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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. Djurhälsa ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016) (kvalificerad majoritet 

erfordrades för avvisande av rådets ståndpunkt) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande 

av rådets ståndpunkt 

1 EFDD ONU - 78, 613, 13 

rådets ståndpunkt godkännande utan omröstning 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 1 
 

 

2. Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor 

***I 

Betänkande: Marc Tarabella (A8-0006/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1 utskottet  +  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 584, 94, 32 

 

 

 

3. Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I 

Betänkande: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till förkastande 

av kommissionens 

förslag 

148 ≥ 40 

ledamöter 

ONU - 243, 454, 12 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-40 

42-43 

45-47 

49-93 

95-96 

100 

102-

109 

115-

135 

utskottet EO + 549, 151, 9 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

särskild omröstning 

41 utskottet ONU + 524, 180, 3 

98 utskottet särsk. +  

99 utskottet särsk. +  

artikel 1, punkt 1, led a 146 ≥ 40 

ledamöter 

ONU - 222, 484, 4 

139 Verts/ALE ONU - 194, 513, 3 

44 utskottet  +  

artikel 1, punkt 2, led a 140S Verts/ALE  -  

artikel 1, punkt 2, 

led d 

141S Verts/ALE  -  

artikel 1, punkt 3 150 ECR ONU - 94, 613, 5 

137 EFDD ONU - 91, 609, 6 

142 Verts/ALE ONU - 150, 545, 18 

48 utskottet  +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

artikel 1, punkt 4 154 ECR ONU - 136, 569, 7 

artikel 6, punkt 1, efter 

led b 

151 ECR ONU - 132, 569, 10 

artikel 6, efter punkt 4 152 ECR ONU - 140, 562, 3 

artikel 8, punkt 6 143= 

147= 

Verts/ALE,  

≥ 40 

ledamöter 

ONU - 170, 484, 55 

94 utskottet  +  

artikel 9, punkt 3 97 utskottet  +  

153 ECR ONU ↓  

artikel 11 101 utskottet  +  

144 Verts/ALE  -  

artikel 14 155S ECR  -  

110/ 

112-

114 

utskottet  +  

111 utskottet  +  

145 Verts/ALE ONU ↓  

artikel 25, punkt 2 156 ECR ONU - 153, 524, 34 

136 utskottet  +  

efter skäl 1 138 Verts/ALE  -  

efter skäl 14 149 ECR ONU - 138, 569, 4 

omröstning: kommissionens förslag ONU + 451, 243, 18 

omröstning: lagstiftningsresolution  omröstningen uppskjuten  

(artikel 61.2 i arbetsordningen) 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 139, 142, 143, 145, 146, 147, 148 

EFDD: ÄF 137, 143, 147, 148 

S&D, ENF: kommissionens förslag 

ECR: ÄF 41, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156 
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Begäranden om särskild omröstning 

ECR: ÄF 98, 99 
 

Övrigt 

Tibor Szanyi (S&D-gruppen) hade dragit tillbaka sin underskrift av ändringsförslagen 146 och 147. 
 

 

4. Harmoniserade index för konsumentpriser ***I 

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet 

block nr 1 

2 utskottet  +  

block nr 2 1 utskottet  ↓  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 575, 100, 30 

 

 

 

5. Årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot 

bedrägerier 

Betänkande: Benedek Jávor (A8-0026/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 11 1 ENF  -  

punkt 22 2 ENF  -  

punkt 25 3 ENF  -  

punkt 26  originaltexten delad   

1 / ONU + 569, 69, 73 

2 / ONU + 536, 159, 11 

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2 -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 31  originaltexten delad   

