texten i sin helhet utom orden ”särskilt inom unionen.”(första tillfället)
Andra delen dessa ord

EFDD:
ÄF 6
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Vad gäller forskningsdata bör principen ”så öppen 

som möjligt och så begränsad som nödvändigt” råda, varvid man erkänner behovet 
av differentierade åtkomstregler beroende på EU:s samhällsekonomiska intresse, 
immateriella rättigheter, skydd av och konfidentialitet avseende personuppgifter, 
säkerhetshänsyn och andra legitima intressen.”

Andra delen dessa ord

Verts/ALE:
ÄF 41
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Första delen ”Med tanke på särdragen hos försvarsindustrin bör närmare bestämmelser för 
unionens finansiering av försvarsforskningsprojekt fastställas i förordning ... om 
inrättande av Europeiska försvarsfonden26 som innehåller reglerna för deltagande på 
försvarsforskningsområdet. Även om synergier mellan Horisont Europa och 
Europeiska försvarsfonden skulle kunna uppmuntras, samtidigt som man undviker 
dubbelarbete,”

Andra delen bör verksamheter inom Horisont Europa uteslutande vara inriktade på civila 
ändamål.”

ÄF 56
Första delen ”Det bör fastställas regler för utnyttjande och spridning av resultat för att säkerställa 

att stödmottagarna skyddar, utnyttjar, sprider och ger åtkomst till dessa resultat, 
beroende på vad som gäller, med hänsyn till de legitima intressena hos 
stödmottagarna och andra begränsningar, t.ex. dataskyddsregler, integritets- och 
säkerhetsregler samt immateriella rättigheter, sekretess, eller unionens globala 
ekonomiska konkurrenskraft.”

Andra delen "Större tonvikt bör läggas på utnyttjande av resultaten, särskilt i unionen. 
Stödmottagarna bör uppdatera sina planer avseende utnyttjande och spridning av 
resultaten under åtgärdens genomförande.”

ÄF 65
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och undvika dubbelarbete mellan de båda 

programmen.”
Andra delen dessa ord

ÄF 94
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och andra legitima intressen såsom dataskyddsregler, 

integritet, immateriella rättigheter och säkerhetsbestämmelser, tillsammans med 
unionens globala ekonomiska konkurrenskraft.”

Andra delen dessa ord

ÄF 95
Första delen texten i sin helhet utom orden ”samtidigt som undantag i enlighet med principen ”så 

fri som möjligt och så begränsad som nödvändigt” säkerställs.” och ”konfidentialitet, 
säkerhetsbestämmelser, affärshemligheter, legitima kommersiella intressen eller 
immateriella rättigheter eller unionens externa konkurrenskraft.”

Andra delen ”samtidigt som undantag i enlighet med principen ”så fri som möjligt och så 
begränsad som nödvändigt” säkerställs.”

Tredje delen ”konfidentialitet, säkerhetsbestämmelser, affärshemligheter, legitima kommersiella 
intressen eller immateriella rättigheter eller unionens externa konkurrenskraft.”

ÄF 197
Första delen texten i sin helhet utom orden ”att snarast åstadkomma en ekonomi och ett samhälle 

med netto-nollutsläpp.”
Andra delen dessa ord

ÄF 200
Första delen texten i sin helhet utom orden ”att snarast åstadkomma en ekonomi och ett samhälle 

med netto-nollutsläpp.”
Andra delen dessa ord

Övrigt
Ändringsförslag 182 hade strukits.
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12. Det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 
ramprogrammet för forskning och innovation 2021-2027 ***I

Betänkande: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1-2
4-26
28-36
38-43
45-50
52-53
55-157
159-
171
173-
199
201-
275

utskottet +

delad

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 / ONU + 513, 125, 25

9 +

10 +

51 utskottet

11 +

158 utskottet ONU + 472, 154, 35

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

särskild omröstning

172 utskottet ONU + 448, 181, 22

artikel 2, punkt 2, led 
h

278 GUE/NGL -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

artikel 2, punkt 2, led 
p

279 GUE/NGL -

artikel 2, punkt 2, efter 
led p

296 Verts/ALE ONU - 289, 368, 5

artikel 11, efter punkt 
2

297 Verts/ALE -

bilaga I, stycke 15 280 EFDD ONU - 133, 521, 13

bilaga I, kolumn I, 
punkt 2, punkt 2.1, 

punkterna 1-6

27 m.d. 
1

utskottet +

292 GUE/NGL,
Verts/ALE

ONU - 305, 345, 6bilaga I, kolumn I, 
punkt 2, punkt 2.1, 

punkt 7
27 m.d. 

2
utskottet +

281 EFDD ONU - 149, 484, 26bilaga I, kolumn II, 
punkt 1, punkt 1.2, 
punkt 1.2.2, punkt 1 37 m.d. 

1
utskottet +

282 EFDD ONU - 149, 493, 18bilaga I, kolumn II, 
punkt 1, punkt 1.2, 
punkt 1.2.2, punkt 1 37 m.d. 

2
utskottet +

bilaga I, kolumn II, 
punkt 1, punkt 1.2, 

punkt 1.2.2, punkt 2, 
strecksatserna 2 och 3

37 m.d. 
3

utskottet +

bilaga I, kolumn II, 
punkt 1, punkt 1.2, 

punkt 1.2.2, stycke 2, 
strecksats 5

283 EFDD -

276 ≥ 38 
ledamöter

EO + 375, 279, 5bilaga I, kolumn II, 
punkt 1, punkt 1.2, 

punkt 1.2.2, stycke 2, 
efter strecksats 5 277 ≥ 38 

ledamöter
EO + 387, 252, 19
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

bilaga I, kolumn II, 
punkt 2, punkt 2.2, 

punkt 2.2.1, punkt 2, 
strecksatserna 1, 2 och 

efter 2

44 m.d. 
1

utskottet +

284 EFDD ONU - 99, 554, 9bilaga I, kolumn II, 
punkt 2, punkt 2.2, 

punkt 2.2.1, punkt 2, 
strecksats 3

44 m.d. 
2

utskottet +

bilaga I, kolumn II, 
punkt 2, punkt 2.2, 

punkt 2.2.1, punkt 2, 
efter strecksats 3 och 

efter strecksats 8

44 m.d. 
3

utskottet +

bilaga I, kolumn II, 
punkt 3, punkt 3.2, 
punkt 3.2.1, punkt 1

54 m.d. 
1

utskottet +

285 EFDD ONU - 104, 512, 47bilaga I, kolumn II, 
punkt 3, punkt 3.2, 

punkt 3.2.1, punkt 2, 
strecksats 1

54 m.d. 
2

utskottet +

286 EFDD ONU - 133, 498, 26bilaga I, kolumn II, 
punkt 3, punkt 3.2, 

punkt 3.2.1, punkt 2, 
strecksats 2

54 m.d. 
3

utskottet +

bilaga I, kolumn II, 
punkt 3, punkt 3.2, 

punkt 3.2.1, punkt 2, 
strecksatserna 3 och 4

54 m.d. 
4

utskottet +

bilaga I, kolumn II, 
punkt 3, punkt 3.2, 

punkt 3.2.1, punkt 2, 
strecksats 5

287 EFDD ONU - 144, 503, 23

bilaga I, kolumn II, 
punkt 3, punkt 3.2, 

punkt 3.2.7, punkt 4, 
efter strecksats 6

288 EFDD ONU - 143, 507, 16

bilaga I, kolumn II, 
punkt 4, punkt 4.2, 

punkt 4.2.2, punkt 2, 
efter strecksats 3

289 EFDD ONU - 306, 343, 18
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

bilaga I, kolumn II, 
punkt 4, punkt 4.2, 

punkt 4.2.5, punkt 2, 
efter strecksats 4

290 EFDD ONU - 165, 473, 21

291 EFDD -bilaga I, kolumn II, 
punkt 6, punkt 6.2, 

punkt 6.2.2, punkt 2, 
punkt 2, strecksats 2

200 utskottet +

bilaga I, kolumn II, 
punkt 6, punkt 6.2, 

punkt 6.2.2, punkt 2, 
punkt 2, strecksats 7

293S GUE/NGL,
Verts/ALE

ONU - 158, 492, 17

298 Verts/ALE ONU - 260, 380, 22bilaga I, kolumn III, 
punkt 2, punkt 2.2, 

punkt 1, strecksats 1 294 GUE/NGL,
Verts/ALE

ONU - 238, 402, 18

delad

1 -

295 Verts/ALE

2 / ONU - 279, 361, 13

skäl 5

3 utskottet +

omröstning: kommissionens förslag ONU + 569, 74, 20

Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD: ÄF 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
Verts/ALE: ÄF 51 (8:e delen), 158, 172, 294, 295 (2:a delen), 296, 298
GUE/NGL ÄF 292, 293, 294

Begäranden om särskild omröstning
Verts/ALE: ÄF 158, 172

Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
ÄF 295
Första delen ”så att det säkerställs att Horisont Europa bidrar till att EU så snart som möjligt får 

