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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. Situationen för friheterna i Algeriet

Resolutionsförslag: B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, B9-0199/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0193/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID ONU - 159, 471, 28efter punkt 3

2 ID ONU - 135, 463, 67

efter punkt 4 3 ID ONU - 140, 484, 37

omröstning: resolution (texten i sin helhet) +

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0193/2019 ECR ↓

B9-0194/2019 S&D ↓

B9-0195/2019 ID ↓

B9-0196/2019 PPE ↓

B9-0199/2019 Renew ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
ID: ÄF 1, 2, 3
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2. Kuba, fallet José Daniel Ferrer

Resolutionsförslag: B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019, 
B9-0213/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0200/2019
(PPE, Renew, ECR)

punkt 1 originaltexten ONU + 616, 29, 18

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 382, 243, 42

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0200/2019 PPE ↓

B9-0202/2019 ECR ↓

B9-0205/2019 S&D ↓

B9-0207/2019 GUE/NGL ↓

B9-0210/2019 Verts/ALE ↓

B9-0213/2019 Renew ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
S&D: punkt 1
PPE: slutomröstning RC-B9-0200/2019

Begäranden om särskild omröstning
S&D: punkt 1
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3. Haiti

Resolutionsförslag: B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019, 
B9-0223/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0214/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

omröstning: resolution (texten i sin helhet) +

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0214/2019 PPE ↓

B9-0217/2019 Verts/ALE ↓

B9-0219/2019 ECR ↓

B9-0221/2019 S&D ↓

B9-0222/2019 GUE/NGL ↓

B9-0223/2019 Renew ↓

4. Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av 
nötkött av hög kvalitet ***

Rekommendation: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

omröstning: 
godkännandeförfarande

ONU + 457, 140, 71
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5. Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av 
nötkött av hög kvalitet (resolution)

Betänkande: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

punkt 1 1 GUE/NGL -

punkt 2 2 GUE/NGL -

punkt 3 3 GUE/NGL ONU - 190, 462, 16

efter punkt 4 4 GUE/NGL ONU - 242, 403, 20

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 459, 145, 66

Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL ÄF 3, 4

Övrigt
Helmut Scholz (GUE/NGL-gruppen) hade också undertecknat ändringsförslagen 1–4.
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6. Situationen i Bolivia

Resolutionsförslag: B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-
0192/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0187/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

före punkt 1 1 GUE/NGL ONU - 110, 474, 87

punkt 3 2 GUE/NGL ONU - 270, 377, 24

efter punkt 3 3 GUE/NGL ONU - 144, 490, 36

efter punkt 4 9 Verts/ALE -

efter punkt 8 4 GUE/NGL ONU - 161, 491, 16

skäl D 5S Verts/ALE -

skäl G 6 Verts/ALE -

skäl H 7S Verts/ALE EO - 263, 343, 66

skäl K 8 Verts/ALE -

efter skäl K 10 Verts/ALE -

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 425, 132, 109

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0187/2019 PPE ↓

B9-0188/2019 Verts/ALE ↓

B9-0189/2019 ECR ↓

B9-0190/2019 GUE/NGL ↓

B9-0191/2019 Renew ↓

B9-0192/2019 S&D ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL ÄF 1, 2, 3, 4 slutomröstning RC-B9-0187/2019
PPE: slutomröstning RC-B9-0187/2019
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7. Klimat- och miljönödläge

Resolutionsförslag: B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-
0218/2019, B9-0220/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0209/2019
(S&D, Renew, GUE/NGL)

Titeln 10 PPE EO - 238, 412, 20

delad

1/ONU - 101, 560, 9

7 ledamöter

2 / ONU - 95, 563, 9

11 ID ONU - 124, 538, 3

9 PPE EO - 227, 418, 21

delad

1 / ONU + 374, 269, 23

punkt 1

originaltexten

2 +

delad

1/ONU - 101, 555, 15

16 ECR

2 / ONU ↓

15 GUE/NGL ONU - 148, 514, 9

delad

1/ONU + 609, 59, 6

2 / ONU + 543, 119, 8

3 / ONU + 532, 122, 15

punkt 2

originaltexten

4 / ONU + 465, 192, 16

delad

1/ONU + 491, 165, 17

efter punkt 2 17 ECR

2 / ONU + 405, 219, 41
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

efter punkt 3 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU + 352, 303, 5

efter punkt 4 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU - 155, 507, 8

efter punkt 5 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU - 260, 394, 16

efter punkt 6 18 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU - 158, 495, 21

delad

1 +

beaktandeled 4 originaltexten

2 +

efter beaktandeled 5 6 ledamöter ONU - 95, 555, 24

12 GUE/NGL -skäl A

originaltexten särsk. +

4 Renew +skäl B

13 GUE/NGL -

14 GUE/NGL -

5 Renew +

skäl C

8 PPE -

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 429, 225, 19

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0209/2019 Renew ONU ↓

B9-0211/2019 Verts/ALE ONU ↓

B9-0212/2019 S&D ↓

B9-0215/2019 PPE ↓

B9-0216/2019 ECR ↓

B9-0218/2019 ID ONU ↓

B9-0220/2019 GUE/NGL ↓



P9_PV(2019)11-28(VOT)_SV.docx 10 PE 644.716

Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL slutomröstning RC-B9-0209/2019
Verts/ALE: ÄF 1, 2, 3, 11, 15, 16, 18 slutomröstning RC-B9-0209/2019, slutomröstning B9-