1 / ONU + 649, 11, 49 

2 / ONU + 652, 25, 26 

3 / ONU + 669, 9, 26 

punkt 36 4S ENF  -  

punkt 41 5 ENF  -  

punkt 48  originaltexten delad   

1 / ONU + 618, 40, 54 

2 / ONU + 648, 33, 27 

efter punkt 49 10 EFDD EO - 320, 361, 23 

punkt 52 6S ENF ONU - 135, 541, 14 

punkt 53 7S ENF ONU - 144, 519, 27 

efter punkt 56 11 EFDD EO + 404, 275, 25 

12 EFDD  +  

punkt 59 8 ENF  -  

efter punkt 63 13 EFDD EO + 336, 277, 93 

punkt 69 14 EFDD  +  

punkt 75 9 ENF  -  

punkt 76  originaltexten ONU + 447, 32, 231 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 576, 50, 84 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: punkterna 52, 53, 76 
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Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

punkt 26 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla ett system med tydliga 

indikatorer och enhetliga kriterier som är enkla att tillämpa och som baserar sig på 

kraven i Stockholmsprogrammet för att mäta korruptionsnivån i medlemsstaterna 

och utvärdera deras anti-korruptionspolitik. Parlamentet är oroat över 

tillförlitligheten i och kvaliteten på de uppgifter som kommer från medlemsstaterna. 

Kommissionen uppmanas därför att bedriva ett nära samarbete med medlemsstaterna 

så att fullständiga, korrekta och tillförlitliga uppgifter kan garanteras, och att därvid 

beakta målen med en fullständig tillämpning av modellen för samordnad 

granskning."  

Andra delen "Kommissionen uppmanas att utveckla ett korruptionsindex för att indela 

medlemsstaterna i kategorier."  

 
punkt 31 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att upprätthålla sin strikta 

politik avseende avbrott i betalningsfrister och uppskjutning av betalningarna, i 

enlighet med den relevanta rättsliga grunden."  

Andra delen "Parlamentet välkomnar att kommissionen har antagit ett nytt beslut om en 

mekanism för tidig varning (EWS). och ser fram mot skapandet av ett komplett 

system för tidigt upptäckt och tidig uteslutning som kommissionen ska föreslå. 

Kommissionen uppmanas att hålla medlemsstaterna och lokala myndigheter bättre 

informerade om hur dess politik genomförs" 

Tredje delen "och betänka att denna process inte får undermineras av politiska överväganden." 

 
punkt 48 

Första delen "Europaparlamentet noterar att definition, klassificering och upptäckt av oriktigheter 

samt deras rapportering varierar mellan och inom medlemsstaterna, huvudsakligen 

på grund av olika definitioner av oriktigheter. Parlamentet anser att ytterligare 

harmonisering är nödvändig, och välkomnar i detta sammanhang kommissionens 

delegerade förordning av den 8 juli 2015 om rapportering av oriktigheter, vilken 

kompletterar förordningen om de gemensamma bestämmelserna. Kommissionen och 

medlemsstaterna uppmanas att skapa konsekventa strategier för att hantera 

oriktigheter och för kampen mot bedrägerier inom sammanhållningspolitiken. 

Parlamentet framhäver de förebyggande och korrigerande åtgärder som 

kommissionen vidtagit för att undvika bedrägerier," 

Andra delen "bland annat genom att avbryta 193 betalningar inom sammanhållningspolitiken." 

 
PPE: 

punkt 29 

Första delen "Europaparlamentet understryker vikten av tillgång till information och av en 

transparent lobbyverksamhet. Parlamentet framhåller även hur viktigt det är att 

använda EU-medel för att stödja oberoende organisationers arbete inom detta 

område," 

Andra delen "bl.a. för att etablera ekonomiskt stöd för gränsöverskridande undersökande 

journalistik." 
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6. Jämställdhetsintegrering av Europaparlamentets arbete 