en ekonomi och ett samhälle med nettonollutsläpp.”
Andra delen dessa ord

Verts/ALE, GUE/NGL:
ÄF 51
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Första delen texten i sin helhet utom orden 
2A.2.2 (”Gränsskyddsförvaltning 
För att öka säkerheten och tryggheten inom EU krävs forskning och innovation för 
att stärka skyddet och förvaltningen av gränser. Däri ingår rekognoscering och 
övervakning av områden (luft, mark, hav), stabilt samarbete och datautbyte med 
utländska myndigheter, inbegripet kompatibilitet med lokala, regionala, nationella 
och internationella lednings-, kontroll- och kommunikationscentrum, samt 
genomförande av lösningar för gränsskydd, incidenthantering, upptäckt av risker och 
förebyggande av brott. Vidare ska forskning ingå om förebyggande polisarbete och 
algoritmbaserade tillämpningar för tidig varning samt teknik för automatisk 
övervakning med hjälp av olika slags sensorer, samtidigt som man beaktar de 
mänskliga rättigheterna. Utvärderingen av deras inverkan på och potential att 
förbättra säkerhetsinsatser och säkerhetslösningar, säkerhetstekniker och 
säkerhetsutrustning bör bidra till integriteten för dem som närmar sig de yttre 
gränserna, framför allt landvägen eller till havs.
Forskningen bör stödja förbättringar av den integrerade gränsförvaltningen i Europa, 
bland annat genom ökat samarbete med kandidatländer, potentiella kandidatländer 
och länder som innefattas av EU:s grannskapspolitik. Den kommer därutöver att 
bidra till EU:s insatser för att hantera migration.
Allmänna riktlinjer
– Identifiering av förfalskade eller på annat sätt manipulerade handlingar.
– Upptäckt av olaglig transport av/olaga handel med människor och varor.
– Främjande av insatskapaciteten gentemot gränsincidenter.
– Modernisering av utrustningen för rekognoscering och övervakning av områden. 
– Förbättring av det direkta samarbetet mellan säkerhetsmyndigheter på båda sidor 
av gränsen i respektive gränsområde för gränsöverskridande åtgärder för att 
säkerställa fortlöpande lagföring av förövare och misstänkta.”),
2a.2.3. Allmänna riktlinjer, strecksats 2 (”– Utvidgning av teknik för upptäckt, 
förebyggande, försvar och bekämpning.”),
2 a 2.6, stycke 1 (”Det krävs forskning, ny teknik, kompetens och nya lösningar för 
att stödja unionens politik för yttre säkerhet – från skydd av civila till humanitära 
insatser, gränsförvaltning eller fredsbevarande insatser och efterkrisstabilisering, 
inbegripet konfliktförebyggande, fredsbyggande arbete och medling.”)
2 a 2.6., Allmänna riktlinjer, strecksats 2 (”– Främjande av samverkansförmåga 
mellan civil och militär kapacitet i civila uppgifter, vid allt från skydd av civila till 
humanitära insatser, gränsförvaltning eller fredsbevarande insatser.”)
2 a 2.6., Allmänna riktlinjer, strecksats 3 (”– Teknisk utveckling inom området 
teknik med dubbla användningsområden för bättre kompatibilitet mellan civilskydd 
och militära styrkor och bland civilskyddsstyrkor över hela världen samt 
tillförlitlighet, organisationsrelaterade, juridiska och etiska aspekter, handelsfrågor, 
skydd av konfidentialitet och integritet för information samt spårbarhet för alla 
transaktioner och processer.”)
2A 2.7., stycke 2 (”En tillräcklig budget bör anslås till organ för att ytterligare 
främja deras förmåga att delta i liksom från forskning och innovation inom EU och i 
syfte att leda relevanta projekt, utbyta förfrågningar, resultat och ambitioner samt 
samarbeta och samordna sina insatser med andra organ och vissa myndigheter som 
inte tillhör EU såsom gruppen för kamp mot terrorism och Interpol. När det gäller 
säkerhetsrelaterad forskning och innovation avses i synnerhet Europeiska 
polishögskolan, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, Europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar, Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk, Europeiska sjösäkerhetsbyrån, Europeiska 
unionens byrå för nät- och informationssäkerhet, Europeiska byrån för den operativa 
förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, 
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Europeiska polismyndigheten, 
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska unionens 
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satellitcentrum.”) och 
2a 2.7.För att förbättra synergierna med EU-finansierad försvarsforskning bör man 
inrätta mekanismer för utbyte och samråd med relaterade myndigheter som bedriver 
försvarsforskning för civila ändamål.

Andra delen 2A.2.2. (”Gränsskyddsförvaltning 
För att öka säkerheten och tryggheten inom EU krävs forskning och innovation för 
att stärka skyddet och förvaltningen av gränser. Däri ingår rekognoscering och 
övervakning av områden (luft, mark, hav), stabilt samarbete och datautbyte med 
utländska myndigheter, inbegripet kompatibilitet med lokala, regionala, nationella 
och internationella lednings-, kontroll- och kommunikationscentrum, samt 
genomförande av lösningar för gränsskydd, incidenthantering, upptäckt av risker och 
förebyggande av brott. Vidare ska forskning ingå om förebyggande polisarbete och 
algoritmbaserade tillämpningar för tidig varning samt teknik för automatisk 
övervakning med hjälp av olika slags sensorer, samtidigt som man beaktar de 
mänskliga rättigheterna. Utvärderingen av deras inverkan på och potential att 
förbättra säkerhetsinsatser och säkerhetslösningar, äkerhetstekniker och 
säkerhetsutrustning bör bidra till integriteten för dem som närmar sig de yttre 
gränserna, framför allt landvägen eller till havs.
Forskningen bör stödja förbättringar av den integrerade gränsförvaltningen i Europa, 
bland annat genom ökat samarbete med kandidatländer, potentiella kandidatländer 
och länder som innefattas av EU:s grannskapspolitik. Den kommer därutöver att 
bidra till EU:s insatser för att hantera migration.
Allmänna riktlinjer
– Identifiering av förfalskade eller på annat sätt manipulerade handlingar.
– Upptäckt av olaglig transport av/olaga handel med människor och varor.
– Främjande av insatskapaciteten gentemot gränsincidenter.
– Modernisering av utrustningen för rekognoscering och övervakning av områden. 
– Förbättring av det direkta samarbetet mellan säkerhetsmyndigheter på båda sidor 
av gränsen i respektive gränsområde för gränsöverskridande åtgärder för att 
säkerställa fortlöpande lagföring av förövare och misstänkta.”),
2a.2.3. Allmänna riktlinjer, strecksats 2 (”– Utvidgning av teknik för upptäckt, 
förebyggande, försvar och bekämpning.”),

Tredje delen 2a.2.3. Allmänna riktlinjer, strecksats 2 (”– Utvidgning av teknik för upptäckt, 
förebyggande, försvar och bekämpning.”),

Fjärde delen 2 a 2.6, stycke 1 (”Det krävs forskning, ny teknik, kompetens och nya lösningar för 
att stödja unionens politik för yttre säkerhet – från skydd av civila till humanitära 
insatser, gränsförvaltning eller fredsbevarande insatser och efterkrisstabilisering, 
inbegripet konfliktförebyggande, fredsbyggande arbete och medling.”) utom ordet 
”gränsförvaltning”

Femte delen ”gränsförvaltning”
Sjätte delen 2A.2.6., Allmänna riktlinjer, strecksats 2 (”– Främjande av samverkansförmåga 

mellan civil och militär kapacitet i civila uppgifter, vid allt från skydd av civila till 
humanitära insatser, gränsförvaltning eller fredsbevarande insatser.”), utom ordet 
”gränsförvaltning”

Sjunde delen ”gränsförvaltning”
Åttonde delen 2A 2.6. Allmänna riktlinjer, strecksats 3 (”– Teknisk utveckling inom området 

teknik med dubbla användningsområden för bättre kompatibilitet mellan civilskydd 
och militära styrkor och bland civilskyddsstyrkor över hela världen samt 
tillförlitlighet, organisationsrelaterade, juridiska och etiska aspekter, handelsfrågor, 
skydd av konfidentialitet och integritet för information samt spårbarhet för alla 
transaktioner och processer.”),
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Nionde delen 2a.2.7., stycke 2 (”En tillräcklig budget bör anslås till organ för att ytterligare främja 
deras förmåga att delta i liksom från forskning och innovation inom EU och i syfte 
att leda relevanta projekt, utbyta förfrågningar, resultat och ambitioner samt 
samarbeta och samordna sina insatser med andra organ och vissa myndigheter som 
inte tillhör EU såsom gruppen för kamp mot terrorism och Interpol. När det gäller 
säkerhetsrelaterad forskning och innovation avses i synnerhet Europeiska 
polishögskolan, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, Europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar, Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk, Europeiska sjösäkerhetsbyrån, Europeiska 
unionens byrå för nät- och informationssäkerhet, Europeiska byrån för den operativa 
förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, 
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Europeiska polismyndigheten, 
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska unionens 
satellitcentrum.”) utom orden ”och vissa myndigheter som inte tillhör EU såsom 
gruppen för kamp mot terrorism och Interpol.”

Tionde delen ”och vissa myndigheter som inte tillhör EU såsom gruppen för kamp mot terrorism 
och Interpol.”

Elfte delen 2A.2.7., stycke 3 (”För att förbättra synergierna med EU-finansierad 
försvarsforskning bör man inrätta mekanismer för utbyte och samråd med relaterade 
myndigheter som bedriver försvarsforskning för civila ändamål.”)

13. ”Inremarknadspaketet”

Resolutionsförslag: B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0557/2018 
(PPE/ALDE)

punkt 1 7 Verts/ALE -

17 GUE/NGL -

18 GUE/NGL -

19 GUE/NGL -

20 GUE/NGL -

21 GUE/NGL -

22 GUE/NGL ONU - 112, 519, 30

23 GUE/NGL ONU - 89, 524, 39

24 GUE/NGL -

25 GUE/NGL ONU - 101, 537, 18

efter punkt 1

26 GUE/NGL ONU - 89, 509, 61
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

27 GUE/NGL -

28 GUE/NGL -

29 GUE/NGL ONU - 55, 524, 77

30 GUE/NGL -

31 GUE/NGL -

efter punkt 2 32 GUE/NGL -

punkt 3 33 GUE/NGL -

efter punkt 3 34 GUE/NGL ONU - 143, 344, 172

punkt 6 2 S&D EO - 311, 339, 10

efter punkt 6 8 Verts/ALE ONU - 274, 366, 13

punkt 7 9 Verts/ALE ONU - 286, 341, 35

35 GUE/NGL ONU - 102, 496, 57efter punkt 8

3 S&D +

efter punkt 9 4 S&D +

punkt 12  originaltexten ONU - 267, 381, 9

36S GUE/NGL -punkt 13

5 S&D + ändrat muntligen

punkt 15 10 Verts/ALE +

efter punkt 18 11 Verts/ALE ONU - 292, 350, 23

12 Verts/ALE -punkt 19

37 GUE/NGL EO - 112, 519, 22

13 GUE/NGL -efter skäl A

14 GUE/NGL -

skäl B 6 Verts/ALE -

15 GUE/NGL -efter skäl B

16 GUE/NGL ONU - 136, 502, 27
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter skäl C 1 S&D EO + 474, 174, 9

skäl D  originaltexten särsk. / 
EO

+ 343, 134, 186

omröstning: resolution (texten i sin helhet) +

Resolutionsförslag från politiska grupper

B8-0557/2018 ALDE ↓

B8-0558/2018 PPE ↓

B8-0559/2018 S&D ↓

B8-0560/2018 ECR ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 8, 9, 11, § 12
GUE/NGL ÄF 16, 22, 23, 25, 26, 29, 34, 35

Begäranden om särskild omröstning
Verts/ALE: punkt 12 skäl D

Övrigt
Nicola Danti lade fram följande muntliga ändringsförslag till ändringsförslag 5:
”Europaparlamentet påpekar att den inre marknaden hamnar under allt större press från nationella 
regler som strider mot dess grundläggande principer, i synnerhet regler på nationell nivå som 
påverkar den fria rörligheten för varor och tjänster. Parlamentet är medvetet om att omotiverade 
och oproportionerliga nationella åtgärder, liksom ej samordnade åtgärder, skulle kunna bringa i 
fara den inre marknadens enhetlighet och effektivitet. Parlamentet erinrar emellertid om att vissa 
åtgärder kan vara legitima och nödvändiga för att skydda de mål av allmänt intresse som erkänns i 
fördragen.”