0209/2019, slutomröstning B9-0211/2019
ECR: ÄF 7, 16, 17
ID: punkterna 1 (första delen) och 2 ÄF 6, 11 slutomröstning RC-B9-0209/2019, 

slutomröstning B9-0218/2019

Begäranden om särskild omröstning
ID: skäl A

Begäranden om delad omröstning
ID:
ÄF 7
Första delen ”Europaparlamentet påminner om att klimatförändringar är en av de många 

utmaningar som mänskligheten står inför och att alla stater och aktörer i hela världen 
måste göra allt för att klimatförändringar ska mätas på ett vetenskapligt sätt, så att 
politiken, och framför allt utgifterna, bygger på observerbara fakta och inte på 
apokalyptiska, skräckinjagande eller otillförlitliga modeller. Parlamentet betonar att 
det inte finns något vetenskapligt samförstånd om hur stor andel av 
klimatförändringarna som är orsakad av människan och hur stor andel som är 
naturlig.”

Andra delen ”Parlamentet konstaterar att de globala temperaturerna stiger mycket långsammare 
än väntat och att det därför inte råder något klimat- och miljönödläge.”

ÄF 16
Första delen texten i sin helhet utom orden ”snarast”, ”och genomföra” och ”för att nå målet om 

nettonollutsläpp senast 2050”
Andra delen dessa ord

punkt 1
Första delen ”Europaparlamentet utlyser ett klimat- och miljönödläge.”
Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och samtliga globala 

aktörer – samt utfäster sig självt – att snarast vidta nödvändiga konkreta åtgärder för 
att bekämpa och stävja detta hot innan det är för sent.”

beaktandeled 4
Första delen texten i sin helhet utom orden ”de senaste och mest omfattande vetenskapliga 

beläggen för klimatförändringarnas skadliga effekter, som”
Andra delen dessa ord

PPE, ID:
ÄF 17
Första delen ”Europaparlamentet erkänner sitt institutionella ansvar för att minska sitt 

koldioxidavtryck. Parlamentet föreslår att man antar egna åtgärder för att minska 
utsläppen, bland annat genom att ersätta sin fordonspark med utsläppsfria fordon,”

Andra delen ”och uppmanar alla medlemsstater att enas om ett enda säte för Europaparlamentet.”
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punkt 2
Första delen ”Europaparlamentet riktar en kraftfull uppmaning till den nya kommissionen om att 

på ett uttömmande sätt bedöma miljökonsekvenserna av samtliga lagstiftnings- och 
budgetförslag” förutom orden: ”klimat- och” 

Andra delen ”klimat- och” 
Tredje delen ”och säkerställa att de till fullo överensstämmer med målet att begränsa den globala 

uppvärmningen till under 1,5 °C”
Fjärde delen ”och att de inte bidrar till förlusten av biologisk mångfald.”

8. FN:s klimatkonferens 2019 (COP25)

Resolutionsförslag: B9-0174/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0174/2019
(utskotten: ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

före punkt 1 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU - 175, 259, 234

51 GUE/NGL ONU - 123, 534, 13

delad

1 +

punkt 1

originaltexten

2 / ONU + 606, 55, 8

efter punkt 3 52 GUE/NGL ONU + 420, 231, 19

delad

1 / ONU + 548, 74, 48

2 +

punkt 9 originaltexten

3 +

delad

1 / ONU + 537, 119, 15

punkt 14 originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 20 originaltexten

