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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
1/20 lågt tröskelvärde (1/20 av ledamöterna)
1/10 medelhögt tröskelvärde (1/10 av ledamöterna)
1/5 högt tröskelvärde (1/5 av ledamöterna)
sluten sluten omröstning
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1. Avtal mellan EU och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och 
köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan EU och 
Ukraina ***

Rekommendation: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: 
godkännandeförfarande

ONU + 444, 128, 74

2. Ändring av regler för mervärdesskatt och för punktskatt på gemensamma 
försvarsinsatser inom unionen *

Betänkande: Paul Tang (A9-0034/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 528, 78, 61

3. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Joëlle Elvinger 

Betänkande: Olivier Chastel (A9-0030/2019) (sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: 
utnämningen av 
Joëlle Elvinger

sluten + 512, 79, 70
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4. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – François-Roger Cazala 

Betänkande: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019) (sluten omröstning (artikel 191.1 i 
arbetsordningen))

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: 
utnämningen av 

François-Roger Cazala

sluten + 568, 42, 55

5. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Alex Brenninkmeijer 

Betänkande: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019) (sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: 
utnämningen av  Alex 

Brenninkmeijer

sluten + 555, 17, 47

6. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Nikolaos Milionis 

Betänkande: Sándor Rónai (A9-0027/2019) (sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: 
utnämningen av 

Nikolaos Milionis

sluten + 590, 15, 47
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7. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Klaus-Heiner Lehne 

Betänkande: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019) (sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen))

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: 
utnämningen av 

Klaus-Heiner Lehne

sluten + 497, 130, 32

8. Barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets 
rättigheter

Resolutionsförslag: B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0178/2019
(ECR)

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU - 128, 497, 40

Förslag till resolution B9-0179/2019
(ID)

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU - 128, 523, 20

Förslag till resolution B9-0180/2019
(PPE, Verts/ALE, GUE/NGL)

punkt 1 15 ECR ONU - 210, 417, 42

efter punkt 1 16 ECR ONU - 168, 428, 72

delad

1 / ONU + 607, 62, 8

punkt 2  originaltexten

2 / ONU + 505, 148, 17

punkt 5 originaltexten ONU + 530, 110, 39

deladpunkt 7 originaltexten

1 / ONU + 568, 90, 24
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

2 / ONU + 566, 78, 35

efter punkt 10 17 ECR -

punkt 23, originaltexten ONU + 529, 57, 90

punkt 27 18 ECR ONU - 301, 351, 16

26 ID ONU - 129, 497, 53efter punkt 27

27 ID ONU - 94, 527, 60

delad

1 / ONU + 668, 6, 6

punkt 29 originaltexten

2 / ONU + 449, 202, 22

delad

1 / ONU + 656, 8, 16

punkt 30 originaltexten

2 / ONU + 533, 124, 21

19S ECR ONU - 184, 437, 54

delad

1 / ONU + 614, 34, 30

punkt 31

originaltexten

2 / ONU + 481, 154, 43

28 ID ONU - 118, 518, 42

29 ID ONU - 136, 502, 41

efter punkt 33

30 ID ONU - 102, 523, 56

efter punkt 34 20 ECR ONU - 311, 349, 15

punkt 35 originaltexten ONU + 495, 114, 67

efter punkt 35 21 ECR ONU - 310, 328, 40

delad

1 / ONU + 572, 50, 58

punkt 36 originaltexten

2 / ONU + 515, 127, 40
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1 / ONU + 626, 41, 14

punkt 38 originaltexten

2 / ONU + 524, 139, 18

efter punkt 38 22 ECR ONU - 308, 336, 34

delad

1 / ONU + 656, 4, 20

punkt 39 originaltexten

2 / ONU + 432, 218, 19

delad

1 / ONU + 582, 27, 57

punkt 40 originaltexten

2 / ONU + 443, 156, 70

23 ECR ONU - 152, 504, 26

delad

1 / ONU + 567, 89, 20

punkt 41

originaltexten

2 / ONU + 514, 117, 42

punkt 50 originaltexten ONU + 517, 105, 55

delad

1 / ONU + 582, 60, 30

punkt 61 originaltexten

2 / ONU + 475, 163, 33

beaktandeled 7 originaltexten ONU + 512, 127, 38

beaktandeled 10 originaltexten ONU + 615, 40, 23

1 ECR ONU - 155, 505, 21

2 ECR ONU - 178, 476, 24

3 ECR ONU - 196, 468, 14

4 ECR ONU - 164, 509, 7

efter beaktandeled 12

5 ECR -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

6 ECR ONU - 133, 464, 74

24 ID ONU - 137, 508, 30

efter skäl A

25 ID ONU - 133, 481, 53

skäl C 7 ECR ONU - 199, 418, 54

delad

1 / ONU + 643, 7, 8

skäl E originaltexten

2 / ONU + 437, 220, 19

skäl N 9 ECR ONU - 146, 508, 23

10 ECR ONU - 312, 357, 9efter skäl N

11 ECR ONU - 292, 344, 41

8 ECR ONU - 199, 471, 10

12 ECR ONU - 218, 443, 15

13 ECR ONU - 133, 506, 36

efter skäl P

14 ECR ONU - 168, 492, 15

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 495, 58, 87

Begäranden om omröstning med namnupprop
ECR: punkterna 2, 7, 29, 30, 38, 41, 61 skäl E slutomröstning B9-0178/2019, B9-

0180/2019 punkterna 5, 23, 31, 40, 50, beaktandeleden 7 och 10, ÄF 1-4 och 6-23

Verts/ALE: punkt 61
ID: slutomröstning B9-0179/2019, B9-0180/2019

ÄF 7, 8, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
punkterna 2, 7, 31, 35, 36, 39, 40