P8_PV(2018)12-12(VOT)_SV.docx 26 PE 632.674

14. Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor

Betänkande: Monika Hohlmeier och Helga Stevens (A8-0374/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 4  originaltexten särsk. +

efter punkt 5 23 PPE ONU - 253, 393, 12

punkt 6  originaltexten ONU + 407, 226, 22

punkt 7  originaltexten ONU + 447, 165, 42

punkt 11  originaltexten särsk. +

delad

1 +

punkt 13  originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 14  originaltexten

2 +

efter punkt 14 24 PPE ONU + 356, 282, 20

delad

1 +

punkt 16  originaltexten

2 +

delad

1 +

2 +

punkt 32  originaltexten

3 +

3 EFDD ONU - 60, 546, 56

delad

1 / ONU + 622, 18, 21

punkt 34

 originaltexten

2 / ONU + 422, 230, 8
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 35 4 EFDD ONU - 116, 525, 15

5 EFDD ONU - 74, 519, 65

delad

1 / ONU + 478, 144, 35

2 / ONU + 305, 302, 57

punkt 36

 originaltexten

3 / ONU + 366, 256, 36

delad

1 +

punkt 37  originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 39  originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 40  originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 41  originaltexten

2 +

delad

1 / ONU - 304, 339, 18

efter punkt 41 6 EFDD

2 / ONU - 65, 510, 81

punkt 42 25 PPE ONU + 345, 295, 22

delad

1 / ONU + 632, 25, 6

2 / ONU + 311, 269, 77

punkt 47  originaltexten

3 / ONU + 533, 119, 4
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

4 / ONU + 491, 135, 24

5 / ONU + 534, 105, 14

punkt 51  originaltexten särsk. +

delad

1 +

punkt 55  originaltexten

2 +

delad

1 +

2 +

punkt 60  originaltexten

3 +

punkt 66  originaltexten ONU + 508, 141, 11

punkt 67  originaltexten ONU + 465, 186, 12

delad

1 +

punkt 69  originaltexten

2 +

punkt 70  originaltexten särsk. +

punkt 73  originaltexten särsk. +

punkt 74  originaltexten särsk. +

punkt 75  originaltexten särsk. / 
EO

+ 338, 305, 20

punkt 76  originaltexten ONU + 397, 246, 12

delad

1 +

punkt 77  originaltexten

2 / EO + 343, 299, 20

deladpunkt 78  originaltexten

1 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

2 +

punkt 80  originaltexten särsk. +

delad

1 +

punkt 81  originaltexten

2 +

efter punkt 81 26 PPE ONU - 316, 317, 18

delad

1 / ONU + 387, 257, 12

punkt 82  originaltexten

2 / ONU + 582, 48, 20

delad

1 / ONU + 399, 242, 15

punkt 83  originaltexten

2 / ONU + 619, 8, 22

delad

1 / ONU + 621, 12, 21

2 / ONU + 512, 52, 92

punkt 87  originaltexten

3 / ONU + 500, 111, 43

punkt 92  originaltexten särsk. +

delad

1 +

punkt 97  originaltexten

2 +

efter punkt 102 1 ALDE -

punkt 103  originaltexten särsk. +

delad

1 +

punkt 104  originaltexten

2 +

efter punkt 108 2 ALDE ONU + 366, 262, 31
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

10 Verts/ALE ONU ↓

delad

1 +

punkt 109  originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 110  originaltexten

2 -

punkt 112  originaltexten särsk. +

delad

1 / ONU + 609, 12, 30

punkt 113  originaltexten

2 / ONU + 480, 128, 33

delad

1 +

punkt 116  originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 123  originaltexten

2 +

delad

1 / ONU + 614, 12, 28

punkt 125  originaltexten

2 / ONU + 432, 192, 24

punkt 126  originaltexten ONU - 289, 291, 71

delad

1 +

2 +

punkt 127  originaltexten

3 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 128  originaltexten särsk. / 
EO

+ 386, 210, 50

punkt 129  originaltexten särsk. +

punkt 130  originaltexten särsk. +

punkt 131  originaltexten särsk. +

27 PPE ONU + 355, 287, 18punkt 132

 originaltexten ONU ↓

punkt 133  originaltexten särsk. / 
EO

+ 332, 271, 51

delad

1 +

2 +

punkt 134  originaltexten

3 +

delad

1 / ONU + 500, 129, 18

2 / ONU + 323, 313, 12

3 / ONU + 519, 113, 20

punkt 135  originaltexten

4 / ONU - 315, 324, 16

punkt 136  originaltexten ONU + 350, 296, 11

delad

1 / ONU + 573, 72, 12

punkt 137  originaltexten

2 / ONU + 384, 259, 15

punkt 138  originaltexten särsk. +

delad

1 / ONU + 586, 48, 24

punkt 139  originaltexten

2 / ONU + 371, 248, 32

punkt 140  originaltexten delad
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

1 +

2 +

punkt 143  originaltexten särsk. -

punkt 144  originaltexten särsk. +

punkt 145  originaltexten särsk. -

punkt 201  originaltexten särsk. +

delad

1 +

punkt 211  originaltexten

2 +

punkt 218 29 PPE ONU + 445, 185, 29

efter punkt 222 31 GUE/NGL -

punkt 223  originaltexten särsk. +

efter punkt 223 11 Verts/ALE ONU - 300, 319, 35

efter punkt 224 30 PPE ONU + 341, 283, 31

delad

1 +

punkt 225  originaltexten

2 +

skäl J 16 GUE/NGL -

efter skäl M 22 PPE ONU - 244, 399, 14

delad

1 +

skäl R  originaltexten

2 +

efter skäl R 7=
12=

Verts/ALE
S&D

ONU + 371, 240, 45

skäl T  originaltexten särsk. / 
EO

+ 508, 116, 16

skäl U 17 GUE/NGL -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1 +

skäl X  originaltexten

2 +

delad

1 / ONU + 613, 20, 1

skäl Z  originaltexten

2 / ONU + 348, 280, 17

delad

1 / ONU + 394, 256, 6

skäl AA  originaltexten

2 / ONU + 357, 287, 14

skäl AB  originaltexten ONU + 523, 63, 66

skäl AC  originaltexten ONU + 456, 154, 44

efter skäl AC 18 GUE/NGL -

delad

1 +

skäl AG  originaltexten

2 +

delad

1 +

skäl AP  originaltexten

2 +

efter skäl AP 19 GUE/NGL +

skäl AT 13 S&D -

delad

1 +

skäl AV  originaltexten

2 +

Considérant AW 14 S&D EO + 318, 316, 3

skäl BD  originaltexten ONU + 478, 152, 16

skäl BF  originaltexten delad
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

1 +

2 +

delad

1 +

skäl BH  originaltexten

2 +

skäl BN  originaltexten särsk. +

skäl BO  originaltexten särsk.

delad

1 +

skäl BP  originaltexten

2 +

skäl BQ  originaltexten särsk.

delad

1 +

skäl BR  originaltexten

2 +

delad

1 +

skäl BT  originaltexten

2 +

delad

1 +

skäl BW  originaltexten

2 +

delad

1 +

skäl CJ  originaltexten

2 +

delad

1 +

skäl CS  originaltexten

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

3/VE + 474, 156, 4

4 +

5 +

delad

1 / ONU + 619, 30, 3

2 / ONU + 402, 233, 3

3 / ONU + 346, 295, 5

skäl CV  originaltexten

4 / ONU + 425, 184, 32

skäl CW  originaltexten särsk. +

delad

1 / ONU + 572, 71, 3

skäl CX  originaltexten

2 / ONU + 352, 274, 23

skäl CY  originaltexten särsk. +

delad

1 +

skäl DB  originaltexten

2 +

delad

1 +

skäl DC  originaltexten

2 / EO + 516, 96, 13

skäl DD  originaltexten särsk. / 
EO

- 298, 337, 14

delad

1 +

skäl DI  originaltexten

2 +

skäl DM  originaltexten särsk. +

skäl DU  originaltexten särsk. +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1 +

skäl DY  originaltexten

2 +

efter skäl EK 8 Verts/ALE ONU - 296, 325, 36

efter skäl EO 20 GUE/NGL ONU + 367, 258, 24

15 S&D +

delad

1 ↓

skäl EP

 originaltexten

2 ↓

efter skäl FC 9 Verts/ALE ONU - 272, 360, 24

delad

1 +

2 +

skäl FE  originaltexten

3 +

efter skäl FE 21 GUE/NGL -

delad

1 +

skäl FG  originaltexten

2 +

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 474, 112, 75

Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD: ÄF 3, 4, 5, 6
ECR: punkterna 7, 66
Verts/ALE: skäl Z, BD, CX punkterna 47, 67, 76, 83, 113, 125, 126, 132, 136; ÄF 2, 7, 8, 9, 10, 

11
PPE: ÄF 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, skäl Z, AA, CV, AB, AC, punkterna 6, 34, 36, 82, 

87, 135, 137, 139
S&D: ÄF 12
GUE/NGL skäl Z, ÄF 20

Begäranden om särskild omröstning
ECR: punkter 32, 92, 131
PPE: punkt 6
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ALDE: skäl AC, punkterna 132, 133, 225
Verts/ALE: skäl AA, AC, BP, BQ, DD, punkterna 4, 130, 133, 143, 144, 145
S&D: skäl AA, AV
GUE/NGL skäl T, AA, AC, BN, BO, CW, CX, CY, DB, DD, DM, DU, punkterna 11, 41, 51, 

67, 70, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 103, 112, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 
139, 143, 144, 145, 201, 223

Begäranden om delad omröstning
EFDD:
ÄF 6
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar enträget medlemsstaterna att hitta sätt att stoppa 

utländsk finansiering till religiösa samfund som är kända för hatpropaganda eller 
samröre med terrorister.”

Andra delen ”Parlamentet anser att medlemsstaterna ska få förbjuda predikningar på andra språk 
än deras officiella språk.”

ECR:
punkt 211
Första delen texten i sin helhet utom orden ”certifierad barnomsorg och hemstöd, 

skattelättnadssystem”
Andra delen dessa ord

Verts/ALE:
skäl BH
Första delen ”Användning av kryptering kommer å ena sidan att avsevärt bidra till säkerheten 

inom it, men kommer också å andra sidan att användas av terrorister för att skydda 
sin kommunikation eller sina lagrade uppgifter, vilket utgör en stor utmaning för 
myndigheter med ansvar för brottsbekämpning, säkerhet och underrättelsetjänster, 
eftersom de kan nekas åtkomst till väsentlig information och bevis.”

Andra delen ”Kryptering blir särskilt avgörande när även de ansvariga leverantörerna av 
onlinetjänster är ovilliga eller oförmögna att dekryptera kommunikationen.”

skäl CX
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån stöter på 

problem vid övervakningen av terrorism på grund av den korta lagringstiden för 
personuppgifter enligt förordning (EU) 2016/1624, endast 90 dagar.”