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

43 ECR EO - 294, 367, 9

delad

1 +

punkt 21

originaltexten

2 +

punkt 22 44 ECR ONU - 151, 492, 32

45 ECR ONU - 243, 407, 19

delad

1 / ONU - 131, 409, 129

53 GUE/NGL

2 -

1 Verts/ALE ONU - 154, 402, 115

19 PPE ONU - 199, 447, 25

delad

1 / ONU + 520, 135, 13

punkt 23

originaltexten

2 / ONU + 382, 271, 14

54 GUE/NGL -

2 Verts/ALE ONU - 151, 398, 120

20 PPE ONU - 185, 452, 32

punkt 24

originaltexten ONU + 388, 271, 9

punkt 25 21 PPE EO + 352, 309, 7

delad

1 / ONU + 634, 27, 8

punkt 26 originaltexten

2 +

punkt 27 originaltexten ONU + 540, 108, 21

delad

1 +

punkt 28 originaltexten

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

55 GUE/NGL -punkt 32

originaltexten särsk./E
O

+ 374, 277, 21

punkt 33 originaltexten ONU + 363, 287, 20

punkt 34 56 GUE/NGL -

punkt 35 57 GUE/NGL ONU - 280, 375, 12

58 GUE/NGL ONU - 261, 388, 16efter punkt 35

59 GUE/NGL EO - 263, 386, 11

punkt 36 46 ECR -

efter punkt 39 22 PPE ONU + 356, 298, 17

punkt 40 60 GUE/NGL EO + 549, 98, 21

punkt 42 61 GUE/NGL -

37 PPE EO - 260, 396, 17

delad

1 / ONU + 375, 280, 12

punkt 45

originaltexten

2 +

punkt 46 62 GUE/NGL ONU - 137, 482, 47

delad

1 / ONU + 491, 147, 33

3 Verts/ALE

2 / ONU - 222, 419, 23

delad

1 ↓

10 Renew

2 ↓

63 GUE/NGL ↓

delad

punkt 52

originaltexten

1 / ONU ↓
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

2 / ONU ↓

3 / ONU ↓

4 / ONU ↓

5 / ONU ↓

6 / ONU ↓

4 Verts/ALE ONU + 343, 306, 7efter punkt 52

64 GUE/NGL EO - 125, 536, 5

65 GUE/NGL EO + 336, 314, 6

delad

1 ↓

punkt 53

originaltexten

2 ↓

23 PPE -efter punkt 53

47 ECR ONU - 312, 331, 22

punkt 54 originaltexten särsk. +

38 ledamöter ONU + 322, 298, 45punkt 56

originaltexten ONU ↓

delad

1 / ONU + 587, 55, 9

punkt 58 originaltexten

2 / EO - 305, 342, 18

punkt 61 48 ECR ONU - 235, 368, 58

66 GUE/NGL EO - 269, 381, 19

delad

1 / ONU + 519, 122, 19

2 +

punkt 62

originaltexten

3 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

punkt 64 originaltexten särsk. +

24 PPE EO + 341, 314, 11

delad

1 / ONU + 428, 207, 31

25 PPE

2 / ONU - 272, 354, 36

efter punkt 64

67 GUE/NGL ONU - 104, 430, 128

delad

1 / ONU - 262, 394, 9

12rev=
26=

ledamöter
PPE

2 / ONU - 177, 459, 24

49 ECR -

punkt 65

originaltexten särsk. +

13=
27=

ledamöter
PPE

ONU - 266, 360, 40punkt 66

originaltexten särsk. +

5 Verts/ALE +

14=
28=

ledamöter
PPE

-

15=
29=

ledamöter
PPE

-

efter punkt 66

16=
30=

ledamöter
PPE

-

§ 67 31S PPE ONU - 140, 463, 57

efter punkt 67 6 Verts/ALE ONU + 487, 136, 40

9 Verts/ALE ONU + 366, 256, 38

32 PPE ONU - 119, 502, 36

delad

1 ↓

punkt 68

originaltexten

2 ↓
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

3 ↓

4 ↓

5 ↓

6 ↓

34 PPE -

delad

1 +

punkt 69

originaltexten

2 / EO + 364, 280, 13

delad

1 / ONU + 341, 308, 10

efter punkt 69 18=
35=

ledamöter
PPE

2 / EO - 222, 404, 25

delad

1 / ONU - 165, 474, 21

punkt 70 68 GUE/NGL

2 -

punkt 71 69 GUE/NGL -

36 PPE EO + 305, 293, 54punkt 72

50 ECR ↓

punkt 73 70 GUE/NGL EO + 429, 198, 18

punkt 75 7S Verts/ALE ONU - 167, 477, 17

punkt 76 8S Verts/ALE -

delad

1 +

punkt 77 originaltexten

2 / EO + 364, 284, 9

delad

1 +

punkt 78 originaltexten

2 / ONU + 611, 40, 8
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

delad

1 +

punkt 80 originaltexten

2 / ONU + 538, 76, 42

delad

1 +

punkt 82 originaltexten

2 / ONU + 526, 122, 8

punkt 83 originaltexten särsk. +

punkt 90 originaltexten särsk. +

delad

1 +

punkt 91 originaltexten

2 +

punkt 113 71 GUE/NGL -

efter punkt 114 72 GUE/NGL ONU - 100, 481, 77

punkt 115 originaltexten särsk. +

delad

1 +

punkt 116 originaltexten

2 / ONU + 528, 88, 41

delad

1 +

punkt 118 originaltexten

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

beaktandeled 18 39 ECR EO + 415, 194, 44

skäl B 40 ECR -

skäl C 41 ECR -

skäl I originaltexten särsk. +

skäl K originaltexten ONU + 481, 148, 25

delad

1 / ONU - 122, 520, 10

skäl L 42 ECR

2 -

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 430, 190, 34

Begäranden om omröstning med namnupprop
PPE: ÄF 19, 20, 22, 25, 38 punkterna 27, 52, 56
S&D: ÄF 11
GUE/NGL ÄF 51, 52, 53 (första delen), 57, 58, 62, 67, 68 (första delen), 72
ID: punkterna1 (andra delen), 9 (första delen), 14 (första delen), 23, 26 (första delen), 

