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särsk. särskild omröstning
ÄF ändringsförslag
komp. kompromissändringsförslag
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res. resolutionsförslag
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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



P9_PV(2019)12-19(VOT)_SV.docx 2 PE 645.803

INNEHÅLL

1. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso .
.............................................................................................................................................3

2. Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar ..3
3. Den ryska lagen om ”utländska agenter” ............................................................................5
4. Högtidlighållande av 30-årsdagen av den rumänska revolutionen i december 1989 ..........6
5. Situationen för uigurerna i Kina (”China Cables”) .............................................................6
6. Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua ............................8
7. Våldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran ........................................8



P9_PV(2019)12-19(VOT)_SV.docx 3 PE 645.803

1. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i 
Burkina Faso

Resolutionsförslag: B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-
0269/2019, B9-0270/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0261/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

efter punkt 3 2 GUE/NGL -

efter punkt 12 3 GUE/NGL -

efter skäl A 1 GUE/NGL -

resolution (texten i sin helhet) +

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0261/2019 ECR ↓

B9-0264/2019 Verts/ALE ↓

B9-0265/2019 S&D ↓

B9-0266/2019 GUE/NGL ↓

B9-0268/2019 ID ↓

B9-0269/2019 Renew ↓

B9-0270/2019 PPE ↓
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2. Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen 
Logar

Resolutionsförslag: B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019, B9-
0257/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0242/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

punkt 1  originaltexten ONU + 617, 1, 3

1 GUE/NGL -efter punkt 13

2 GUE/NGL -

efter punkt 14 3 GUE/NGL -

resolution (texten i sin helhet) +

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0242/2019 ECR ↓

B9-0243/2019 Verts/ALE ↓

B9-0244/2019 S&D ↓

B9-0245/2019 GUE/NGL ↓

B9-0256/2019 Renew ↓

B9-0257/2019 PPE ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
ID: punkt 1
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3. Den ryska lagen om ”utländska agenter”

Resolutionsförslag: B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019, B9-
0267/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0258/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

punkt 13  originaltexten ONU + 499, 78, 41

resolution (texten i sin helhet) +

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0258/2019 ECR ↓

B9-0259/2019 Verts/ALE ↓

B9-0260/2019 S&D ↓

B9-0262/2019 GUE/NGL ↓

B9-0263/2019 Renew ↓

B9-0267/2019 PPE ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
ID: punkt 13

Övrigt
Jacek Saryusz-Wolski (ECR-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslag B9-0258/2019.
Stelios Kouloglou (GUE/NGL-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till 
resolution RC-B9-0258/2019.
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4. Högtidlighållande av 30-årsdagen av den rumänska revolutionen i december 1989

Resolutionsförslag: B9-0241/2019

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag B9-0241/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 513, 18, 87

Begäranden om omröstning med namnupprop
PPE: slutomröstning

Övrigt
Jacek Saryusz-Wolski (ECR-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslag B9-0241/2019.

5. Situationen för uigurerna i Kina (”China Cables”)

Resolutionsförslag: B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0246/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

delad

1 +

2 +

punkt 1  originaltexten

3/ONU + 584, 7, 31
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter punkt 1 1 GUE/NGL -

resolution (texten i sin helhet) +

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0246/2019 S&D ↓

B9-0247/2019 ECR ↓

B9-0248/2019 Verts/ALE ↓

B9-0249/2019 Renew ↓

B9-0250/2019 PPE ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
ID: punkt 1 (tredje delen)

Begäranden om delad omröstning
ID:
punkt 1
Första delen ”Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över det allt hårdare förtryck som 

uigurer och andra muslimska etniska minoriteter utsätts för, och yrkar på att 
myndigheterna ska respektera deras grundläggande friheter, såsom det 
rekommenderats i trovärdiga rapporter.”

Andra delen ”Parlamentet fördömer skarpt att hundratusentals uigurer och etniska kazaker sänts 
till politiska ”omskolningsläger” baserat på en analys av uppgifter som samlats in 
genom ett system för ”proaktivt polisarbete”, bland annat för att de rest utomlands 
eller anses vara alltför djupt troende. Parlamentet uppmanar de kinesiska 
myndigheterna i Xinjiang att informera om de frihetsberövades uppehållsort och 
hälsotillstånd. Parlamentet uppmanar med kraft Kinas regering att omedelbart 
upphöra med godtyckliga frihetsberövanden, utan åtal, rättegång eller fällande dom 
för brott, av personer som tillhör de uiguriska och kazakiska minoriteterna, att stänga 
alla läger och förvarsenheter och att omedelbart och villkorslöst frige de personer 
som har frihetsberövats.”

Tredje delen ”Parlamentet betonar att frihetsberövanden i alla former, när de tillämpas i strid med 
grundläggande internationell rätt, förföljelser av specifika personer eller grupper av 
etniska, kulturella eller religiösa skäl, och andra omänskliga handlingar som orsakar 
stort lidande eller allvarlig skada, när de begås som en del av ett genomgripande 
eller systematiskt angrepp mot civilbefolkningen, är oacceptabla med hänsyn till den 
internationella rättsliga ramen.”

Övrigt
Hannah Neumann (Verts/ALE-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till 
resolution RC-B9-0246/2019.
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6. Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua

Resolutionsförslag: B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0251/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

delad

1 +

punkt 7  originaltexten

2/ONU + 492, 95, 31

resolution (texten i sin helhet) ONU + 560, 12, 43

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0251/2019 S&D ↓

B9-0252/2019 Verts/ALE ↓

B9-0253/2019 PPE ↓

B9-0254/2019 Renew ↓

B9-0255/2019 ECR ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL: punkt 7 (andra delen)
PPE, Renew: slutomröstning

Begäranden om delad omröstning
GUE/NGL:
punkt 7
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar rådets beslut att anta ramen för riktade restriktiva 

åtgärder för dem som gjort sig skyldiga till människorättskränkningar och övergrepp 
och som bär ansvaret för att undertrycka det civila samhället och den demokratiska 
oppositionen i Nicaragua.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att snabbt komma överens om den 
särskilda förteckningen över personer och organ som ska bli föremål för sanktioner, 
inbegripet presidenten och vice presidenten.”

Hermann Tertsch (ECR-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution 
RC-B9-0251/2019.
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7. Våldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran

Resolutionsförslag: B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-
0276/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0271/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

efter punkt 1 3 GUE/NGL -

punkt 5  originaltexten ONU + 566, 4, 20

efter punkt 6 2 GUE/NGL +

efter skäl G 1 GUE/NGL +

resolution (texten i sin helhet) +

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0271/2019 Verts/ALE ↓

B9-0272/2019 S&D ↓

B9-0273/2019 ECR ↓

B9-0274/2019 Renew ↓

B9-0275/2019 PPE ↓

B9-0276/2019 GUE/NGL ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
ID: punkt 5

Charlie Weimers (ECR-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslag B9-0273/2019.
Ivan Štefanec (PPE-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslag B9-0275/2019.