Andra delen dessa ord

skäl DB
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Detta är av väsentlig betydelse för flygningar inom 

EU.”
Andra delen dessa ord

punkt 41
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder mot satellit-tv-

kanaler som sprider våld, hatpropaganda och uppmaningar till terrorism i enlighet 
med direktivet om audiovisuella medietjänster. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fullt ut och snabbt genomföra direktivet för att säkerställa att 
artikel 6 om att förebygga uppvigling till våld och hat är i kraft i hela EU.”

Andra delen ”Parlamentet begär att kommissionen utarbetar en analys av möjliga 
lagstiftningsändringar i direktivet för att öka effektiviteten hos en blockering av 
sådana kanaler som sänder från tredjeländer.”

punkt 82
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Första delen ”Europaparlamentet välkomnar de föreslagna förordningarna om 
driftskompatibilitet. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera det 
potentiella och möjliga mervärdet av att ytterligare informationssystem inbegrips i 
framtiden och att rapportera om detta till Europaparlamentet.”

Andra delen ”Parlamentet anser att driftskompatibilitet bidrar till att sammanställda den 
nödvändiga informationen. Parlamentet betonar att en sådan lösning bör skapa en 
bra balans mellan myndigheternas legitima behov av att få ändamålsenlig och 
relevant information i god tid, helt i enlighet med deras åtkomsträttigheter och 
principen om ändamålsbegränsning enligt de underliggande rättsliga grunderna, och 
de registrerades grundläggande rättigheter.”

punkt 83
Första delen ”Europaparlamentet betonar behovet av att införa en biometrisk matchningstjänst 

som gör det möjligt att göra förfrågningar med hjälp av biometriska uppgifter i flera 
olika EU-informationssystem som ett stöd i kampen mot identitetsbedrägeri och för 
att förhindra att personer använder flera identiteter. Parlamentet betonar behovet av 
att mata in biometriska uppgifter i de relevanta databaserna.”

Andra delen ”Parlamentet betonar även vikten av att ständigt förbättra kapaciteten att upptäcka 
verkliga, delvis eller helt förfalskade dokument som används för olaglig 
personidentifiering.”

punkt 113
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

säkerställa samarbete mellan alla berörda aktörer för att förbättra de behöriga 
myndigheternas dekryperingskapacitet och se till att den håller måttet vid åtal. 
Parlamentet välkomnar att Europol arbetar med att utveckla dekrypteringsverktyg 
och kunnande på detta område för att bli ett centrum för dekryptering av information 
som lagligen erhållits i brottsutredningar och bättre stödja medlemsstaterna.”

Andra delen dessa ord

punkt 125
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka 

möjligheten till ett lagstiftningsförslag som ålägger kommunikationsplattformar som 
för närvarande är verksamma på unionsmarknaden att samarbeta när det gäller 
krypterad kommunikation om det finns ett domstolsbeslut om detta.”

Andra delen dessa ord

punkt 135
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlagstiftarna att överväga att förse Frontex med ett 

särskilt mandat för behandling av operativa personuppgifter, som är anpassat till 
dess operativa roll, inklusive förebyggande och upptäckt av gränsöverskridande 
brottslighet och terrorism vid EU:s yttre gränser.” utom orden ”behandling av 
operativa personuppgifter, som är anpassat till dess operativa roll, inklusive”

Andra delen dessa ord
Tredje delen ”Parlamentet anser att ett sådant mandat bör möjliggöra tillräckliga lagringsperioder 

och utbyte av personuppgifter med GSFP-uppdrag, Europol och Eurojust och, under 
särskilda omständigheter och med erforderliga garantier, med tredjeländer.” utom 
orden ”tillräckliga lagringsperioder och utbyte av personuppgifter med GSFP-
uppdrag, Europol och Eurojust och, under särskilda omständigheter och med 
erforderliga”

Fjärde delen dessa ord

punkt 137
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Eurodac och Europols informationssystem,”
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Andra delen dessa ord

punkt 139
Första delen texten i sin helhet utom orden ”automatiskt”, and ”och irreguljära in-/utresor,”
Andra delen dessa ord

GUE/NGL
skäl R
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”etno-nationalistisk”
Andra delen detta ord

skäl X
Första delen ”Utländska terroriststridandes och deras familjers återvändande utgör särskilda 

utmaningar när det gäller säkerhet och radikalisering; särskilt barn som återvänder 
medför specifika problem”

Andra delen ”eftersom de behöver skydd som offer, men samtidigt också kan vara potentiella 
förövare.”

skäl AG
Första delen texten i sin helhet utom orden ”som utnyttjas av agitatorer på såväl vänster- som 

högersidan”
Andra delen dessa ord

skäl AP
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och demografiska risker”
Andra delen dessa ord

skäl AV
Första delen ”Radikal islamisk fundamentalism strävar efter att religion ska dominera inom livets 

alla områden – individuella, politiska och sociala”
Andra delen ” – vilket kan resultera i en form av kommunitarism som är sårbar för jihadistiska 

rekryterares agerande.”

skäl BF
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Övervakning av sådana högriskbrottslingar är 

mycket resurskrävande för medlemsstaternas säkerhetstjänster.”
Andra delen dessa ord

skäl BP
Första delen ”Trots upprepade uppmaningar att å det snaraste genomföra det europeiska systemet 

för registrering av passageraruppgifter har inte alla medlemsstater visat samma 
engagemang och merparten av dem har inte respekterat tidsfristen för införlivandet 
av denna lagstiftning.”

Andra delen ”De medlemsstater som har överskridit tidsfristen för införlivande bör utan 
ytterligare dröjsmål vidta alla åtgärder som krävs för ett fullständigt och omedelbart 
genomförande av detta direktiv.”

skäl BR
Första delen ”Inom ramen för strategin för informationshanteringsstrategin, 6:e åtgärdslistan 

finns det för närvarande två pågående pilotprojekt som syftar till att säkerställa 
sammankoppling med decentraliserade system, nämligen Adep (Automation of data 
exchange processes on police records) och Quest (Querying Europol Systems). Sex 
medlemsstater är redan engagerade i pilotprojektet Adep, för automatiserad 
överföring av polisregister mellan olika länder, och detta projekt fungerar bra.”
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Andra delen ”Sådana projekt bidrar till att ge verkliga och fungerande lösningar på de problem 
som härrör från bristande sammankoppling av decentraliserade informationssystem 
och bidrar till att främja förtroende och samarbete mellan medlemsstaterna.”

skäl BT
Första delen ”Brottslingar kan än i dag registreras i olika databaser som inte är sammankopplade 

under olika alias.”
Andra delen ”EU:s nuvarande arkitektur för datahantering behöver därför förbättras genom 

driftskompatibilitet, för att få bort blinda fläckar och flertaliga falska identiteter och 
ge rätt information vid rätt tillfälle.”

skäl BW
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och interoperabilitetskomponenterna” och 

“automatiskt”
Andra delen dessa ord

skäl CJ
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och Frontex”
Andra delen dessa ord

skäl DC
Första delen texten i sin helhet utom orden “för att nå gränspersonalen”
Andra delen dessa ord

skäl DI
Första delen ”Utnyttjande och missbruk av insamlingar via sociala medier, finansiering genom 

välgörenhets- och ideella organisationer, små kontotransaktioner och 
förhandsbetalda kort finns bland metoderna för ekonomiskt stöd för Islamiska staten 
och andra terroristorganisationer.”

Andra delen ”Plattformar för mikroutlåning används för att underlätta samtliga typer.”

skäl EP
Första delen ”Det är avgörande att Europeiska unionen upprätthåller ett starkt samarbete med 

tredjeländer som är partnerländer i kampen mot terrorism. Dialogen om åtgärder 
som vidtas för att bekämpa terrorismen och finansieringen av den och förhindra 
radikalisering måste upprätthållas,”

Andra delen ”särskilt med Gulfstaterna. Det parlamentariska samarbetet med tredjeländer är ett 
av de verktyg som bör förstärkas.”

punkt 13
Första delen texten i sin helhet utom orden ”säkerhet och”
Andra delen dessa ord

punkt 14
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”oroväckande”
Andra delen detta ord

punkt 16
Första delen texten i sin helhet utom orden ”att samarbeta med den privata sektorn för att”
Andra delen dessa ord

punkt 32
Första delen texten i sin helhet utom orden ”motståndskrafts” (första tillfället) och ”och med 

syftet att skapa samhällen som är immuna mot radikalisering.”
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Andra delen ”motståndskrafts”
Tredje delen ”och med syftet att skapa samhällen som är immuna mot radikalisering.”

punkt 37
Första delen texten i sin helhet utom orden ”extremism och”
Andra delen dessa ord

punkt 39
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”religiös”
Andra delen detta ord

punkt 40
Första delen texten i sin helhet utom orden ”inbegripet allt innehåll som produceras eller sprids 

av grupper och individer som sanktionerats av EU eller FN.”
Andra delen dessa ord

punkt 55
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och/eller externa myndigheter med ansvar för 

terrorismbekämpning, med effektiva krav för villkorlig frigivning av personer som 
kan hota den allmänna säkerheten.”

Andra delen dessa ord

punkt 60
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och övervaka” och ”även i samarbete med 

tredjeländer.”
Andra delen ”och övervaka”
Tredje delen ”även i samarbete med tredjeländer.”

punkt 69
Första delen texten i sin helhet utom ordet ” automatiskt,”
Andra delen detta ord

punkt 77
Första delen texten i sin helhet utom orden ”såväl” och ”som tredjelandsmedborgare.”
Andra delen dessa ord

punkt 78
Första delen ”Europaparlamentet efterlyser att privatplan ska omfattas av EU:s PNR-direktiv och 

att flygbolag ska vara skyldiga att samla in PNR-uppgifter.”
Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera de säkerhetsförfaranden som 

antagits vid stora och mindre flygplatser i alla medlemsstater.”

punkt 81
Första delen ”Europaparlamentet konstaterar att tidsfristen för genomförandet av Prümbesluten(18) 

av den 23 juni 2008 löpte ut den 26 augusti 2011”
Andra delen ”och att alla medlemsstater inte ens nu har genomfört besluten fullt ut. Parlamentet 

uppmanar därför dessa medlemsstater att uppfylla sina skyldigheter enligt EU-
lagstiftningen och genomföra Prümbesluten fullt ut samt att stärka Prümnätverket 
genom att uppdatera sina nationella behandlingssystem för att anpassa dem till 
modern informationsteknik. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och 
rådet att modernisera och uppgradera Prümbesluten från 2008 för att koppla samman 
de nationella systemen på ett effektivare sätt.”

punkt 97
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Första delen texten i sin helhet utom orden ”att vidmakthålla en nationell säkerhetskultur som är 
rustad”

Andra delen dessa ord

punkt 104
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar Europol att säkerställa snabb tillgång till Quest för 

medlemsstaterna,”
Andra delen ”i syfte att förbättra driftskompatibiliteten.”

punkt 109
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att dra full nytta av tekniska 

lösningar för att förbättra utbytet av information med Europol,”
Andra delen ”i synnerhet genom att automatisera förfarandet för uppladdning av uppgifter till 

Europols informationssystem för samkörningsändamål, exempelvis genom att 
använda den ”datauppladdning” som utvecklats av Europol. ”

punkt 110
Första delen texten i sin helhet utom orden ”automatiskt”
Andra delen dessa ord

punkt 116
Första delen ”Europaparlamentet anser att operativa avtal med tredjeländer kan vara till hjälp i 

Europols arbete”
Andra delen ”och noterar det faktum att kommissionen för närvarande förhandlar om operativa 

avtal med åtta länder från Medelhavsområdet och Nordafrika (Mena-regionen). 
Parlamentet begär omförhandling av operativa avtal med vissa nära partner, t.ex. 
Eftaländerna.”

punkt 123
Första delen texten i sin helhet utom ordet "Erasmus"
Andra delen detta ord

punkt 127
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att investera i IKT-

utrustning som uppfyller kraven vid alla gränspassager för att möjliggöra ordentliga 
kontroller med hjälp av alla relevanta databaser.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa ett riktmärke för tekniska 
standarder för sådan IKT-utrustning, efter samråd med eu-LISA.”