33, 45 (första delen), 52 (tredje delen), 56, 62 (första delen), 78 (andra delen), 80 
(andra delen), 82 (andra delen), 116 (andra delen) skäl K slutomröstning

ECR: ÄF 38, 44, 45, 47 punkterna 24, 56
Verts/ALE: ÄF 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 48 punkt 56 slutomröstning

Begäranden om särskild omröstning
PPE: punkterna 27, 33, 56, 65, 66
ledamöter: punkterna 24, 32, 33, 54, 56, 65, 66, 115 skäl I
Renew: punkt 56
GUE/NGL punkterna 64, 83, 90; skäl K
ECR: punkt 27

Begäranden om delad omröstning
PPE:
ÄF 3
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet beklagar dock att dess reviderade 

utlåningspolitik för energi fortfarande tillåter investeringar i infrastruktur för så 
kallade ”koldioxidsnåla gaser” utan tydliga och konkreta miljöskyddsåtgärder.”

Andra delen dessa ord

ÄF 10
Första delen texten i sin helhet utom orden ”, stödet till projekt för fossila bränslen ska upphöra 

senast 2021 och all dess finansieringsverksamhet ska vara i linje med Parisavtalets 
principer och mål senast 2020”

Andra delen dessa ord
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ÄF 18=35=
Första delen ”Europaparlamentet kräver en ökning av anslagen till forskning om och 

marknadslansering av alternativa bränslen.”
Andra delen ”Parlamentet konstaterar att incitament till marknadstillträde och användning av 

alternativa bränslen alltid bör ges företräde framför ytterligare bränslebeskattning.”

amendement 42
Första delen ”Klimatförändringarna drabbar utvecklingsländerna oskäligt hårt, och ändå släpper 

dessa länder ut mer mängder koldioxid än de utvecklade länderna.”
Andra delen ”Den binära differentieringen mellan utvecklade länder och utvecklingsländer 

(bilaga I/utanför bilaga I) är inte längre motiverad i multilaterala klimatåtgärder.”

punkt 77
Första delen texten i sin helhet utom orden ”senast 2020”
Andra delen dessa ord

ledamöter
punkt 23
Första delen texten i sin helhet utom orden ”nationellt fastställda bidrag med ett mål för hela 

ekonomin om en 55 % minskning av inhemska växthusgasutsläpp senast 2030 
jämfört med 1990 års nivåer”

Andra delen dessa ord

punkt 28
Första delen ”Europaparlamentet anser att arbetet med att ta fram en tillförlitlig modell för att 

mäta konsumtionsbaserad klimatpåverkan bör fortgå.”
Andra delen ”Parlamentet noterar att kommissionen i sin djupanalys drar slutsatsen att EU:s 

insatser för att minska utsläppen från sin produktion i viss mån motverkas av 
importen av varor med större koldioxidavtryck, men att EU ändå har bidragit 
avsevärt till utsläppsminskningar i andra länder tack vare det ökade handelsflödet 
och en mer koldioxideffektiv export från EU.”

punkt 118
Första delen ”Europaparlamentet anser att parlamentet bör vara en integrerad del i EU:s 

delegation, eftersom det måste ge sitt godkännande till internationella avtal och 
spelar en central roll i egenskap av medlagstiftare i det inhemska genomförandet av 
Parisavtalet.”

Andra delen ”Parlamentet förväntar sig därför att få närvara vid EU:s samordningsmöten under 
COP25 i Madrid och garanteras tillgång till alla förberedande dokument från och 
med det att förhandlingarna inleds.”

GUE/NGL
ÄF 53
Första delen ”Europaparlamentet stöder en uppdatering av unionens nationellt fastställda bidrag”
Andra delen ”Parlamentet anser att detta måste göras samtidigt som målet om att uppnå 

klimatneutralitet så snart som möjligt, helst 2040 och senast 2050, införlivas i EU-
rätten. Dessutom uppmanar parlamentet även andra globala ekonomier att uppdatera 
sina nationellt fastställda bidrag för att åstadkomma globala effekter.”
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ÄF 68
Första delen ”Europaparlamentet påminner om att 23 % av de globala växthusgasutsläppen 

kommer från jordbruket och att avskogningen över hela världen till 80 % har 
anknytning till jordbruket. Parlamentet betonar att det, för att säkra tillräcklig 
näringstillgång för en växande världsbefolkning, krävs satsningar på agroekologiskt 
jordbruk, jämte hållbara produktions- och konsumtionsmönster. Parlamentet 
understryker att det inte räcker med bara effektivitetstänkande för att vi ska få en 
lämplig strategi för minskning av jordbrukets koldioxidutsläpp.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar alla parter att aktivt arbeta för sunda och hållbara 
kostvanor.”

punkt 21
Första delen ”Europaparlamentet betonar vikten av att EU bedriver en ambitiös och inkluderande 

klimatpolitik i syfte att utgöra en trovärdig och pålitlig partner på global nivå och 
upprätthålla EU:s globala ledarskap i klimatfrågor.”

