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1. Burundi, särskilt yttrandefriheten

Resolutionsförslag: B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, 
B9-0066/2020

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0054/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

punkt 18  originaltexten särsk. +

resolution (texten i sin helhet) +

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0054/2020 Verts/ALE ↓

B9-0055/2020 ECR ↓

B9-0057/2020 S&D ↓

B9-0058/2020 GUE/NGL ↓

B9-0061/2020 PPE ↓

B9-0066/2020 Renew ↓

Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGL punkt 18

Övrigt:
Malik Azmani (Renew-gruppen) hade dragit tillbaka sin underskrift av det gemensamma förslaget 
till resolution RC-B9-0054/2020.
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2. Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker

Resolutionsförslag: B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, 
B9-0064/2020, B9-0065/2020

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0056/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

efter punkt 18 1 GUE/NGL -

efter punkt 21 2 GUE/NGL -

delad

1 +

skäl F  originaltexten

2/ONU + 608, 41, 23

skäl I  originaltexten ONU + 629, 39, 6

resolution (texten i sin helhet) +

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0056/2020 ECR ↓

B9-0059/2020 Verts/ALE ↓

B9-0060/2020 ID ↓

B9-0062/2020 S&D ↓

B9-0063/2020 GUE/NGL ↓

B9-0064/2020 PPE ↓

B9-0065/2020 Renew ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
ID: skäl F (andra delen)

Begäranden om delad omröstning
ID:
skäl F
Första delen ”Nigerias befolkning är den största i Afrika, och den är nästan jämnt fördelad mellan 

muslimer och kristna.” 
Andra delen ”Landet hyser det största kristna samfundet i området, med nästan 30 miljoner 

kristna som lever i norra Nigeria.  Den historiska rivaliteten mellan den övervägande 
muslimska norra delen och de kristna i söder har dramatiskt intensifierats med den 
radikala islamismens utbredning.”
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Övrigt
Samira Rafaela (Renew-gruppen) hade dragit tillbaka sin underskrift av det gemensamma förslaget 
till resolution RC-B9-0056/2020.

3. Situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya 
talman och presidium (parlamentarisk kupp)

Resolutionsförslag: B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, 
B9-0053/2020

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0048/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

delad

1 +

punkt 7  originaltexten

2/ONU + 424, 189, 61

delad

1/ONU + 447, 172, 52

punkt 8  originaltexten

2 +

resolution (texten i sin helhet) ONU + 471, 101, 103

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0048/2020 PPE ↓

B9-0049/2020 ECR ↓

B9-0050/2020 S&D ↓

B9-0051/2020 GUE/NGL ↓

B9-0052/2020 Verts/ALE ↓

B9-0053/2020 Renew ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: punkt 7 (andra delen)
ID: punkt 8 (första delen)
PPE, Renew: Slutomröstning (RC-B9-0048/2020)
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Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
punkt 7
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”, och att utvidga dessa sanktioner till att omfatta 

personernas familjemedlemmar” 
Andra delen dessa ord

ID:
punkt 8
Första delen ”uppmanar de medlemsstater som ännu inte har gjort det att erkänna president 

Guaidós legitima mandat,”
Andra delen ” , och välkomnar den höga representantens erkännande av honom som den enda 

demokratiska myndigheten som erkänns av EU. Parlamentet kräver därför att de 
politiska företrädare som utsetts av Juan Guaidó ska erkännas”

4. De pågående utfrågningarna inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget: Polen och 
Ungern

Förslag till resolution: B9-0032/2020

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0032/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

punkt 2  originaltexten ONU + 433, 189, 50

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

ONU + 438, 175, 61

delad

1/ONU ↓

2/ONU ↓

3/ONU ↓

punkt 3

 originaltexten

4/ONU ↓

efter punkt 5 3 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU + 448, 182, 32

efter beaktandeled 12 1 S&D +

resolution (texten i sin helhet) ONU + 446, 178, 41
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Begäranden om omröstning med namnupprop
S&D: slutomröstning
Verts/ALE: ÄF 2, 3; punkt 3; slutomröstning
PPE: ÄF 2; punkterna 2, 3 (första, tredje, fjärde delen); slutomröstning

Begäranden om delad omröstning
PPE:
punkt 3
Första delen ”Europaparlamentet beklagar att utfrågningarna ännu inte fått de två ifrågavarande 

medlemsstaterna att göra några större framsteg med att avhjälpa de klara riskerna för 
ett allvarligt åsidosättande av de värden för unionen vilka avses i artikel 2 i 
EU-fördraget.  Parlamentet noterar med oro att det framgår av rapporter och 
uttalanden, dels från kommissionen, dels från internationella organ såsom FN, OSSE 
och Europarådet, att situationen förvärrats i både Polen och Ungern efter att artikel 
7.1 i EU-fördraget aktiverats. Parlamentet påpekar att det blir till fortsatt skada för 
de gemensamma europeiska värdenas integritet, liksom också för det inbördes 
förtroendet och för unionens trovärdighet överlag när inte rådet gjort effektivt bruk 
av artikel 7 i EU-fördraget.”

