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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. Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo *** 

Rekommendation: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: godkännande ONU + 468, 102, 81 

 

 

 

2. Utnämning av medlemmarna till undersökningskommittén för utsläppsmätningar 

i bilindustrin 

Förslag från talmanskonferensen 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

godkännande utan omröstning 

 

 

3. Associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med 

Georgien, Moldavien och Ukraina 

Resolutionsförslag: B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, 

B8-0080/2016  

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0068/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

punkt 1 6 GUE/NGL  -  

punkt 3 7 GUE/NGL  -  

efter punkt 8 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 15 5 GUE/NGL ONU - 240, 349, 73 

punkt 17 10S GUE/NGL  -  

punkt 26  originaltexten  + ändrat muntligen 

efter punkt 29 11 GUE/NGL EO - 102, 488, 71 

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / EO - 300, 349, 14 

efter punkt 38 12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL ONU - 223, 283, 161 

punkt 39 15S GUE/NGL  -  

efter punkt 43 16 GUE/NGL  -  

punkt 44 17 GUE/NGL ONU - 139, 510, 14 

 originaltexten ONU + 468, 166, 27  

ändrat muntligen 

efter skäl B 1 GUE/NGL  +  

skäl C 2 GUE/NGL ONU - 126, 505, 35 

efter skäl C 3 GUE/NGL  -  

efter skäl E 4 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0068/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0069/2016  PPE  ↓  

B8-0077/2016  ALDE  ↓  

B8-0078/2016  ECR  ↓  

B8-0079/2016  S&D  ↓  

B8-0080/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 2, 5, 14, 17 

ALDE: § 44 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D, ALDE: 

punkt 31 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar att det djupgående och omfattande frihandelsavtalet 

mellan EU och Ukraina trätt i kraft den 1 januari 2016. Parlamentet fördömer dock 

att Ryska federationen ensidigt inställt tillämpningen av sitt frihandelsavtal med 

Ukraina, infört betungande handelsbegränsningar för Ukrainas export till Ryssland 

och hindrar transiteringen av varor till tredjeländer, i strid med WTO:s avtal och 

andra bilaterala avtal." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar med kraft EU att, genom att inta en ställning som tredje part, 

stödja Ukraina i aktuella och framtida konflikter med Ryssland som igångsatts inom 

WTO" utom orden "genom att inta en ställning som tredje part" 

Tredje delen "genom att inta en ställning som tredje part" 
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Övrigt 

Michael Gahler lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 26: 

"26. Europaparlamentet välkomnar bildandet av en ny regering efter en lång tids dödläge och fruktlösa 

försök att bilda en regering den 4 och 13 januari 2016 och uppmanar med eftertryck de politiska 

krafterna i Moldavien att utan vidare dröjsmål påskynda reformprocessen till förmån för alla 

moldavier, också för att Världsbankens och Internationella valutafondens (IMF) krav ska uppfyllas. 

Parlamentet uppmuntrar till att undvika de allvarliga geopolitiska konsekvenserna av en fortsatt 

politisk kris och påminner de moldaviska partierna om vikten av att förbättra den politiska stabiliteten 

i syfte att garantera hållbart framgångsrika reformer, samt hoppas att den nya regeringen kommer att 

vara i stånd att leverera påtagliga resultat." 

 

Knut Fleckenstein lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 44: 

"44. Europaparlamentet noterar den kommande rådgivande nederländska folkomröstningen om 

associeringsavtalet och det djupgående och omfattande frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina och 

litar på att det nederländska folket kommer att fatta sitt beslut på grundval av avtalets förtjänster och 

inse dess konkreta effekter för EU och särskilt för Nederländerna." 

 

Javier Nart (ALDE-gruppen) hade dragit tillbaka sin underskrift till det gemensamma förslaget till 

resolution RC-B8-0068/2016. 
 