Betänkande: Angelika Mlinar (A8-0034/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

alternativt 

resolutionsförslag 

4 ≥ 40 

ledamöter 

 -  

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 365, 327, 8 

punkt 7  originaltexten delad   

1 / ONU + 667, 33, 3 

2 +  

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 316, 390, 2 

punkt 9 2 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EO + 364, 338, 7 

punkt 10  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 463, 223, 19 

3 +  

punkt 11  originaltexten ONU + 354, 347, 10 

punkt 12  originaltexten särsk. +  

punkt 13  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 419, 262, 21 

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / ONU + 348, 337, 20 

3 / EO + 360, 335, 8 

punkt 15  originaltexten särsk. +  

punkt 16  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

punkt 18  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / EO + 404, 283, 15 

punkt 20  originaltexten särsk. +  

punkt 21  originaltexten ONU - 335, 350, 21 

punkt 23  originaltexten ONU + 479, 200, 24 

punkt 24  originaltexten särsk. -  

punkt 26  originaltexten delad   

1 / ONU + 517, 166, 18 

2 +  

3 +  

punkt 29  originaltexten delad   

1 / ONU + 533, 158, 16 

2 / ONU + 352, 340, 11 

punkt 32  originaltexten ONU - 339, 346, 15 

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / EO + 355, 342, 2 

punkt 34  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

efter punkt 34 3 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EO + 363, 328, 11 

punkt 36  originaltexten ONU + 568, 124, 13 

beaktandeled 9  originaltexten särsk. +  

efter beaktandeled 24 1 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EO + 353, 345, 12 

skäl A  originaltexten ONU + 576, 78, 55 

skäl B  originaltexten ONU + 555, 55, 88 

skäl C  originaltexten ONU + 627, 30, 49 

skäl E  originaltexten delad   

1 / ONU + 550, 63, 89 

2 / ONU + 361, 284, 58 

skäl F  originaltexten ONU + 607, 48, 45 

skäl H  originaltexten särsk. +  

skäl L  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 360, 320, 26 

skäl P  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl Q  originaltexten särsk. +  

skäl T  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl W  originaltexten ONU + 505, 168, 24 

skäl X  originaltexten särsk. +  

skäl Z  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: förslag till resolution från utskottet 

FEMM (texten i sin helhet) 

ONU + 453, 173, 79 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ALDE: punkt 23 

S&D: skäl A, B, C, E, F, W, punkt 36 

ECR: punkterna 7 (första delen), 11, 14 (andra delen), 21, 26 (andra delen), 29, 32 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: beaktandeled 9 

PPE: punkterna 11, 12, 15, 20, 24, 32 skäl H, Q, W, X 
 

Begäranden om delad omröstning 

ALDE: 

punkt 8 

Första delen hela texten utom ordet "familje" i ordet familjeliv 

Andra delen detta ord 

 
ECR: 

punkt 7 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar de ansvariga tjänsteavdelningarna att fortsätta att 

arbeta med specifika åtgärder för att göra det lättare att förena arbete och privatliv." 

Andra delen "Det är beklagligt att majoriteten av parlamentets kvinnliga personal tillhör 

tjänstekategorin assistent (AST). Det bör på basis av könsuppdelade uppgifter 

genomföras en årlig analys av jämställdheten inom parlamentet på alla nivåer av 

personalen och de politiska organen, inbegripet ledamöternas assistenter, och denna 

bör offentliggöras." 
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PPE: 

punkt 5 

Första delen "Europaparlamentet efterlyser en fortlöpande utveckling av nätverket för 

jämställdhetsintegrering, så att det kommer att representera både utskotten och de 

interparlamentariska delegationerna, och dess fulla delaktighet i en regelbunden 

övervakning av läget i fråga om jämställdhetsintegreringen inom de olika 

politikområdena. Parlamentet konstaterar att det behövs ökat och aktivt deltagande 

av ledamöter av Europaparlamentet i nätverket," 

Andra delen "och begär att det införs suppleanter för ledamöterna för att öka deltagandet, precis 

som i utskott och delegationer." 