Andra delen ”Parlamentet upprepar sin ståndpunkt dels om kommissionens beslut att aktivera 
artikel 7.1 i EU-fördraget i fråga om situationen i Polen, dels om sitt eget förslag 
med uppmaning till rådet att enligt artikel 7.1 i EU-fördraget fastställa om det 
föreligger en klar risk för att Ungern allvarligt åsidosätter unionens grundläggande 
värden,”

Tredje delen ”Parlamentet uppmanar därför rådet att se till att man vid utfrågningarna med stöd 
av artikel 7.1 i EU-fördraget också tar upp nya former av utveckling och bedömer 
risker för brott mot rättsväsendets oberoende, yttrandefriheten, också mediefriheten, 
den akademiska friheten, föreningsfriheten och rätten till likabehandling.”

Fjärde delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att göra fullt bruk av alla redskap som finns 
att tillgå för att åtgärda en klar risk för att Polen och Ungern allvarligt åsidosätter 
unionens grundläggande värden, framför allt påskyndade överträdelseförfaranden 
och ansökningar om interimistiska åtgärder inför domstolen.”

Övrigt:
Robert Biedroń (S&D-gruppen) hade också undertecknat ändringsförslag 1.

5. COP15 för konventionen om biologisk mångfald – Kunming (2020) 

Förslag till resolution: B9-0035/2020

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0035/2020
(ENVI-utskottet, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

före punkt 1 8 GUE/NGL EO - 141, 480, 52

delad

1 / ONU + 391, 275, 6

punkt 4  originaltexten

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter punkt 5 16 Verts/ALE -

punkt 8 17 Verts/ALE EO + 352, 300, 19

punkt 10 18 Verts/ALE ONU + 357, 290, 31

21 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU + 394, 238, 47efter punkt 11

22 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU + 279, 230, 167

efter punkt 12 9 GUE/NGL -

efter punkt 14 10 GUE/NGL ONU - 171, 425, 80

efter punkt 16 23 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU + 624, 13, 43

11 GUE/NGL -efter punkt 22

12 GUE/NGL -

efter punkt 23 24 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU + 508, 53, 112

punkt 24 2 PPE -

efter punkt 26 19 Verts/ALE ONU - 291, 314, 72

delad

1 +

2/EO + 345, 303, 14

punkt 35  originaltexten

3/EO + 566, 99, 6

delad

1 +

punkt 40  originaltexten

2 +

punkt 43 3 PPE EO - 318, 338, 11

efter punkt 43 1 S&D -

deladpunkt 48  originaltexten

1 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

2 +

punkt 53 4 PPE EO - 297, 328, 42

delad

1 +

punkt 56  originaltexten

2 +

efter beaktandeled 15 14 Verts/ALE +

delad

1/ONU - 108, 473, 93

5 GUE/NGL

2/ONU + 318, 315, 44

delad

1/ONU - 101, 483, 88

efter skäl D

13 GUE/NGL

2/ONU - 274, 325, 74

efter skäl E 6 GUE/NGL +

efter skäl I 20 Verts/ALE, 
GUE/NGL

EO - 249, 271, 152

7 GUE/NGL +efter skäl J

15 Verts/ALE +

resolution (texten i sin helhet) +

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 18, 19, 21, 22, 23, 24
GUE/NGL ÄF 5, 10, 13

Begäranden om delad omröstning
PPE:
punkt 4
Första delen ”Europaparlamentet anser att vi står inför ett miljönödläge, som kräver betydande 

insatser både på EU-nivå och globalt.”
Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att göra naturskydd och återställande av 

naturen till en topprioritering i den europeiska gröna given, vid sidan om 
klimatförändringarna.”
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punkt 40
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”EU och”
Andra delen dessa ord

punkt 56
Första delen ”Europaparlamentet konstaterar att ett svagt genomförande av naturskyddsramen 

skulle kunna skapa en fientlig miljö för aktivister och naturvårdare och direkt eller 
indirekt utsätta dem för livsfara.”

Andra delen ”Parlamentet understryker att mord på miljöaktivister och naturvårdare aktivt bör 
fördömas av EU.”

S&D:
ÄF 5
Första delen ”Alla former av genteknik eller modifieringar av levande organismer, oavsett om det 

sker genom transgena eller mutagenetiska metoder, utgör ett hot mot den biologiska 
mångfalden.”

Andra delen ”Den massiva användningen av bredverkande systemiska herbicider såsom glyfosat 
bär ett direkt ansvar för stora förluster av biologisk mångfald.”

ÄF 13
Första delen ”Europaparlamentet insisterar på ett totalförbud mot alla former av gentekniskt 

modifierade organismer, inbegripet genetiska modifieringar genom transgena eller 
mutagenetiska metoder.”