 

4. Klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) 

Resolutionsförslag: B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, 

B8-0059/2016, B8-0060/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0043/2016  

(PPE, S&D, ALDE) 

punkt 3 1 GUE/NGL ONU - 110, 527, 25 

punkt 6  originaltexten särsk. +  

punkt 7  originaltexten särsk./ 

EO 

+ 492, 169, 0 

punkt 8  originaltexten ONU + 480, 162, 23 

punkt 11  originaltexten ONU + 385, 260, 17 

punkt 12  originaltexten ONU + 396, 234, 36 

punkt 17  originaltexten särsk. +  

punkt 18  originaltexten ONU + 371, 250, 44 

skäl H  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 448, 181, 36 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2/ 

ONU 

+ 380, 243, 41 

3/ 

ONU 

+ 381, 247, 39 

skäl I  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 406, 212, 51 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0043/2016  PPE  ↓  

B8-0045/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0051/2016  S&D  ↓  

B8-0057/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2016  ALDE  ↓  

B8-0059/2016  ECR  ↓  

B8-0060/2016  EFDD  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: punkterna 11, 18 

ECR: punkterna 3, 8, 11, 12, 18, slutomröstning 

GUE/NGL: ÄF 1, slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkterna 6, 7, 17, skäl I 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

skäl H 

Första delen hela texten utom orden "mer aktiva inom säkerhets- och försvarspolitiken och främja 

tillämpningen av alla säkerhets- och försvarspolitiska bestämmelser som står 

inskrivna i fördragen, inklusive dem om" och "EU-institutionerna måste stödja alla 

medlemsstater i deras arbete med att tillämpa dessa bestämmelser" 

Andra delen "mer aktiva inom säkerhets- och försvarspolitiken och främja tillämpningen av alla 

säkerhets- och försvarspolitiska bestämmelser som står inskrivna i fördragen, 

inklusive dem om" 

Tredje delen "EU-institutionerna måste stödja alla medlemsstater i deras arbete med att tillämpa 

dessa bestämmelser" 
 

Övrigt 

Ulrike Lunacek och Klaus Buchner (Verts/ALE-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma 

förslaget till resolution RC-B8-0045/2016. 
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5. EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 

Resolutionsförslag: B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, 
B8-0065/2016, B8-0066/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0050/2016  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

punkt 18 2 PPE EO - 307, 320, 28 

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 530, 131, 5 

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 523, 131, 12 

3/ 

ONU 

+ 527, 96, 37 

punkt 32  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 352, 274, 38 

punkt 34  originaltexten ONU + 515, 135, 16 

punkt 38  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 548, 21, 98 

2/ 

ONU 

+ 485, 100, 75 

punkt 45  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 552, 46, 65 

2/ 

ONU 

+ 476, 119, 58 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 46  originaltexten ONU + 473, 127, 62 

punkt 86  originaltexten ONU + 614, 30, 22 

punkt 89  originaltexten ONU + 360, 274, 33 

skäl H 1 Verts/ALE  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 335, 230, 102 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0050/2016  PPE  ↓  

B8-0052/2016  ALDE  ↓  

B8-0056/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0063/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0064/2016  EFDD  ↓  

B8-0065/2016  ECR  ↓  

B8-0066/2016  S&D  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: punkt 86 

S&D: punkterna 38, 45, 46, slutomröstning 

ECR: punkt 34 

PPE: punkt 89 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 29 

Första delen hela texten utom orden "och klimatförändringar," 

Andra delen dessa ord 
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punkt 31 

Första delen "Europaparlamentet påminner om att alla stater är skyldiga att respektera och skydda 

de mänskliga rättigheterna för alla personer som befinner sig inom deras 

jurisdiktion, oavsett deras nationalitet, ursprung eller immigrationsstatus. 

Parlamentet påminner om att en global migrationsstrategi är nära förknippad med 

utvecklingspolitiken och den humanitära politiken, däribland inrättande av 

humanitära korridorer och utfärdande av visum av humanitära skäl. Parlamentet 

uppmanar än en gång att alla avtal om migrationssamarbete och återtagande som 

ingås med tredjeländer bör respektera folkrätten. Parlamentet erinrar om att 

migranter får återsändas endast om deras rättigheter fullständigt respekteras samt om 

återsändandet bygger på fria och välgrundade beslut och skyddet av migranternas 

rättigheter garanteras i deras land. Parlamentet uppmanar regeringarna att upphöra 

med godtyckliga gripanden och frihetsberövanden av migranter. Parlamentet 

uttrycker oro över diskrimineringen av migranter och flyktingar samt kränkningarna 

av deras rättigheter.", utom orden "däribland inrättande av humanitära korridorer och 

utfärdande av visum av humanitära skäl" 

Andra delen "däribland inrättande av humanitära korridorer och utfärdande av visum av 

humanitära skäl" 

Tredje delen "i detta avseende uppmanas alla FN:s medlemsstater, däribland EU-

medlemsstaterna, att respektera rätten att söka och åtnjuta asyl." 

 
punkt 32 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar Parisöverenskommelsen inom ramen för FN:s 

ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), som omfattar anpassning, 

begränsning, teknikutveckling och tekniköverföring samt kapacitetsuppbyggnad. 