 
punkt 10 

Första delen "Europaparlamentet noterar att högnivågruppen för jämställdhet och mångfald 

ansvarar för att anta en handlingsplan för främjandet av jämställdhet och mångfald i 

parlamentet och för dess genomförande. Parlamentet uppmanar högnivågruppen att, 

med stöd av de behöriga tjänsteenheterna, lägga fram en omfattande färdplan för 

jämställdhet," 

Andra delen "med uppgifter om hur man ska kunna öka kvinnornas representation på poster som 

mellanchefer och högre chefer till 40 procent senast 2020." 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar generaldirektoratet för personal och de politiska grupperna 

att överväga att föreslå både en kvinna och en man till varje vakant 

enhetschefstjänst." 

 
punkt 13 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet uppmanar de politiska grupperna att överväga 

att på ett samordnat sätt utse ledamöter av Europaparlamentet från det 

underrepresenterade könet till varje utskott." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 16 

Första delen "Europaparlamentet betonar att jämställdhetsbudgetering, i form av planering, 

programmering och budgetbeslut som bidrar till att främja jämställdhet och kvinnors 

rättigheter, är ett av de verktyg som beslutsfattarna använder sig av för att minska 

klyftorna mellan könen." 

Andra delen "Parlamentet beklagar att jämställdhetsbudgeteringen har avslöjat att 

jämställdhetsintegreringen inte ens närapå sker inom alla politikområden, alla nivåer 

och alla etapper av beslutsfattandet." 

Tredje delen "Parlamentet konstaterar att det i detta sammanhang är särskilt viktigt att bygga upp 

den interna kapaciteten att genomföra jämställdhetsbudgetering i syfte att stärka 

parlamentets granskande roll på detta område." 

Fjärde delen "Vidare konstaterar parlamentet att utgifts- och inkomstbeslut har mycket olika 

konsekvenser för kvinnor och män samt understryker att ledamöterna i de olika 

utskotten måste beakta dessa olika konsekvenser när de utformar budgetar. 

Parlamentet framhåller att jämställdhetsbudgetering främjar ansvarstagande och 

insyn när det gäller parlamentets engagemang i jämställdhetsarbetet." 

 



P8_PV(2016)03-08(VOT)_SV.doc 13 PE 579.933 

punkt 29 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar de specifika initiativ inom detta område som flera av 

parlamentets utskott har tagit. Parlamentet beklagar emellertid att den stora 

majoriteten av utskotten inte har vare sig antagit eller diskuterat någon 

handlingsplan för jämställdhet inom sitt arbete. Parlamentet understryker hur viktigt 

det är att de behöriga organen samarbetar med samtliga utskott och delegationer för 

att utbyta bästa praxis, bland annat genom nätverket för jämställdhetsintegrering," 

Andra delen "och upprätta ett tydligt förfarande, som ska införas i parlamentets arbetsordning, för 

varje utskotts och delegations antagande av en handlingsplan för jämställdhet. 

Parlamentet rekommenderar att varje utskott vart annat år anordnar en utfrågning om 

jämställdhetsintegrering inom sitt politikområde, i samband med utarbetandet av 

betänkandet om jämställdhetsintegrering." 

 
punkt 33 

Första delen hela texten utom delen "organ" i ordet övervakningsorgan 

Andra delen detta ord 

 
punkt 34 

Första delen hela texten utom orden "till exempel en interinstitutionell högnivågrupp för 

jämställdhetsintegrering," 

Andra delen dessa ord 

 
skäl E 

Första delen "I sitt arbetsdokument om ett strategiskt engagemang för jämställdhet 2016–2019 

åtog sig kommissionen att fortsätta sitt arbete för jämställdhetsintegrering, bland 

annat genom utvärderingar och övervakning." 