Andra delen ”Parlamentet understryker därför att EU måste investera i forskning och industriellt 
tillämpliga innovationer och göra betydande framsteg på detta område.”

ID:
punkt 1
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och att alla stater och aktörer i hela världen måste 

göra sitt yttersta för att bekämpa dem”
Andra delen dessa ord

punkt 14
Första delen ”Europaparlamentet framhåller att den rådande ambitionsnivån för de nationellt 

fastställda bidragen skulle behöva femdubblas för att gränsen på 1,5 °C inte ska 
överskridas.”

Andra delen ”Parlamentet betonar att denna globala föresats fortfarande är tekniskt möjlig att 
förverkliga, vilket skulle innebära en mängd ytterligare fördelar för miljön och 
folkhälsan.”

punkt 26
Första delen ”Europaparlamentet framhåller att all klimatpolitik måste bedrivas i enlighet med 

principen om en rättvis omställning och i nära samarbete med det civila samhället 
och arbetsmarknadens parter.”

Andra delen ”Parlamentet anser därför att stärkta sociala partnerskap och ökad delaktighet från 
det civila samhällets sida på både nationell nivå och EU-nivå är en förutsättning för 
ett rättvist, inkluderande och socialt hållbart uppnående av klimatneutralitet inom 
alla delar av samhället. Parlamentet är av åsikten att naturbaserade lösningar och 
återställande och bevarande av ekosystem och biologisk mångfald är centrala 
möjliggörande faktorer för begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna.”

punkt 45
Första delen ”Europaparlamentet upprepar att den gemensamma jordbrukspolitiken inte längre 

bör subventionera miljö- och klimatskadlig verksamhet,”
Andra delen ”, t.ex. dränering av torvmarker och överuttag av vatten för bevattning, eller straffa 

förekomsten av träd i jordbruksområden.”
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punkt 78
Första delen ”Europaparlamentet hälsar med tillfredsställelse att Kigaliändringen av 

Montrealprotokollet har trätt i kraft. Parlamentet anser att detta bör ge EU ny impuls 
att snabbt revidera F-gasförordningen för att åtgärda kända brister som hotar EU:s 
klimatambitioner, såsom olaglig handel med fluorkolväten (HFC)”

Andra delen ”och otillräckliga åtgärder mot användningen av svavelhexafluorid (SF6).”

punkt 80
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och visa världen att det inte finns något 

motsatsförhållande mellan industrin och klimatneutralitet”
Andra delen dessa ord

punkt 82
Första delen Texten i sin helhet utom orden ”och en klimatlag på EU-nivå,”
Andra delen dessa ord

punkt 116
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet beklagar därför än en gång uttalandet 

från Förenta staternas president Donald Trump om att Förenta staterna ska dra sig ur 
Parisavtalet.”

Andra delen dessa ord

ECR:
punkt 20
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar lanseringen av Climate Ambition Alliance under 

FN:s toppmöte om klimatåtgärder 2019, som omfattar 59 parter i UNFCCC som har 
meddelat sin avsikt att öka sina nationellt fastställda bidrag senast 2020, i enlighet 
med Parisavtalet, samt 65 parter, bland annat EU, försöker uppnå nettonollutsläpp av 
växthusgaser”

Andra delen ”senast 2050. Parlamentet finner det dock djupt beklagligt att inte alla medlemsstater 
varit redo att stödja mer ambitiösa nationellt fastställda bidrag från unionens sida, 
trots Europaparlamentets uppmaning.”
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punkt 53
Första delen ”Europaparlamentet betonar vikten av en rättvis omställning till en klimatneutral 

ekonomi och behovet av en föregripande och deltagandebaserad strategi för att se till 
att medborgarna drar nytta av omställningen och för att stödja de mest sårbara 
regionerna och samhällena. Parlamentet ser inrättandet av en fond för en rättvis 
omställning som ett av de styrmedel som kan användas på EU-nivå för att garantera 
en inkluderande och väl underbyggd omställning för de människor och regioner i EU 
som påverkas mest av utfasningen av fossila bränslen, såsom regioner med 
kolgruvor. Parlamentet medger att enbart kompensationsfonder inte garanterar en 
rättvis omställning och att en övergripande EU-strategi för utveckling och 
modernisering av dessa EU-regioner samt stöd till dem som går i täten för 
omställningen bör utgöra kärnan i all omställningspolitik. Parlamentet anser att EU:s 
klimatomställning måste vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. 
Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att införa lämplig politik och 
finansiering i detta avseende”