Tredje delen ”Parlamentet anser att arbetet med förslagen om att göra informationssystemen 
driftskompatibla bör utgöra ett tillfälle att till viss del förbättra och harmonisera de 
nationella informationssystemen och infrastrukturerna vid gränspassagerna. 
Parlamentet välkomnar kommissionens förslag om att stärka stödet till 
medlemsstaternas arbete med att säkra EU:s gemensamma yttre gränser genom att 
åtminstone tredubbla budgeten för Fonden för integrerad gränsförvaltning i nästa 
fleråriga budgetram för 2021–2027.”

punkt 140
Första delen ”Europaparlamentet uppmuntrar Frontex att utarbeta utbildningsprogram och 

tillhandahålla kurser för gränskontrolltjänstemän med inriktning på att stärka 
kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna”

Andra delen ”samt stödja införandet av gemensamma riskindikatorer.”

ALDE, Verts/ALE, S&D, GUE/NGL:
skäl Z
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Första delen texten i sin helhet utom orden ”ofta andra eller tredje generationens invandrare, som 
har vuxit upp i de medlemsstater som de har angripit,”

Andra delen dessa ord

skäl CV
Första delen ”Det avvärjda attentatet mot ett Thalyståg den 21 augusti 2015, Parisattentaten den 

13 november 2015 och Brysselattentaten den 22 mars 2016 har avslöjat att, i ett 
begränsat antal fall, terrorister utnyttjade brister i EU:s och flera medlemsstaters 
gränsförvaltningspolitik” utom ordet ”gränsförvaltningspolitik”

Andra delen ”gränsförvaltningspolitik”
Tredje delen ”som inte var redo för masstillströmning.”
Fjärde delen ”Det har rapporterats av brottsbekämpande myndigheter att åtminstone åtta av 

förövarna av dessa attentat passerade in i EU via irreguljära flöden i juli, augusti och 
oktober 2015. I andra fall hade de framtida förövarna stannat kvar i medlemsstaterna 
trots att de skulle lämna länderna eller återvända. Detta visar på vissa brister i EU:s 
gränsförvaltningspolitik och genomförandet av denna på medlemsstatsnivå.”

Verts/ALE, GUE/NGL:
skäl CS
Första delen ”Schengenområdet utan inre gränser är en grundläggande prestation av EU”
Andra delen ”som bara är hållbart om de yttre gränserna är effektivt övervakade och skyddade, de 

olagliga gränspassagerna upphör och inre säkerhetsåtgärder anpassas till risken för 
allvarliga brott.”utom orden ”de olagliga gränspassagerna upphör och”

Tredje delen ”de olagliga gränspassagerna upphör och”
Fjärde delen ”Ett flertal förslag har antagits för att stärka säkerhetskontrollerna vid de yttre 

gränserna. Vissa medlemsstater har uppmanat till mer flexibilitet när det gäller att 
temporärt återinföra kontroller vid de inre gränserna vid allvarliga hot för den 
allmänna ordningen eller den allmänna säkerheten,”

Femte delen ”som kommissionen har föreslagit.”

skäl DY
Första delen ”Flera av attackerna i EU utfördes av individer som var kända av myndigheterna.”
Andra delen ”Hyrfordonsföretag har inte möjlighet att utbyta sådan information som boknings- 

eller reservationsuppgifter med brottsbekämpande myndigheter i syfte att 
dubbelkolla mot officiella bevakningslistor och polisdatabaser.”

skäl FE
Första delen ”Åtgärder för att bekämpa terrorism och värna om friheter står inte i strid med 

varandra, utan är mål som kompletterar och förstärker varandra. 
 Grundläggande rättigheter måste säkerställas och skyddas för varje enskild person”

Andra delen ”och alla åtgärder i kampen mot terrorismen bör så lite som möjligt påverka den 
oskyldiga och ej inblandade vanliga befolkningen.”utom orden ”oskyldiga och ej 
inblandade”

Tredje delen ”oskyldiga och ej inblandade”

punkt 47
Första delen ”Europaparlamentet understryker behovet av att åstadkomma automatisk upptäckt 

och systematiskt, snabbt och fullständigt avlägsnande av terroristinnehåll på 
grundval av tydliga rättsliga bestämmelser med garantier och enligt de mänskliga 
rättigheterna.” utom orden ”automatisk och” ”systematiskt, snabbt”

Andra delen ”automatisk och”
Tredje delen ”systematiskt, snabbt”
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Fjärde delen ”Parlamentet påpekar dessutom behovet av att förhindra att redan avlägsnat innehåll 
laddas upp igen. Parlamentet välkomnar kommissionens lagstiftningsförslag om att 
förhindra spridning av terroristinnehåll genom att göra det obligatoriskt för 
plattformarna att avlägsna terroristinnehåll helt och hållet Parlamentet uppmanar 
medlagstiftarna att snabbt börja arbeta med detta lagstiftningsförslag. Parlamentet 
uppmuntrar medlemsstaterna att införa nationella åtgärder om antagandet av 
lagstiftningen försenas.” utom orden ”genom att göra det obligatoriskt för 
plattformarna att avlägsna terroristinnehåll helt och hållet.”

Femte delen ”genom att göra det obligatoriskt för plattformarna att avlägsna terroristinnehåll helt 
och hållet.”

punkt 87
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna som ännu inte gjort detta att skapa 

nationella ”sambandscentraler” eller samordningsenheter för terrorismbekämpning, 
samt samordnade databaser, i syfte att centralisera och underlätta sökning, 
identifiering och utbyte av information och underrättelser med anknytning till 
terrorismbekämpning från alla relevanta nationella myndigheter. Parlamentet anser 
dessutom att en proaktiv lokal och, där det är relevant, regional politik är ett 
nödvändigt villkor för en integrerad nationell säkerhetspolitik. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att utbyta bästa praxis på detta område.”

Andra delen ”såsom den belgiska ”Lokale integrale veiligheidscellen” ”
Tredje delen ”som involverar samhällsaktörer som till exempel sociala myndigheter, den lokala 

administrationen och den lokala polisen, för att diskutera alla tecken på 
radikalisering med delad yrkessekretess, så att även aktörer med professionell 
tystnadsplikt kan bidra.”

ALDE, S&D:
skäl FG
Första delen texten i sin helhet utom orden ”inom ramen för dess fleråriga ram.”
Andra delen dessa ord

punkt 225
Första delen texten i sin helhet utom orden ”över lagstiftningen mot terrorism inom ramen för 

dess fleråriga ram.”
Andra delen dessa ord

ALDE, Verts/ALE:
punkt 134
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en utvärdering av alternativ 

till och effekter av ett eventuellt lagstiftningsförslag som gör det obligatoriskt för 
flygbolag, hamnar, internationella bussars eller höghastighetstågs ledningsenheter att 
utföra kontroller av överensstämmelse när passagerare går ombord i syfte att 
säkerställa att den identitet som uppgivits på biljetten matchar det id-kort eller pass 
som passageraren besitter.” utom orden ”hamnar, internationella bussars eller 
höghastighetstågs ledningsenheter” 

Andra delen ”hamnar, internationella bussars eller höghastighetstågs ledningsenheter”
Tredje delen ”Parlamentet betonar att det är nödvändigt att säkerställa att transportoperatörer inte 

ges sådana uppgifter som endast hör till polismyndigheternas befogenheter, såsom 
faktiska identitetskontroller eller kontroller av id- eller resehandlingars äkthet.”

Verts/ALE, S&D, GUE/NGL:
punkt 34



P8_PV(2018)12-12(VOT)_SV.docx 45 PE 632.674

Första delen texten i sin helhet utom orden ”och att i detta sammanhang särskilt också uppmuntra 
och tolerera endast religiöst utövande som är fullt förenligt med demokrati, 
rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och den gällande lagstiftningen i 
medlemsstaterna.”

Andra delen dessa ord

punkt 36
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utöka erbjudandet om 

möjligheter till högre utbildning för kaplaner i EU, med transparent granskning och 
endast ackreditering av teologiska läroplaner som fullt ut respekterar demokrati, 
rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter” utom ordet ”teologiska”

Andra delen ”teologiska”
Tredje delen ”och de europeiska ländernas neutralitet och demokratiska sekularism, och upphäva 

undervisningstillstånd vid överträdelser.”

Övrigt
PPE-gruppen hade dragit tillbaka ändringsförslag 28.

15. Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken

Betänkande: David McAllister (A8-0392/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 1 6 ENF -

punkt 2 7 ENF -

punkt 3 8 ENF -

28 EFDD ONU - 82, 536, 18punkt 5, efter 
strecksats 1

29 EFDD ONU - 88, 522, 22

punkt 5, strecksats 2 9 ENF -

punkt 8 23 Verts/ALE -

punkt 9 10S ENF -

punkt 10 11S ENF -

12 ENF -

delad

1 +

punkt 11

 originaltexten

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 12 13 ENF -

delad

1 +

punkt 13  originaltexten

2 / ONU + 454, 150, 41

punkt 14 14 ENF -

punkt 15 15 ENF -

punkt 16 16 ENF -

delad

1 +

punkt 18  originaltexten

2 / ONU + 540, 90, 16

punkt 19 17 ENF -

punkt 21 18 ENF -

delad

1 / ONU + 605, 16, 18

2 / ONU + 420, 181, 39

efter punkt 21 36 S&D

3 / ONU + 509, 30, 92

19 ENF -

delad

1 / ONU + 536, 79, 33

2 / ONU + 547, 65, 23

punkt 23

 originaltexten

3 / ONU + 607, 22, 18

24 Verts/ALE -

20 ENF -

delad

1 / ONU + 528, 104, 15

punkt 24

 originaltexten

2 / ONU + 509, 111, 13
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

3 / ONU + 417, 217, 1

efter punkt 24 25 Verts/ALE ONU - 263, 374, 9

30 EFDD ONU - 106, 509, 25

33 GUE/NGL ONU - 103, 533, 11

26 Verts/ALE -

punkt 25

 originaltexten ONU + 411, 167, 61

27 Verts/ALE ONU - 201, 422, 24punkt 26

 originaltexten ONU + 456, 102, 87

34S GUE/NGL ONU - 161, 450, 26

31 EFDD ONU - 149, 480, 18

punkt 27

21 ENF -

22S ENF -

35 GUE/NGL ONU - 120, 448, 75

punkt 28

32 EFDD ONU - 169, 450, 17

skäl G 1 ENF -

skäl J 2S ENF -

skäl K 3 ENF -

skäl L 4 ENF -

skäl M 5 ENF -

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 401, 173, 73

Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD: ÄF 28, 29, 30, 31, 32; punkterna 13 (2:a delen), 18 (2:a delen), 23, 24 (2:a och 3:e 

delen), 25, 26
Verts/ALE: ÄF 25, 27
S&D: ÄF 36
GUE/NGL ÄF 33, 34, 35; punkterna 24, 26

Begäranden om delad omröstning
EFDD:
punkt 13
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och militära”
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Andra delen dessa ord

punkt 18
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och associerings”
Andra delen dessa ord

punkt 23
Första delen ”Europaparlamentet bekräftar i efterdyningarna av de senaste president- och 

parlamentsvalen i regionen på nytt sitt åtagande att fortsätta att upprätta starka 
förbindelser med länderna i Latinamerika och främja försvaret av demokratin, 
rättsstaten och de mänskliga rättigheterna som en hörnsten för djupare integration 
och samarbete.” ”Parlamentet uttrycker sin djupa oro över bristen på respekt för 
demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i Kuba, Nicaragua 
och Venezuela”

Andra delen ”Parlamentet noterar med oro valutvecklingen i Brasilien och hoppas att den nya 
regeringen kommer att följa den inslagna vägen mot demokrati och 
rättsstatsprincipen.”

Tredje delen ”Parlamentet lovordar de insatser som gjorts av alla berörda parter i fredsprocessen i 
Colombia, och upprepar sitt helhjärtade stöd för denna fredsprocess och dess 
effektiva genomförande.”

punkt 24
Första delen texten i sin helhet utom orden ”sammanslagning av militär kapacitet” och ”och 

medlemsstaternas vilja att dels avstå från beslutsfattande i detta sammanhang,”
Andra delen ”sammanslagning av militär kapacitet”
Tredje delen ”och medlemsstaternas vilja att dels avstå från beslutsfattande i detta sammanhang,”

S&D:
punkt 11
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Rysslands” och ”sin”
Andra delen dessa ord

PPE:
ÄF 36
Första delen Europaparlamentet fördömer de allvarliga kränkningar av internationell humanitär 

rätt och människorättslagstiftning som utförs av alla sidor i Jemen,”
Andra delen ”inklusive den saudiskledda koalitionens och huthirebellernas urskillningslösa 

angrepp mot civila.”
Tredje delen ”Parlamentet kräver att blockaden av Jemen omedelbart upphör och uppmanar alla 

sidor i konflikten att återuppta dialogen under FN:s överinseende och arbeta för en 
varaktig vapenvila. Parlamentet välkomnar det beslut som fattats av Tysklands, 
Danmarks och Finlands regeringar om att stoppa vapenförsäljningen till 
Saudiarabien. Parlamentet efterlyser EU-omfattande sanktioner mot dem som bär 
ansvaret för mordet på den saudiske journalisten Jamal Khashoggi.”

16. Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken

Betänkande: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 1 24 GUE/NGL -

punkt 2 2 Verts/ALE ONU - 206, 389, 39

punkt 5 25S GUE/NGL -

punkt 6 26S GUE/NGL -

27S GUE/NGL -punkt 7

16 EFDD -

punkt 8 28S GUE/NGL -

punkt 9 29S GUE/NGL -

punkt 10 30 GUE/NGL -

punkt 11 31 GUE/NGL -

punkt 13 32 GUE/NGL -

17S=
33S=

EFDD
GUE/NGL

-punkt 14

3 Verts/ALE ONU - 194, 393, 43

34 GUE/NGL -punkt 15

4 Verts/ALE ONU - 118, 472, 44

5 Verts/ALE -punkt 16

18 EFDD -

punkt 18 35 GUE/NGL ONU - 126, 475, 33

36 GUE/NGL -punkt 19

37 GUE/NGL -

punkt 20 19 EFDD -

punkt 21 20 EFDD -

punkt 27 38 GUE/NGL -

39S GUE/NGL -punkt 28

6 Verts/ALE ONU - 74, 496, 63
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

40 GUE/NGL -punkt 30

7 Verts/ALE ONU - 135, 450, 48

punkt 31 41 GUE/NGL -

42 GUE/NGL -punkt 32

8 Verts/ALE ONU - 152, 458, 20

punkt 34 9 Verts/ALE -

efter punkt 34 10 Verts/ALE ONU - 176, 438, 18

punkt 36 43 GUE/NGL -

punkt 37 44 GUE/NGL -

punkt 38 45S GUE/NGL -

46 GUE/NGL -punkt 39

11 Verts/ALE ONU - 148, 460, 32

efter punkt 41 12 Verts/ALE ONU - 131, 452, 44

punkt 46 13 Verts/ALE ONU - 155, 382, 96

punkt 48 14S Verts/ALE ONU - 144, 457, 33

punkt 50 47 GUE/NGL -

punkt 51 48 GUE/NGL ONU - 95, 484, 57

punkt 52 49S GUE/NGL -

50 GUE/NGL ONU - 95, 463, 60

15 Verts/ALE ONU - 131, 466, 28

punkt 53

21 EFDD -

punkt 54 51S GUE/NGL -

punkt 55 52S GUE/NGL -

punkt 57 53 GUE/NGL -

punkt 61 54 GUE/NGL -

punkt 63  originaltexten ONU + 441, 154, 42
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 64  originaltexten ONU + 434, 174, 19

beaktandeled 3  originaltexten särsk. +

beaktandeled 8  originaltexten särsk. +

beaktandeled 10 22 GUE/NGL ONU - 157, 449, 30

beaktandeled 11  originaltexten särsk. +

beaktandeled 13  originaltexten särsk. +

beaktandeled 18  originaltexten särsk. +

beaktandeled 19  originaltexten särsk. +

beaktandeled 20  originaltexten särsk. +

beaktandeled 21  originaltexten särsk. +

23S GUE/NGL -skäl A

1 Verts/ALE ONU - 232, 386, 15

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 376, 215, 41

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15
EFDD: punkterna 63, 64
GUE/NGL ÄF 22, 35, 48, 50

Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGL beaktandeled 3, 8, 11, 13, 18, 19, 20, 21

17. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och 
Europeiska unionens politik på området

Betänkande: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

före punkt 1 5 EFDD ONU - 111, 335, 160

punkt 5  originaltexten särsk. +

efter punkt 23 6 EFDD ONU - 80, 530, 14
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

7 EFDD ONU - 103, 355, 164efter punkt 28

8 EFDD ONU - 157, 308, 163

delad

1 +

2 / ONU + 495, 93, 36

3 / ONU + 487, 105, 28

4 / ONU + 542, 51, 24

5 / ONU + 503, 46, 68

6 / ONU + 525, 60, 29

7 / ONU + 427, 124, 59

8 / ONU + 430, 125, 51

9 / ONU + 417, 134, 52

10 / 
ONU

+ 432, 139, 53

punkt 41  originaltexten

11 / 
ONU

+ 416, 128, 79

efter punkt 41 9 EFDD ONU - 187, 290, 146

punkt 46  originaltexten särsk. +

10 EFDD ONU - 133, 327, 164efter punkt 46

11 EFDD ONU - 144, 448, 25

delad

1 +

2 +

3 +

punkt 47  originaltexten

4 +

12 EFDD ONU - 158, 316, 141efter punkt 47

13 EFDD ONU - 174, 288, 151
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

14 EFDD ONU - 145, 434, 32

efter punkt 48 1 PPE ONU - 270, 271, 77

16 GUE/NGL EO - 135, 249, 238punkt 53

 originaltexten särsk. +

17 GUE/NGL -punkt 57

 originaltexten särsk. +

punkt 62 15 EFDD ONU - 147, 441, 28

beaktandeled 11 2S EFDD ONU - 72, 526, 22

beaktandeled 24 3S EFDD ONU - 77, 490, 47

beaktandeled 37 4S EFDD ONU - 137, 393, 87

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 369, 115, 119

Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD: ÄF 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; punkt 41
ENF, ECR: ÄF 1

Begäranden om särskild omröstning
EFDD: punkterna 5, 46, 53, 57
ECR: punkterna 41, 57

Begäranden om delad omröstning
EFDD, PPE:
punkt 41
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Europaparlamentet välkomnar att EU har 

undertecknat Istanbulkonventionen, och”, ”Parlamentet uppmanar de medlemsstater 
som ännu inte gjort det att ratificera och genomföra konventionen omgående.”, 
”Parlamentet uppmanar därför EU att hjälpa länder att förbättra insamlingen av 
uppgifter på detta område och uppfylla internationella juridiska skyldigheter.”, 
”Parlamentet ber EU att arbeta med andra länder för att trappa upp finansieringen 
och programarbetet för att förebygga och reagera på sexuellt och könsbaserat våld 
världen över.”, ”och kränkningar av kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter.”, 
utom orden ”sexuella och reproduktiva”, ”och reproduktiva” och ”och universell 
respekt för och tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter”och reproduktiva”, 
”och sina sexuella och reproduktiva rättigheter.” och ”fördömer återinförandet av 
den så kallade munkavleregeln.”

Andra delen ”Europaparlamentet välkomnar att EU har undertecknat Istanbulkonventionen, och”
Tredje delen ”Parlamentet uppmanar de medlemsstater som ännu inte gjort det att ratificera och 

genomföra konventionen omgående.”
Fjärde delen “Parlamentet uppmanar därför EU att hjälpa länder att förbättra insamlingen av 

uppgifter på detta område och uppfylla internationella juridiska skyldigheter.”,
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Femte delen ”Parlamentet ber EU att arbeta med andra länder för att trappa upp finansieringen 
och programarbetet för att förebygga och reagera på sexuellt och könsbaserat våld 
världen över.”,

Sjätte delen ”och kränkningar av kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter.”, utom orden 
”sexuella och reproduktiva”

Sjunde delen ”sexuella och reproduktiva”
Åttonde delen ”och universell respekt för och tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter”
Nionde delen ”och reproduktiva”
Tionde delen ”och sina sexuella och reproduktiva rättigheter.”
Elfte delen Parlamentet fördömer återinförandet av den så kallade munkavleregeln.