Andra delen "Kommissionen har sänkt sitt strategiska engagemang för jämställdhet efter 2015 till 

att bara bestå av ett arbetsdokument från dess tjänsteavdelningar." 

 
skäl L 

Första delen "De flesta av parlamentets utskott fäster i allmänhet vikt vid jämställdhetsintegrering 

(t.ex. i sitt lagstiftningsarbete, i sina arbetsförbindelser med utskottet för kvinnors 

rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och när de upprättar 

handlingsplaner för jämställdhet)," 

Andra delen "men vissa utskott visar bara ett ringa eller inget intresse för denna fråga." 

 
skäl P 

Första delen "Den fleråriga budgetramen åtföljs av en gemensam förklaring från de tre 

institutionerna, som enats om att ”det årliga budgetförfarandet för den fleråriga 

budgetramen 2014–2020 på lämpligt sätt ska ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet 

och beakta hur unionens övergripande budgetram bidrar till ökad jämställdhet (och 

säkerställer jämställdhetsintegrering)”." 

Andra delen "Trots detta måste man stärka det faktiska engagemanget för ytterligare 

jämställdhetsintegrering och kvinnors egenmakt, eftersom den befintliga policyn har 

genomförs bara i begränsad omfattning och otillräckliga budgetmedel har avsatts 

specifikt för jämställdhetsfrågor." 

 
skäl T 

Första delen "All intern och extern EU-politik bör utformas så att den gynnar flickor och pojkar 

och kvinnor och män." 

Andra delen "och personer av alla andra könsidentiteter i samma grad." 
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skäl Z 

Första delen "Andelen kvinnor på centrala beslutsfattande poster på det politiska och 

administrativa planet, inbegripet inom parlamentets politiska grupper, är fortfarande 

låg." 

Andra delen "Kvinnor tenderar att vara ordförande för utskott med mindre kopplingar till 

resursfördelning och ekonomiskt beslutsfattande. Parlamentet måste för att kunna 

förbättra kvaliteten på de beslut som fattas se till att posterna på beslutsfattande nivå 

fördelas jämnt mellan könen. Män måste engagera sig i jämställdhetfrämjandet på 

alla områden och alla nivåer, och manliga ledamöter av Europaparlamentet måste 

uppmuntras att bedriva jämställdhetsintegrering inom sitt arbete." 

 
ECR, PPE: 

punkt 14 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet uppmanar åter det behöriga utskottet att införa 

praxisen med ändringsförslag om jämställdhetsintegrering i arbetsordningen, så att 

den specifika roll som utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 

kvinnor och män har i fråga om jämställdhetsintegrering beaktas som en 

övergripande princip.", "med målet att tillföra en verklig jämställdhetsdimension i 

betänkandena." och "Parlamentet upprepar att det behövs ett nära samarbete mellan 

det behöriga utskottet och de ansvariga utskotten i fråga om ändringsförslag om 

jämställdhetsintegrering och yttranden, i syfte att säkerställa en optimal tidsplan och 

planering för ett effektivt bidrag till utskottets betänkande." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar åter det behöriga utskottet att införa praxisen med 

ändringsförslag om jämställdhetsintegrering i arbetsordningen, så att den specifika 

roll som utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

har i fråga om jämställdhetsintegrering beaktas som en övergripande princip." 

Tredje delen "med målet att tillföra en verklig jämställdhetsdimension i betänkandena." och 

"Parlamentet upprepar att det behövs ett nära samarbete mellan det behöriga 

utskottet och de ansvariga utskotten i fråga om ändringsförslag om 

jämställdhetsintegrering och yttranden, i syfte att säkerställa en optimal tidsplan och 

planering för ett effektivt bidrag till utskottets betänkande." 

 
punkt 18 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt 

genomföra konsekvensbedömningar av nya lagstiftningsförslag och politiska förslag, 

på basis av en förstärkt utvärdering av hur de påverkar grundläggande rättigheter och 

i syfte att säkerställa att EU upprätthåller kvinnors rättigheter." och "Parlamentet 

betonar att dessa analyser, liksom metoderna för uppgiftsinsamling, måste ta hänsyn 

till hbtiq-personers erfarenheter." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt genomföra 

konsekvensbedömningar av nya lagstiftningsförslag och politiska förslag, på basis 

av en förstärkt utvärdering av hur de påverkar grundläggande rättigheter och i syfte 

att säkerställa att EU upprätthåller kvinnors rättigheter." 