Parlamentet uppmanar samtliga signatärstater att fullgöra sina åtaganden." 

Andra delen "Parlamentet beklagar avsaknaden av en hänvisning till den allmänna förklaringen 

om de mänskliga rättigheterna i UNFCCC och begär att alla strategier och åtgärder 

avseende UNFCCC bör vara baserade på mänskliga rättigheter." 

 
PPE: 

punkt 38 

Första delen hela texten utom orden "sexuella och reproduktiva" och "sexuell och reproduktiv" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 45 

Första delen hela texten utom orden "eller könsidentitet" 

Andra delen dessa ord 
 

Övrigt 

Davor Ivo Stier (PPE-gruppen) hade dragit tillbaka sin underskrift till det gemensamma förslaget till 

resolution RC-B8-0050/2016. 
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6. Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 

Betänkande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 11 PPE delad   

1 / EO + 550, 75, 22 

2 -  

punkt 5 4 Verts/ALE EO - 249, 388, 19 

 originaltexten delad   

1 / EO + 509, 109, 22 

2 / EO - 313, 326, 19 

punkt 6 5 Verts/ALE  -  

 originaltexten särsk. +  

punkt 8 6 Verts/ALE EO + 565, 85, 4 

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 10 7 Verts/ALE  +  

punkt 12  originaltexten ONU + 378, 275, 8 

punkt 21  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 527, 115, 14 

2/ 

ONU 

+ 529, 112, 8 

punkt 23  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 532, 113, 7 

2/ 

ONU 

- 315, 326, 12 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 24  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 579, 56, 16 

2/ 

ONU 

+ 343, 287, 9 

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 31 8 Verts/ALE  +  

punkt 34 9 Verts/ALE EO - 301, 331, 9 

 originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 273, 353, 8 

punkt 35  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 44  originaltexten särsk. +  

skäl E 1 Verts/ALE EO + 324, 284, 20 

efter skäl K 2 Verts/ALE  -  

skäl O 10 PPE  -  

skäl Q 3 Verts/ALE  -  

 originaltexten särsk./ 

EO 

+ 428, 173, 30 

skäl X  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl AG  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 481, 67, 44 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: punkterna 12, 23, 24 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ALDE: punkt 44 

GUE/NGL: punkterna 5, 6, skäl Q 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 21 

Första delen "Europaparlamentet beklagar djupt att stadgan om de grundläggande rättigheterna 

inte har antagits i samtliga medlemsstater och att många medborgare upplever dess 

genomförande som otydligt och i viss utsträckning en besvikelse. Parlamentet 

beklagar också djupt att den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna ännu inte har antagits av EU i den 

mening som avses i artikel 6.2 i EU-fördraget, och att EU-medborgarna inte får 

tillräcklig information om pågående förfaranden." 

Andra delen "Parlamentet beklagar djupt kommissionens strikta tolkning av artikel 51 i stadgan 

om de grundläggande rättigheterna, där det fastställs att bestämmelserna i stadgan 

riktar sig, med beaktande av subsidiaritetsprincipen, till unionens institutioner, organ 

och byråer samt till medlemsstaterna enbart när dessa tillämpar EU-lagstiftningen. 

Parlamentet påminner om att kommissionen ofta har hävdat att den inte kan agera 

inom området grundläggande rättigheter när utskottet bett om det, just på grund av 

artikel 51 i stadgan om de grundläggande rättigheterna." 