Andra delen ”Parlamentet efterlyser ett globalt förbud mot användning av glyfosat och andra 
liknande bredverkande systemiska herbicider.”

Renew:
punkt 48
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”urskogar och”
Andra delen dessa ord

PPE, Renew:
punkt 35
Första delen ”Europaparlamentet betonar att finansieringen till biologisk mångfald måste vara 

adekvat och tillräcklig.  Parlamentet begär att åtgärder för förbättring av biologisk 
mångfald och klimatsäkring inkluderas i nästa fleråriga budgetram och att biologisk 
mångfald integreras i större utsträckning i alla politikområden så att man kan göra 
betydande och positiva framsteg när det gäller 2050-visionen.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att fastställa ett tydligt utgiftsmål 
för integrering av biologisk mångfald på minst 10 procent i den fleråriga 
budgetramen, utöver utgiftsmålet för integrering av klimatåtgärder.”

Tredje delen ”betonar också behovet av att fastställa en mer transparent, heltäckande och precis 
metod för spårning av utgifter för biologisk mångfald och klimat. Parlamentet 
upprepar sin uppmaning om att minst fördubbla den nuvarande finansieringsnivån 
till Life-programmet. Parlamentet kräver dessutom att skadliga subventioner fasas ut 
och samstämdhet mellan alla EU:s fonder och program säkerställs, så att inga 
utgifter i EU:s budget kan bidra till förlusten av biologisk mångfald.”

Övrigt
Alexandr Vondra och ECR-gruppen hade dragit tillbaka sitt stöd för förslaget till resolution 
B9-0035/2020.



P9_PV-PROV(2020)01-16(VOT)_SV.docx 11 PE 646.600

6. Europeiska ombudsmannens verksamhet under 2018

Betänkande: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter punkt 4 12 ECR +

punkt 12  originaltexten ONU + 504, 156, 9

1 Verts/ALE ONU + 333, 312, 22punkt 19

 originaltexten särsk. ↓

2 Verts/ALE ONU + 373, 284, 14

delad

1/ONU + 455, 192, 21

efter punkt 19

3 Verts/ALE

2/ONU + 327, 300, 41

delad

1 +

punkt 20  originaltexten

2 +

delad

1 +

2 +

punkt 21  originaltexten

3 +

punkt 23 7 PPE +

delad

1 +

punkt 25  originaltexten

2/ONU + 464, 155, 30

punkt 27 8 PPE +

delad

1 +

punkt 31  originaltexten

2 -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 41  originaltexten särsk. +

delad

1 +

punkt 43  originaltexten

2 -

punkt 46 9 PPE -

delad

1 +

punkt 47  originaltexten

2/ONU + 415, 204, 22

skäl M 4 PPE -

skäl P 5 PPE EO + 389, 245, 8

delad

1 +

skäl R  originaltexten

2 +

efter skäl R 11 ECR +

skäl S 6 PPE +

resolution (texten i sin helhet) ONU + 563, 3, 63

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 1, 2, 3; punkterna 12, 25 (andra delen), 47 (andra delen)

Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGL punkt 19
PPE: punkterna 12, 41

Begäranden om delad omröstning
GUE/NGL
punkt 31
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och moral” och ”och visa omdöme”
Andra delen dessa ord
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skäl R
Första delen ”En större öppenhet och insyn när det gäller de ståndpunkter som medlemsstaternas 

regeringar intar i rådet kommer att öka förtroendet för EU”
Andra delen ”och minska EU-skepsis och populism.”

S&D:
ÄF 3
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”att ändra de relevanta bestämmelserna för att” och 

”genomförs i praktiken”
Andra delen dessa ord

Verts/ALE:
punkt 20
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”som redan har avslutats”
Andra delen dessa ord

punkt 21
Första delen ”Europaparlamentet betonar vikten av de åtgärder som vidtagits för att öka insynen i 

beslut som fattas i överträdelseförfaranden.”
Andra delen ”Parlamentet påminner om att kommissionen 2014 inrättade en central plattform 

med omfattande information om överträdelser på EU:s webbplats Europa,”
Tredje delen ”och betonar att kommissionen förser Europaparlamentet och allmänheten med 

information om EU Pilot-ärenden och överträdelseärenden i sina årsrapporter om 
kontrollen av unionsrättens tillämpning.”

PPE:
punkt 25
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”samt tredje parter”
Andra delen dessa ord

punkt 47
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”uppenbara partipolitiska kopplingar och”
Andra delen dessa ord

PPE, Renew:
punkt 43
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och tredje parter”
Andra delen dessa ord

Övrigt
ÄF 10 hade dragits tillbaka.
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7. Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av 
intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst

Förslag till resolution: B9-0047/2020

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0047/2020
(ECON-utskottet)

resolution (texten i sin 
helhet)

+