Andra delen ”kopplad till tydliga, trovärdiga och genomförbara kort- och långsiktiga åtaganden 
om minskade koldioxidutsläpp i alla ekonomiska sektorer från berörda 
medlemsstater, bland annat genom att man i deras slutliga nationella energi- och 
klimatplaner arbetar in konkreta strategier för att fasa ut kol inom en tidsram som är 
förenlig med EU:s åtagande om att hålla den globala uppvärmningen i linje med de 
långsiktiga målen i Parisavtalet och klimatneutralitetsmålet för 2050.”
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punkt 91
Första delen ”Europaparlamentet påminner om att prioriteringen av energieffektivitet, särskilt 

genom att tillämpa principen ”energieffektivitet först”, och ett globalt ledarskap vad 
gäller förnybara energikällor är två av huvudmålen för EU:s energiunion. 
Parlamentet understryker att EU:s mål för förnybar energi 2030 har satts till 32 % 
eller mer och dess energieffektivitetsmål till 32,5 % eller mer.”

Andra delen ”Parlamentet betonar att dessa mål – även om de leder till större minskningar av 
växthusgasutsläppen än vad som tidigare planerats – inte ligger i linje med den 
minskning med 50–55 % som föreslås av kommissionens nya ordförande och inte 
heller med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och rådet att bestämma vilka ytterligare insatser som krävs 
för att främja förnybar energi och energieffektivitet i linje med målet för minskade 
växthusgasutsläpp. Parlamentet efterlyser ett globalt främjande av 
energieffektivitetsåtgärder och en snabb utbyggnad av förnybar energi.”

Verts/ALE:
ÄF 25
Första delen ”Europaparlamentet noterar uttalandet från kommissionens tillträdande ordförande, 

Ursula von der Leyen, om att utsläppshandelssystemet kommer att utvidgas till 
sektorer som ännu inte omfattas av EU:s handelssystem. Parlamentet motsätter sig 
en direkt inkludering i EU:s utsläppshandelssystem.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en rapport för parlamentet och 
rådet med en konsekvensbedömning av ett separat utsläppshandelssystem för dessa 
sektorer. Parlamentet understryker med eftertryck att ett prissättningssystem för 
koldioxid inte bör ersätta eller försvaga befintliga åtgärder såsom normer för 
koldioxidutsläpp från personbilar och lastbilar eller förordningen om klimatåtgärder, 
utan bör komplettera befintlig lagstiftning för att stärka EU:s klimatambition som en 
del av en policymix, vilket Frans Timmermans hänvisade till vid hans utfrågning i 
Europaparlamentet.”

PPE, Verts/ALE:
ÄF 12rev=26=
Första delen hela texten utom dessa ord: ”vara helt koldioxidfri senast 2050” som ersätts av: 

”bibehålla sin nuvarande ambitiösa utsläppsminskningsbana”
Andra delen dessa ord: ”vara helt koldioxidfri senast 2050” ersätts med: ”bibehålla sin nuvarande 

ambitiösa utsläppsminskningsbana”

PPE, ledamöter:
punkt 68
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Europaparlamentet påminner om att 

koldioxidutsläppen från sjöfarten beräknas öka med 50–250 % under perioden fram 
till 2050.” ”före 2023”, ”omedelbart”, ”bindande”, ”så snart som möjligt” [föreslå] 
”ytterligare EU-åtgärder”, ”, såsom att inkludera sjöfartssektorn i 
utsläppshandelssystemet och”

Andra delen ”Europaparlamentet påminner om att koldioxidutsläppen från sjöfarten beräknas öka 
med 50–250 % under perioden fram till 2050.”

Tredje delen ”före 2023”
Fjärde delen ”omedelbart”
Femte delen ”bindande”
Sjätte delen ”så snart som möjligt” [föreslå] ”ytterligare EU-åtgärder”, ”, såsom att inkludera 

sjöfartssektorn i utsläppshandelssystemet och”

punkt 69
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och gröna fartyg med ekokomponenter”
Andra delen dessa ord
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PPE, ledamöter, ID, ECR:
punkt 52
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se 

till att EU:s investeringar är klimat- och biodiversitetssäkrade och att när så är 
lämpligt lägga fram harmoniserade och bindande regler.” ”Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att nästa fleråriga budgetram till fullo överensstämmer med 
Parisavtalet och att inga utgifter strider mot det.” ”Parlamentet betonar vikten av att 
fylla på den gröna klimatfonden och uppmuntrar medlemsstaterna att minst 
fördubbla sina bidrag till den inledande resursmobiliseringen.” ”Parlamentet 
uppmanar Europeiska investeringsbanken att snabbt stoppa utlåningen till projekt för 
fossila bränslen, utom när gas används i kombination med förnybara energikällor 
som en överbryggningsteknik för att ersätta kol,”, ”när inga andra alternativ 
existerar, när skyddsåtgärder finns på plats för att förhindra inlåsningseffekter och 
när åtgärder har vidtagits för att se till att utsläppsbanan ligger kvar i linje med 
målen i Parisavtalet.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se till att EU:s investeringar är 
klimat- och biodiversitetssäkrade och att när så är lämpligt lägga fram 
harmoniserade och bindande regler.”