EFDD, ECR:
punkt 47
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet är oroat över att EU:s utrikespolitik kan 

utnyttjas som ett sätt att ”hantera migrationen”,” ”Parlamentet beklagar varje försök 
att belasta, befläcka eller rentav kriminalisera humanitärt bistånd, och insisterar på 
att det behövs större sök- och räddningskapacitet för nödlidande människor till sjöss 
och på land för att vi ska uppfylla våra primära skyldigheter enligt internationell 
rätt.”, ”Parlamentet välkomnar FN:s initiativ om den globala pakten för säker, 
ordnad och reguljär migration och UNHCR:s globala flyktingpakt och den 
väsentliga roll som mänskliga rättigheter tilldelats i dessa pakter.”

Andra delen ”Parlamentet är oroat över att EU:s utrikespolitik kan utnyttjas som ett sätt att 
”hantera migrationen”,”

Tredje delen ”Parlamentet beklagar varje försök att belasta, befläcka eller rentav kriminalisera 
humanitärt bistånd, och insisterar på att det behövs större sök- och 
räddningskapacitet för nödlidande människor till sjöss och på land för att vi ska 
uppfylla våra primära skyldigheter enligt internationell rätt.”

Fjärde delen ”Parlamentet välkomnar FN:s initiativ om den globala pakten för säker, ordnad och 
reguljär migration och UNHCR:s globala flyktingpakt och den väsentliga roll som 
mänskliga rättigheter tilldelats i dessa pakter.”

18. Inrättande av Europeiska försvarsfonden

Betänkande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

förslag till avvisande av kommissionens förslag

förslag till avvisande 
av kommissionens 

förslag

2=
12=

EFDD,
GUE/NGL

ONU - 141, 375, 15

förslag till lagstiftningsakt

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1 m.d. utskottet +

ändringsförslag från ansvarigt utskott – särskild omröstning
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

artikel 11a, punkt 6a 1 m.d. utskottet ONU + 521, 58, 8

artikel 30, punkt 2 1 m.d. utskottet särsk. / 
EO

- 171, 421, 7

delad

1 +

artikel 30, punkt 3 1 m.d. utskottet

2 -

övriga ändringsförslag

artikel 5, punkt 1 11 ECR -

delad

1 / ONU + 301, 287, 20

artikel 7 punkt 1 6rev 
m.d.1=

13=

S&D
Verts/ALE

2 / ONU - 283, 291, 37

6Rev 
m.d. 2

S&D EO - 247, 342, 28

14-16 Verts/ALE ONU - 250, 334, 30

artikel 7, punkterna 2-
4

1 m.d. utskottet EO + 327, 272, 20

1 m.d. utskottet ONU + 382, 218, 18artikel 7, punkt 5

6Rev 
m.d. 3=

17=

S&D
Verts/ALE

ONU ↓

1 m.d. utskottet +artikel 10, punkt 2, 
inledningen

26 EFDD ↓

27 EFDD -artikel 10, punkt 2, led 
b

1 m.d. utskottet +

artikel 10, efter punkt 
2

18 Verts/ALE ONU - 294, 313, 14

artikel 11, efter punkt 
1

19 Verts/ALE ONU - 93, 468, 55

28 EFDD ONU - 136, 439, 44artikel 11, punkt 4

1 m.d. utskottet +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

29rev EFDD ONU + 312, 281, 25artikel 11, punkt 6

1 m.d. utskottet ONU ↓

20 Verts/ALE ONU - 291, 327, 10artikel 11, efter punkt 
6

21 Verts/ALE ONU + 320, 292, 9

artikel 12, punkt 1 30S EFDD EO + 292, 288, 41

artikel 13, punkt 1, 
efter led e

7 S&D EO - 246, 341, 40

22S Verts/ALE ONU - 268, 301, 58artikel 21

1 m.d. utskottet ONU + 442, 163, 21

artikel 25, efter 
punkt 3

23 Verts/ALE ONU - 273, 338, 17

artikel 28, efter punkt 
1

24 Verts/ALE ONU - 255, 353, 18

1 m.d. utskottet +artikel 29, punkt 2

8 S&D ↓

artikel 34, efter punkt 
1

9 S&D ONU - 283, 319, 23

bilaga I, del 2, efter 
punkt 2

10 S&D EO - 292, 326, 7

25 EFDD ONU ↓skäl 10

1 m.d. utskottet +

skäl 34 3 S&D -

4 S&D ONU + 354, 224, 47efter skäl 43

5 S&D ONU + 311, 287, 29

omröstning: kommissionens förslag ONU + 337, 178, 109

Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD: ÄF 2, 25, 28, 29
Verts/ALE: ÄF 13-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ÄF 1 m.d. (artikel 11, punkt 6a), ÄF 1 m.d. 

(artikel 21)
S&D: ÄF 1 m.d. (artikel 7, punkt 5), ÄF 1 m.d. (artikel 11, § 6), ÄF 1 m.d. (artikel 11, 

efter punkt 6), ÄF 4, 5, 9, 13 (1:a delen)
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Begäranden om särskild omröstning
S&D: ÄF 1 m.d. (artikel 7, punkt 5), ÄF 1 m.d. (artikel 30, punkt 2)

Begäranden om delad omröstning
S&D:
ÄF 1 m.d. (artikel 30, punkt 3)
Första delen texten i sin helhet utom orden ”säkerhetsskyddsklassificerad och känslig men inte 

säkerhetsskyddsklassificerad”
Andra delen dessa ord

ÄF 13
Första delen texten i sin helhet utom orden ”- etiska råvaror och en etisk försörjningskedja,”
Andra delen dessa ord

19. Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa

Betänkande: Henna Virkkunen,  Marian-Jean Marinescu och Pavel Telička (A8-0409/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

förslag till lagstiftningsakt

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1 m.d. utskottet +

ändringsförslag från ansvarigt utskott – särskild omröstning

artikel 6a 1 m.d. utskottet särsk. +

delad

1 +

artikel 9, punkt 2, led 
a, led i

1 m.d. utskottet

2 +

delad

1 +

artikel 9, punkt 2, led 
a, led iii

1 m.d. utskottet

2 +

delad

1 +

2 +

artikel 14, punkt 2, led 
a

1 m.d. utskottet

3 / ONU + 519, 87, 14
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

artikel 14, punkt 2, 
led ca

1 m.d. utskottet särsk. +

artikel 14, punkt 4 1 m.d. utskottet särsk. +

delad

1 +

bilaga, del I, 
”Indikatorer” rad 1

1 m.d. utskottet

2 +

efter skäl 25 1 m.d. utskottet särsk. +

1 m.d. utskottet särsk. / 
EO

- 250, 367, 5skäl 36

 originaltexten särsk. / 
EO

- 205, 408, 6

övriga ändringsförslag

artikel 2, punkt 1, 
inledningen

25 Verts/ALE ONU - 123, 496, 5

artikel 2, punkt 1, efter 
led h

26 Verts/ALE EO - 109, 506, 3

artikel 2, punkt 1, led 
n

62 GUE/NGL -

artikel 2, punkt 1, efter 
led r

30 S&D EO - 290, 323, 9

63 GUE/NGL EO -

1 m.d. utskottet +

artikel 3 punkt 1

41 GUE/NGL ONU ↓

artikel 3, punkt 2, led 
a, efter led i

31 S&D ONU - 223, 380, 24

4S=
64S=

EFDD
GUE/NGL

ONU - 135, 488, 7

1 m.d. utskottet +

artikel 3, punkt 2, led 
a, led ii

17 ENF ↓

artikel 4, punkt 2, led 1 m.d. utskottet +



P8_PV(2018)12-12(VOT)_SV.docx 59 PE 632.674

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

a, inledningen 18 ENF ↓

42S GUE/NGL -

107 ≥ 38 
ledamöter

ONU - 218, 376, 27

artikel 4, punkt 2, led 
a, led ii

1 m.d. utskottet +

65S GUE/NGL -

43 GUE/NGL -

artikel 4, punkt 2, led 
a, led iii

1 m.d. utskottet +

32=
49=

S&D
Verts/ALE

ONU - 284, 339, 6

66 GUE/NGL ONU - 270, 337, 8

delad

1 / ONU + 335, 282, 7

9 ALDE

2 / ONU - 282, 330, 9

1 m.d. utskottet ONU ↓

artikel 4, punkt 2, led 
b

19 ENF ↓

1 m.d. utskottet +artikel 4, punkt 2, led c

20 ENF ↓

artikel 4, punkt 3 44S GUE/NGL -

delad

1 / ONU + 321, 295, 9

artikel 4, efter punkt 5 27 Verts/ALE

2 / ONU - 167, 436, 9

artikel 4, efter punkt 6 96 EFDD ONU - 289, 326, 10

artikel 4, punkt 7 45S GUE/NGL -

1 m.d. utskottet ONU + 395, 218, 10

2 ECR ONU ↓

artikel 4, punkt 8

5 EFDD ↓
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

46 GUE/NGL ↓

1 m.d. utskottet +artikel 4, punkt 9

97 EFDD ONU ↓

artikel 6, punkt 1 47 GUE/NGL ONU - 61, 544, 19

87 EFDD ONU - 129, 490, 5artikel 8, efter punkt 1

1 m.d. utskottet +

88 EFDD ONU - 141, 480, 8artikel 4, punkt 2, led 
a, led ii

1 m.d. utskottet +

89 EFDD -artikel 8, punkt 3, led c

1 m.d. utskottet +

artikel 8, punkt 3, led e 90 EFDD -

35 S&D ONU + 357, 267, 6efter artikel 8

1 m.d. utskottet ↓

1 m.d. utskottet +artikel 9, punkt 1

67 GUE/NGL -

artikel 9, punkt 2, led 
a, efter led iii

33 S&D EO + 347, 264, 11

delad

1 / ONU - 290, 328, 8

artikel 9, punkt 2, led 
b, led vi

98 EFDD

2 / ONU - 159, 458, 9

artikel 9, punkt 2, led 
b, led vii

99 EFDD ONU - 149, 465, 8

delad

1 / ONU - 281, 333, 12

artikel 9, punkt 2, led 
b, efter led vii

28 Verts/ALE

2 / ONU - 120, 478, 21

artikel 9, punkt 2, led 
b, efter led ix

68 GUE/NGL -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

6S=
69S=

EFDD
GUE/NGL

-

100 EFDD ONU - 29, 593, 9

1 m.d. utskottet +

artikel 9, punkt 2, led c

21 ENF ↓

artikel 9, punkt 3, led a 34 
m.d.=
50=
70=
91 

m.d=
92 m.d. 

