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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. Unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) 

***I 

Betänkande: Heidi Hautala (A8-0359/2015) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 533, 86, 36 

 

 

2. Ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga 

gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller *** 

Rekommendation: Giovanni La Via (A8-0002/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: godkännande ONU + 617, 25, 30 

 

 

 

3. Ändringarna av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar till 

1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar *** 

Rekommendation: Giovanni La Via (A8-0001/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: godkännande ONU + 624, 21, 34 

 

 

 

4. Avtalet om samarbete mellan Eurojust och Ukraina * 

Betänkande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 555, 67, 61 
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5. Avtalet om samarbete mellan Eurojust och Montenegro * 

Betänkande: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 567, 58, 63 

 

 

6. Begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewiczs immunitet 

Betänkande: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  +  

 

 

7. Begäran om upphävande av Robert Jarosław Iwaszkiewicz immunitet 

Betänkande: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  +  

 

 

8. Begäran om upphävande av Florian Philippots immunitet 

Betänkande: Laura Ferrara (A8-0014/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: förslag till beslut  +  
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9. Inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller 

att förebygga och motverka odeklarerat arbete ***I 

Betänkande: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet – 

block 1 

62 m.d. utskottet  +  

block 2 1-61 utskottet  ↓  

artikel 9 64S EFDD ONU - 80, 608, 5 

62 m.d. utskottet  +  

efter artikel 11 63 EFDD ONU - 79, 609, 7 

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 619, 69, 7 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 63, 64 
 

 

10. Halvtidsöversyn av EU:s strategi för biologisk mångfald 

Betänkande: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 11  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 425, 263, 10 

3 +  

punkt 25  originaltexten särsk. +  

punkt 29  originaltexten särsk. +  

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)02-02(VOT)_SV.doc 5 PE 576.682 
 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 40  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 41  originaltexten särsk. +  

punkt 42  originaltexten särsk. +  

punkt 58  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 422, 252, 27 

3 +  

punkt 71  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 72  originaltexten särsk. +  

punkt 78  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 357, 339, 1 

punkt 80  originaltexten delad   

1 +  

2/ 

ONU 

+ 370, 305, 22 

efter punkt 80 2 ENF  -  

punkt 81  originaltexten delad   

1/ 

ONU 

+ 647, 44, 11 

2/ 

ONU 

+ 478, 211, 11 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 82  originaltexten ONU + 469, 201, 25 

punkt 88  originaltexten ONU + 347, 298, 49 

efter punkt 90 3 ENF  -  

efter skäl A 1 ENF  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 592, 52, 45 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkterna 80 (andra delen), 81, 82, 88 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 25, 29, 41, 42, 72, 82, 88 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 11 

Första delen: "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förstärka den biologiska 

mångfaldens och ekosystemens roll i ekonomiska sammanhang, av omsorg om en 

övergång till en grön ekonomi." 

Andra delen: "Parlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera åtgärderna för att göra den 

europeiska planeringsterminen mer miljöanpassad." 

Tredje delen: "Parlamentet understryker att alla i samhället har ansvar för den biologiska 

mångfalden och att arbetet med den inte kan bekostas endast med allmänna medel." 

 
punkt 31 

Första delen: "Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att prioritera målet att 15 % av de 

förstörda ekosystemen ska återställas till 2020 och att använda anslagen i den fleråriga 

budgetramen som är tillgängliga för detta ändamål." 

Andra delen: "Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram riktlinjer för hur anslagen ska 

användas för att återställa förstörda ekosystem och överlag för att skydda den 

biologiska mångfalden." 

 
punkt 40 

Första delen: "Europaparlamentet betonar att områden med ekologiskt fokus i princip bör vara 

områden som skyddar jordbruksekologiska processer såsom pollinering och markvård 

och är bra för dem." 

Andra delen: "Parlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra uppgifter om hur många 

medlemsstater som tillåter att bekämpningsmedel och konstgödsel används i dessa 

områden med ekologiskt fokus, efter det att förordning (EU) nr 1307/2013 trätt i 

kraft." 
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punkt 58 

Första delen: "Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att [fram till 2020] 

gradvis avskaffa alla subventioner som är skadliga för miljön" utom orden "fram till 

2020" 

Andra delen: delen "fram till 2020" och delen "och att tillförsäkra att utvärderingarna av 

miljöskadliga subventioner slutförs senast 2016, samt att rapporteringskrav tas med 

inom relevanta områden av EU:s sektorspolitik." 

Tredje delen: "Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att fullt ut 

stödja och främja övergången till ett kretsloppssamhälle." 

 
punkt 71 

Första delen: "Europaparlamentet betraktar förlust av biologisk mångfald utanför skyddade 

naturområden som en lucka i strategin. Parlamentet uppmuntrar kommissionen och 

medlemsstaterna att samla information om dessa livsmiljöer och arter" 

Andra delen: "och utarbeta en lämplig ram för att förhindra fragmentering av livmiljöer och 

nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster," 

Tredje delen: "genom samarbete med lokala myndigheter och det civila samhället." 

 
punkt 78 

Första delen: "Europaparlamentet beklagar att EU:s miljölagstiftning inte är föremål för någon 

enhetlig och effektiv miljötillsyn och övervakning, så att miljöbrott inom olika 

sektorer, även inom naturskyddsområden, ska kunna uppdagas och förhindras. 

Parlamentet välkomnar förberedelsearbetet med en EU-ram för miljötillsyn" 

Andra delen: "och uppmanar kommissionen att utan ytterligare dröjsmål lägga fram ett lagförslag." 

 
punkt 81 

Första delen: "Europaparlamentet framhåller med oro att allt fler vetenskapliga rön talar för att 

neonikotinoidbaserade bekämpningsmedel kan ha en negativ inverkan på väsentliga 

tjänster såsom pollinering och naturlig skadedjursbekämpning." 

Andra delen: "Parlamentet uppmanar därför kommissionen att behålla sitt förbud mot 

neonikotinoider." 

 
ECR, PPE 

punkt 80 

Första delen: "Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utan dröjsmål 

lansera ett europeiskt initiativ om pollengivare, och att särskilt uppmärksamma 

resistens hos växter som påverkar bin och andra pollengivare, som bygger på åtgärder 

som redan vidtagits i medlemsstaterna," 

Andra delen: "och att lägga fram förslag i anslutning till ramdirektivet om markskydd, om ett 

direktiv om tillgång till rättslig prövning och om EU:s reviderade rättsliga ram om 

miljötillsyn utan vidare dröjsmål." 

 