Tredje delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att nästa fleråriga budgetram till 
fullo överensstämmer med Parisavtalet och att inga utgifter strider mot det.”

Fjärde delen ”Parlamentet betonar vikten av att fylla på den gröna klimatfonden och uppmuntrar 
medlemsstaterna att minst fördubbla sina bidrag till den inledande 
resursmobiliseringen.”

Femte delen ”Parlamentet uppmanar Europeiska investeringsbanken att snabbt stoppa utlåningen 
till projekt för fossila bränslen, utom när gas används i kombination med förnybara 
energikällor som en överbryggningsteknik för att ersätta kol,”

Sjätte delen ”när inga andra alternativ existerar, när skyddsåtgärder finns på plats för att 
förhindra inlåsningseffekter och när åtgärder har vidtagits för att se till att 
utsläppsbanan ligger kvar i linje med målen i Parisavtalet.”

PPE, Renew:
punkt 58
Första delen ”Europaparlamentet påminner parterna om behovet av att anslå tillräckliga resurser 

för att omsätta åtagandena i handling och för att genomföra de åtgärder som krävs 
för att nå Parisavtalets mål. Parlamentet stöder de växande krafterna för att införa en 
koldioxidjusteringsmekanism vid EU:s gränser för import till EU i syfte att skapa 
lika villkor i den internationella handeln och undvika koldioxidläckage.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att så snart som 
möjligt införa ett rättvist och progressivt system för beskattning av 
koldioxidutsläpp.”

ID, ECR:
punkt 9
Första delen ”Europaparlamentet understryker att IPCC:s särskilda rapport om 1,5 °C utgör den 

mest omfattande och aktuella vetenskapliga bedömningen av minskningsvägar som 
ligger i linje med Parisavtalet.”
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Andra delen ”Parlamentet poängterar att det i rapporten anges att en förutsättning för att vi ska ha 
goda möjligheter att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 °C till 2100, 
med inget eller begränsat överskridande, är att vi globalt uppnår nettonollutsläpp av 
växthusgaser senast 2067 och minskar de årliga globala växthusgasutsläppen till 
högst 27,4 gigaton koldioxidekvivalenter per år senast 2030. Vidare betonar 
parlamentet att EU i egenskap av global ledare och tillsammans med andra stora 
globala ekonomier måste arbeta för att åstadkomma nettonollutsläpp av 
växthusgaser så snart som möjligt [och senast 2050] , mot bakgrund av dessa 
uppgifter och i enlighet med Parisavtalet.”

Tredje delen ”och senast 2050”

ledamöter, ID:
punkt 62
Första delen ”Europaparlamentet understryker att 80 % av de människor som tvingas lämna sina 

hem på grund av klimatförändringar är kvinnor och barn,”
Andra delen ”som i allmänhet påverkas mer av klimatförändringarna än män och bär en större del 

av bördan, samtidigt som de inte är lika inblandade i viktiga beslut om 
klimatåtgärder. Parlamentet betonar därför att ökat medinflytande för alla 
marginaliserade könsgrupper, liksom deras fullständiga och lika deltagande och 
ledarskap i internationella forum, såsom UNFCCC, och delaktighet i nationella, 
regionala och lokala klimatåtgärder, är avgörande för att sådana åtgärder ska bli 
framgångsrika och effektiva.”

Tredje delen ”Parlamentet anser att EU och medlemsstaterna fullt ut bör stödja genomförandet av 
UNFCCC:s handlingsplan för jämställdhet, särskilt genom att jämställdhetsintegrera 
EU:s klimat- och utvecklingspolitik, och verka för att kvinnor från urbefolkningar 
och kvinnorättsförsvarare kan delta i UNFCCC-processen.”