=

S&D
Verts/ALE
GUE/NGL

EFDD
EFDD

ONU - 287, 327, 12

34 m.d. 
=

92 m.d. 
=

S&D
EFDD

ONU - 297, 316, 7

71 GUE/NGL -

51 Verts/ALE -

34 m.d. 
=

52 m.d. 
=

72=
91 m.d. 

=
92 m.d. 

=

S&D
Verts/ALE
GUE/NGL

EFDD
EFDD

ONU - 289, 328, 5

artikel 9, punkt 3, efter 
led a

52 m.d. 
=

91 m.d. 
=

Verts/ALE
EFDD

ONU - 152, 461, 11

artikel 9, efter punkt 4 101 EFDD -

artikel 11, efter punkt 
4

73 GUE/NGL ONU - 271, 348, 9

artikel 11, punkt 5 22 ENF -

artikel 13, punkt 1, led 
a

74 GUE/NGL -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

75 GUE/NGL -artikel 13, punkt 1, 
efter led a

1 m.d. utskottet +

artikel 13, punkt 1, 
efter led g

102 EFDD -

artikel 13, punkt 1, led 
i

76 GUE/NGL -

103 EFDD ONU - 92, 518, 13artikel 13, punkt 4

23 ENF -

artikel 14, punkt 2, led 
b

77 GUE/NGL -

artikel 14, efter punkt 
5

36 S&D EO - 305, 305, 4

artikel 15, punkt 1, led 
c och d

38 + 39 ≥ 38 
ledamöter

EO - 272, 332, 17

artikel 16, punkt 1 48 GUE/NGL -

efter artikel 16 40 ≥ 38 
ledamöter

EO - 258, 353, 2

artikel 17, punkt 1, led 
a

24 ENF -

37=
53=
78=

S&D
Verts/ALE
GUE/NGL

ONU - 270, 338, 11artikel 27, efter punkt 
2

10 ALDE ONU + 321, 280, 21

79S GUE/NGL -

1 m.d. utskottet +

bilaga, del I, punkt 1, 
tabell, rad 7

105 + 
106

ENF ↓

bilaga, del I, tabell, 
efter rad 10

94 EFDD ONU - 275, 337, 4

bilaga, del I, tabell, 
efter rad 12

80 GUE/NGL -

bilaga, efter del I 54 Verts/ALE ONU - 262, 351, 4
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

1 m.d. utskottet EO - 287, 326, 2

7 EFDD -

bilaga I, del II, punkt 1

8 EFDD -

bilaga, del III, punkt 1, 
tabell

81S=
104S=

EUL/NGL
EFDD

ONU - 124, 487, 9

bilaga, del V, punkt 2, 
punkt 1, efter 
strecksats 1

93 EFDD ONU - 129, 484, 6

skäl 2 55 GUE/NGL -

skäl 3 11 ENF ONU - 97, 515, 4

efter skäl 3 82 EFDD ONU + 305, 300, 8

56 GUE/NGL ONU - 259, 347, 5

1 m.d. utskottet +

skäl 4

12 ENF ONU ↓

efter skäl 4 83 EFDD -

skäl 6 13 ENF -

skäl 8 57 GUE/NGL EO - 264, 342, 4

efter skäl 13 95 EFDD -

3S=
58S=

EFDD
GUE/NGL

-

1 m.d. utskottet +

skäl 14

14 ENF ↓

efter skäl 18 59 GUE/NGL -

15 ENF ONU - 61, 547, 4

delad

1 +

1 m.d. utskottet

2 / EO + 434, 178, 3

skäl 20

60 GUE/NGL ↓
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

16 ENF -skäl 25

84 EFDD ONU - 116, 480, 19

skäl 26 85 EFDD ONU - 125, 472, 10

86 EFDD -skäl 29

1 m.d. utskottet +

61S GUE/NGL -skäl 35

29 S&D EO - 231, 381, 0

omröstning: kommissionens förslag ONU + 434, 134, 37

Begäranden om omröstning med namnupprop
ECR: ÄF 2, 107; artikel 4, punkt 8 (ÄF 1m.d.)
Verts/ALE: ÄF 11, 12, 15, 25, 27, 28, 49, 50, 52, 54, 56, 64
GUE/NGL ÄF 41, 47, 72, 73, 78, 81
S&D: ÄF 32/49, 66, 9, 1m.d. [artikel 4, punkt 2, led b], 34/92 [artikel 9, punkt 3, efter led a 

”Åtgärder som rör projekt av gemensamt intresse enligt vad som fastställs i artikel 
14 i förordning (EU) nr 347/2013 och som ingår i energiinfrastrukturkategorin i 
bilaga II.2 till den förordningen, med en maximal budget på 15 % av den budget 
som tilldelas enligt artikel 4.2 b i den här förordningen och som begränsas till det 
första arbetsprogrammet, samt för åtgärder som endast använder hållbar förnybar 
vätgas eller biometan.”], 3 m.d. /52 m.d. /72=91 m.d. /92 m.d. [artikel 9, punkt 3, 
efter led a ”Åtgärder som rör energiinfrastrukturprojekt som bidrar till bättre 
energieffektivitet, om projekten påverkar gränsöverskridande energiflöden, bland 
annat genom efterfrågeflexibilitet och smarta nät.”], 34 m.d. [energieffektivitet], 
37/53/78, 10

EFDD: ÄF 1 m.d. - artikel 14, punkt 2, led a (2:a delen), 82, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 
96, 97, 98, 99, 100, 103, 104

Begäranden om särskild 
omröstning 
Verts/ALE, GUE/NGL:

artikel 6a (ÄF 1 m.d.)

EFDD: artikel 14, punkt 2, led ca (ÄF 1 m.d.) - artikel 14, punkt 4 (ÄF 1 m.d.), efter 
skäl 25 (ÄF 1 m.d.)

S&D: bilaga, del II, punkt 1 (ÄF 1 m.d. = ”De budgetmedel som avses i artikel 4.2 
a i och ii ska fördelas på ett sätt som säkerställer balans mellan åtgärderna i 
artikel 9.2 a och b.” skäl 36 (ÄF 1 m.d.), skäl 36 (kommissionens förslag)

Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
ÄF 1 m.d. - skäl 20
Första delen texten i sin helhet utom orden ”i gasinfrastruktur.”
Andra delen dessa ord
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ÄF 9
Första delen texten i sin helhet utom orden ”mellan 15 % och”
Andra delen dessa ord

EFDD:
ÄF 1 m.d. - artikel 14, punkt 2, led a
Första delen texten i sin helhet utom orden ”samt för åtgärder till stöd för förbättringar av 

territoriell tillgänglighet och konnektivitet. För bygg- och anläggningsarbeten i de 
yttersta randområdena ska samfinansieringssatserna fastställas till högst 85 %.”

Andra delen samt för åtgärder till stöd för förbättringar av territoriell tillgänglighet och 
konnektivitet.

Tredje delen ”För bygg- och anläggningsarbeten i de yttersta randområdena ska 
samfinansieringssatserna fastställas till högst 85 %.”

S&D:
ÄF 1 m.d. - artikel 9, punkt 2, led a, led i
Första delen texten i sin helhet utom orden ”flygplatser”
Andra delen dessa ord

ÄF 1 m.d. - bilaga, del I, ”Indikatorer”, rad 1
Första delen texten i sin helhet utom orden ”flygplatser”
Andra delen dessa ord

ÄF 27
Första delen ”Insyn och medborgardeltagande ska garanteras för stora projekt,”
Andra delen ”från planering till förverkligande”

ÄF 28
Första delen ”Åtgärder för integrering av EuroVelo-nätet”
Andra delen "i det europeiska järnvägsnätet,”

ÄF 98
Första delen texten i sin helhet utom orden ”att förbättra” och ”infrastrukturen”
Andra delen dessa ord

Verts/ALE, S&D:
ÄF 1 m.d. - artikel 9, punkt 2, led a (iii)
Första delen texten i sin helhet utom orden ”flygplatser”
Andra delen dessa ord

Övrigt
Tonino Picula, Ruža Tomašić och Cristian-Silviu Buşoi hade också undertecknat ändringsförslag 
107.

20. Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina

Betänkande: Michael Gahler (A8-0369/2018)
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter punkt 1 8 GUE/NGL ONU - 55, 499, 40

efter punkt 2 9 GUE/NGL ONU - 76, 488, 27

punkt 17 18S GUE/NGL -

punkt 18 19S GUE/NGL ONU - 132, 446, 15

punkt 22 2 EFDD ONU - 65, 503, 30

efter punkt 27 20 GUE/NGL ONU - 96, 443, 52

efter punkt 28 21 GUE/NGL ONU - 86, 311, 193

22 GUE/NGL -punkt 44

1 Verts/ALE +

punkt 47 23 GUE/NGL ONU - 243, 336, 28

efter punkt 54 3 EFDD ONU - 88, 499, 10

punkt 55 24 GUE/NGL ONU - 210, 327, 46

efter punkt 73 10 GUE/NGL ONU - 75, 466, 43

punkt 79 25S GUE/NGL -

punkt 82 26 GUE/NGL ONU - 124, 461, 18

delad

1 +

efter punkt 82 7 PPE

2 +

punkt 84 27 GUE/NGL -

punkt 86 28S GUE/NGL -

efter beaktandeled 5 11 GUE/NGL -

efter beaktandeled 7 4 PPE +

efter skäl A 12 GUE/NGL -

skäl D 13 GUE/NGL -

skäl F 14 GUE/NGL -

skäl H 15S GUE/NGL -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

skäl I 16 GUE/NGL ONU - 117, 450, 26

5 PPE +skäl J

17 GUE/NGL -

efter skäl J 6 PPE +

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 433, 105, 30

Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD: ÄF 2, 3
GUE/NGL ÄF 8, 9, 10, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26

Begäranden om delad omröstning
S&D:
ÄF 7
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater 

att införa riktade sanktioner om de ukrainska militärerna inte frisätts och om det sker 
någon ytterligare militär upptrappning. Parlamentet understryker att det inte finns 
något som rättfärdigar en sådan användning av militär makt från Rysslands sida. 
Parlamentet uttrycker djup oro över att detta kan utgöra ett smygande försök till att 
annektera Ukrainas suveräna rättigheter till Azovska sjön med målet att omvandla 
det till ett ryskt ”inre hav” och en exklusiv militär zon, och att sätta strypgrepp på 
ekonomin i sydöstra Ukraina. Parlamentet kräver att Ryssland garanterar fri sjöfart 
genom Kertjsundet och i Azovska sjön,”

Andra delen dessa ord