 
ALDE: 

punkt 23 

Första delen hela texten utom orden "och förkastande av" och "och de förhandlingarna om detta 

som genomförs utan insyn" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 24 

Första delen "Europaparlamentet framhåller utskottets yttrande om kommissionens 

rekommendationer angående förhandlingarna om TTIP, där man, precis som i ett 

stort antal mottagna framställningar," 

Andra delen "kräver att det tvistlösningsinstrument som är känt som ISDS förkastas. Parlamentet 

beklagar också att kommissionen har förkastat det europeiska medborgarinitiativet 

om TTIP." 

 
punkt 29 

Första delen hela texten utom orden "de negativa" 

Andra delen dessa ord 
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skäl AG 

Första delen hela texten utom orden "med konkreta förslag" 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL: 

punkt 9 

Första delen "Europaparlamentet begär att kommissionen, för öppenhetens skull och i en anda av 

lojalt samarbete mellan de olika EU-institutionerna, underlättar tillgången till 

handlingar med all relevant information om EU:s pilotförfaranden, särskilt i fall som 

rör mottagna framställningar, däribland utbyten av frågor och svar mellan 

kommissionen och den berörda medlemsstaten," 

Andra delen "åtminstone efter det att förfarandena avslutas." 

 
punkt 35 

Första delen hela texten utom orden "och tillsammans med utskottet för rättsliga frågor inom 

ramen för EU:s medborgarinitiativ med rubriken ”En av oss”." 

Andra delen dessa ord 

 
skäl X 

Första delen hela texten utom orden "Beslutet om tillåtlighet motsvarar snarare sådana juridiska 

och tekniska kriterier och bör inte avgöras av politiska beslut." 

Andra delen dessa ord 

 
Verts/ALE 

punkt 34 

Första delen hela texten utom orden "genom att nominera interna föredragande" 

Andra delen dessa ord 

 
S&D: 

ÄF 11 

Första delen hela texten utom orden "hur viktigt det är att tillämpa den administrativa reform som 

parlamentets generalsekreterare genomförde 2014, enligt vilken" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 5 

Första delen hela texten utom orden "Europaparlamentet anser sig dessutom ha en särskild 

skyldighet att se till att det inte ska dröja omotiverat länge innan otillåtliga eller 

ogrundade framställningar förklaras vara otillåtliga eller avslutas." 

Andra delen dessa ord 
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7. Frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt italienska, estniska och brittiska 

medborgare 

Resolutionsförslag: B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, 

B8-0096/2016, B8-0099/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0081/2016  Verts/ALE  -  

B8-0084/2016  ENF  -  

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0085/2016   

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0085/2016  EFDD  ↓  

B8-0090/2016  PPE  ↓  

B8-0093/2016  ALDE  ↓  

B8-0096/2016  ECR  ↓  

B8-0099/2016  S&D  ↓  

 

Övrigt 

 
Victor Negrescu (S&D-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution 

RC-B8-0085/2016. 
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8. Etiopien 

Resolutionsförslag: B8-0082/2016,  B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, 

B8-0100/2016, B8-0121/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0082/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

punkt 16 1 GUE/NGL EO - 32, 41, 1 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0082/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0086/2016  EFDD  ↓  

B8-0087/2016  ECR  ↓  

B8-0091/2016  PPE  ↓  

B8-0095/2016  ALDE  ↓  

B8-0100/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0121/2016  S&D  ↓  

 

Övrigt 

Victor Negrescu (S&D-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution 

RC-B8-0082/2016. 
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9. Nordkorea 

Resolutionsförslag: B8-0083/2016,  B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, 

B8-0097/2016, B8-0098/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0083/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 65, 2, 10 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0083/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0088/2016  EFDD  ↓  

B8-0089/2016  ECR  ↓  

B8-0092/2016  PPE  ↓  

B8-0094/2016  ALDE  ↓  

B8-0097/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0098/2016  S&D  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: slutomröstning 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

punkt 4 

Första delen "Europaparlamentet är övertygat om att det är dags för världssamfundet att vidta 

konkreta åtgärder för att få slut på förövarnas straffrihet. Parlamentet kräver att de 

huvudansvariga för de brott mot mänskligheten som begåtts i Nordkorea ska ställas 

till svars inför Internationella brottmålsdomstolen" 

Andra delen "och bli föremål för riktade påföljder." 
 

Övrigt 

Victor Negrescu (S&D-gruppen) och Barbara Spinelli (GUE/NGL-gruppen) hade också undertecknat 

det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-0083/2016. 
 