GUE/NGL slutomröstning B9-0180/2019

Begäranden om särskild omröstning
ECR: punkterna 5, 23, 31, 40, 50 beaktandeleden 7, 10
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Begäranden om delad omröstning
PPE:
punkt 31
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera rätten till inkluderande 

undervisning och att säkra tillgång till övergripande, åldersanpassad information”
Andra delen ”om sex och sexualitet samt tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård 

samt samlevnadsundervisning för skolungdomar, särskilt mot bakgrund av de 
åtgärder som vidtas av vissa länder och som förbjuder skolor att ta upp sexuell 
läggning och könsidentitet.”

punkt 40
Första delen Texten i sin helhet utom orden ”, hbti-barn, barn till utländska stridande, barn i 

förvar, barn till fängslade föräldrar, barn med hbti-föräldrar”
Andra delen dessa ord

ECR:
punkt 29
Första delen Texten i sin helhet utom orden ”jämställd” 
Andra delen detta ord

punkt 30
Första delen ”Europaparlamentet framhåller att inkludering och innovation bör vara de 

vägledande principerna för utbildning i den digitala eran.  Parlamentet anser att 
digital teknik inte bör förstärka befintliga ojämlikheter, utan i stället bör användas 
för att överbrygga den digitala klyftan mellan studerande från olika 
socioekonomiska bakgrunder och regioner i EU.  Parlamentet betonar att en strategi 
inriktad på inkludering fullt ut måste utnyttja den nya digitala teknikens potential, 
inbegripet individanpassad undervisning och partnerskap mellan 
utbildningsinstitutioner, och att man på så sätt kan ge personer från mindre gynnade 
grupper och dem med färre möjligheter tillgång till utbildning av god kvalitet,”

Andra delen ”bland annat genom att underlätta integrationen av migranter och flyktingar såväl 
som minoriteter.”

punkt 38
Första delen ”Europaparlamentet är oroat över att barn fortfarande kan födas som statslösa, även 

inom EU, och fortsätter att vara utestängda från möjligheten till grundläggande 
rättigheter, såsom hälso- och sjukvård, utbildning och socialt skydd. Parlamentet 
upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att finna en lösning på problemet med 
statslösa barn inom och utanför EU, i överensstämmelse med internationell rätt.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att främja allmängiltig tillgång till 
födelseregistrering och barnets rätt att få ett medborgarskap, så att risken för 
statslöshet undanröjs.”

punkt 41
Första delen Texten i sin helhet utom orden ”könsrelaterat”
Andra delen detta ord
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punkt 61
Första delen Texten i sin helhet utom orden ”, och uppmanar med kraft medlemsstaterna att låta 

alla europeiska barn återvända hem, med beaktande av deras specifika 
familjeförhållanden och med barnets bästa i främsta rummet, och att ge det stöd som 
behövs för deras rehabilitering och återanpassning. Parlamentet beklagar djupt att 
EU:s medlemsstater hittills inte har vidtagit några sådana åtgärder ”

Andra delen dessa ord

skäl E
Första delen Texten i sin helhet utom orden ”, kön, sexuell identitet,” och ”etnicitet, migrations- 

eller bosättningsstatus”
Andra delen dessa ord

ID:
punkt 36
Första delen ”Europaparlamentet betonar att ett ensamkommande barn framför allt är ett barn 

som kan vara i fara, och att medlemsstaterna och EU, i sina kontakter med dem, 
måste tillämpa en strategi som baseras på skyddet av barn snarare än att driva 
migrationspolitik, och således med respekt för den centrala principen om barnets 
bästa.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra parlamentets resolution av 
den 12 september 2013 om situationen för ensamkommande minderåriga i EU  och 
uppmanar kommissionen att förnya sin handlingsplan för underåriga utan 
medföljande vuxen (2010–2014).”

punkt 39
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att behandla varje barn först och 

främst som ett barn,”
Andra delen ”oavsett social eller etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, förmåga eller 

migrationsstatus.”

ECR, ID:
punkt 2
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionens tillträdande ordförande att vidta 

konkreta åtgärder för att ge EU:s åtgärder när det gäller barnets rättigheter större 
synlighet,”

Andra delen ”till exempel genom att utse en offentlig person som EU:s företrädare för barnets 
rättigheter. Parlamentet föreslår att denna företrädare ska ha ett uttryckligt och 
exklusivt ansvar för barn, fungera som en referenspunkt för alla EU-frågor och 
politikområden som rör barn och säkerställa en konsekvent och samordnad strategi 
för skyddet av barnets rättigheter i EU:s alla inre och yttre politikområden och 
åtgärder.  Parlamentet begär att ett EU centrum för skydd av barn inrättas, som ska 
säkerställa en effektiv och samordnad strategi och vidta effektiva och samordnade 
insatser mot sexuella övergrepp mot barn och allt våld mot barn.”

punkt 7
Första delen ”Europaparlamentet erinrar om att klimatförändringar och miljörisker som orsakas 

av mänsklig verksamhet, bland annat luftföroreningar, hormonstörande ämnen och 
bekämpningsmedel, har en skadlig inverkan på barn.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att göra mer för att skapa en sund 
miljö för barn och bekämpa de negativa effekterna av klimatförändringarna, i 
enlighet med Parisavtalet.”
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Övrigt:
Łukasz Kohut (S&D-gruppen) hade också undertecknat förslaget till resolution B9-0180/2019.
Isabel Wiseler-Lima (PPE-gruppen) hade också undertecknat förslaget till resolution B9-
0180/2019.
Helmut Geuking (ECR-gruppen) hade också undertecknat förslaget till resolution B9-0178/2019.