Övrigt
ÄF 17 och 33 hade dragits tillbaka.
Stéphane Séjourné och Chrysoula Zacharopoulou (Renew-gruppen) hade dragit tillbaka sina 
underskrifter från ändringsförslag 38.
Jadwiga Wiśniewska och ECR-gruppen hade dragit tillbaka sitt stöd för resolutionsförslaget 
B9-0174/2019.
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9. EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa 
könsrelaterat våld

Resolutionsförslag: B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0224/2019
(ECR)

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU - 117, 493, 32

Förslag till resolution B9-0225/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

efter punkt 1 1 ID ONU - 157, 454, 24

punkt 2 4 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU + 345, 260, 36

punkt 7 originaltexten ONU + 445, 112, 78

efter punkt 22 3 ID ONU - 42, 554, 44

efter beaktandeled 6 2 ID ONU - 145, 470, 24

skäl L originaltexten ONU + 407, 138, 93

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 500, 91, 50

Förslag till resolution B9-0226/2019
(ID)

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
ECR: slutomröstning B9-0224/2019
Renew: ÄF 4
Verts/ALE: punkt 7 skäl I slutomröstning B9-0225/2019
ID: ÄF 1, 2, 3

Begäranden om särskild omröstning
PPE: punkt 7 skäl L

Övrigt
Samira Rafaela, Martin Hojsík och Dragoş Pîslaru (Renew-gruppen) hade också undertecknat 
resolutionsförslaget B9-0225/2019.
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10. De åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, 
åklagare och utredare som deltog i utredningen av de tragiska händelserna den 13 
januari 1991 i Vilnius

Resolutionsförslag: B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0182/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 493, 43, 86

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0182/2019 PPE ↓

B9-0183/2019 Verts/ALE ↓

B9-0184/2019 ECR ↓

B9-0185/2019 S&D ↓

B9-0186/2019 Renew ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
PPE: slutomröstning RC-B9-0182/2019

11. Åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av 
WTO:s dom i Airbus-tvisten

Resolutionsförslag: B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, 
B9-0206/2019, B9-0208/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Förslag till gemensam resolution RC-B9-0197/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

efter punkt 1 6 GUE/NGL -

efter punkt 4 2 Verts/ALE -

delad

1 +

punkt 6 originaltexten

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

delad

1 +

punkt 7 originaltexten

2 +

4 Verts/ALE -

5 Verts/ALE -

efter punkt 7

11 ID ONU - 99, 523, 3

efter punkt 15 7 GUE/NGL -

3 Verts/ALE -efter punkt 16

8 GUE/NGL -

före skäl A 1 Verts/ALE -

skäl D 9 ID -

efter skäl F 10 ID ONU - 97, 522, 6

omröstning: resolution (texten i sin helhet) +

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0197/2019 ECR ↓

B9-0198/2019 S&D ↓

B9-0201/2019 PPE ↓

B9-0203/2019 Renew ↓

B9-0204/2019 Verts/ALE ↓

B9-0206/2019 GUE/NGL ↓

B9-0208/2019 ID ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
ID: ÄF 10, 11
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Begäranden om delad omröstning
Renew:
punkt 6
Första delen texten i sin helhet utom orden ”I detta sammanhang beklagar parlamentet djupt 

bristen på lämplig finansiering för dessa ändamål i budgeten för 2020.”
Andra delen dessa ord

punkt 7
Första delen texten i sin helhet utom orden ”såsom system för privat lagring och återtag från 

marknaden, och eventuella nya eller andra tillgängliga instrument och relevanta 
åtgärder”

Andra delen dessa ord

12. Krisen avseende WTO:s överprövningsorgan

Resolutionsförslag: B9-0181/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0181/2019
(INTA-utskottet)

efter punkt 3 2 GUE/NGL ONU - 51, 544, 12

efter punkt 4 1 PPE +

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 506, 46, 61

Begäranden om omröstning med namnupprop
PPE: slutomröstning
GUE/NGL ÄF 2

13. De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och 
AVS-länderna

Resolutionsförslag: B9-0175/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0175/2019
(DEVE-utskottet)

delad

1 +

punkt 17 originaltexten

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

punkt 23 1 PPE EO + 340, 250, 13

delad

1 / ONU - 278, 311, 5

2 PPE

2 ↓

5 Verts/ALE -

punkt 25

originaltexten ONU + 295, 286, 22

3 Verts/ALE -efter skäl E

4 Verts/ALE -

omröstning: resolution (texten i sin helhet) +

Begäranden om omröstning med namnupprop
ID: punkt 25

Begäranden om särskild omröstning
PPE: punkt 25

Begäranden om delad omröstning
Renew:
ÄF 2
Första delen texten i sin helhet utom orden ”, särskilt i fråga om klimat, handel, säkerhet och 

migration”
Andra delen dessa ord

PPE, ECR:
punkt 17
Första delen ”Europaparlamentet betonar vikten av jämställdhet och kvinnors egenmakt som en 

drivkraft för utveckling och uppmanar EU och AVS-länderna att inbegripa 
jämställdhet som en övergripande fråga i avtalet.”

Andra delen ”Parlamentet betonar vikten av att parterna går in, dels för sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter, dels för att fullständigt genomföra handlingsprogrammet från 
den internationella konferensen om befolkning och utveckling.”