Tredje delen "Parlamentet betonar att dessa analyser, liksom metoderna för uppgiftsinsamling, 

måste ta hänsyn till hbtiq-personers erfarenheter." 
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punkt 26 

Första delen "Europaparlamentet stöder helhjärtat framtagandet av riktad och regelbunden 

fortbildning i jämställdhetsintegrering som förses med adekvata resurser och 

skräddarsys efter de specifika behoven inom parlamentet samt riktar sig till all 

parlamentspersonal som arbetar inom de politiska områdena, liksom mer omfattande 

fortbildning för mellanchefer och högre chefer, i synnerhet enhetschefer. Parlamentet 

efterlyser även fortbildning i jämställdhetsintegrering för ledamöter, 

ledamotsassistenter och de politiska gruppernas personal. Vidare begär parlamentet 

att det anordnas chefsutbildningar för kvinnor och att kvinnor erbjuds möjligheter 

till erfarenhet av ledande positioner." 

Andra delen "Parlamentet rekommenderar att fortbildningskurserna inbegriper information om 

diskriminering som sker på flera grunder och områden. Parlamentet understryker att 

man måste säkerställa att alla tjänsteavdelningar är medvetna om sitt ansvar när det 

gäller jämställdhetsintegrering, inklusive de som ansvarar för personalresurser, 

säkerhet och utrustning. Parlamentet föreslår att man inför specifika 

personalriktlinjer för ett effektivt genomförande av jämställdhetsintegrering i syfte 

att förbättra personalens, inbegripet hbtiq-personers, välbefinnande på 

arbetsplatsen." utom orden "i syfte att förbättra personalens, inbegripet hbtiq-

personers, välbefinnande" 

Tredje delen "i syfte att förbättra personalens, inbegripet hbtiq-personers, välbefinnande" 
 

 

7. Situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU 

Betänkande: Mary Honeyball (A8-0024/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

alternativt 

resolutionsförslag 

3 PPE EO - 260, 394, 44 

punkt 1  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 543, 128, 25 

3 / ONU + 386, 292, 27 

punkt 2  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / ONU + 547, 132, 27 

punkt 5  originaltexten ONU + 583, 83, 31 

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 558, 122, 27 

punkt 8  originaltexten särsk. +  

punkt 10  originaltexten ONU + 550, 106, 48 

punkt 11  originaltexten särsk. +  

punkt 12  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / ONU + 575, 88, 40 

4 +  

5 / ONU + 435, 205, 58 

punkt 13  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 15  originaltexten särsk. +  

punkt 16 1 ≥ 76 

ledamöter 

EO + 390, 288, 23 

punkt 17  originaltexten särsk. +  

punkt 18  originaltexten delad   

1 / ONU + 571, 124, 7 

2 / EO + 369, 320, 8 

3 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 19  originaltexten särsk. +  

punkt 20  originaltexten särsk. +  

punkt 26 2 ≥ 76 

ledamöter 

 +  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

punkt 31  originaltexten delad   

1 / ONU + 575, 96, 32 

2 / ONU + 392, 275, 32 

punkt 32  originaltexten särsk. +  

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 414, 271, 20 

punkt 34  originaltexten särsk. +  

punkt 36  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 395, 269, 39 

3 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 37  originaltexten ONU - 67, 590, 49 

punkt 38  originaltexten särsk. +  

punkt 39  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 549, 120, 32 

punkt 40  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 42  originaltexten särsk. +  

punkt 43  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 431, 259, 14 

punkt 48  originaltexten särsk. +  

punkt 50  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 54  originaltexten delad   

1 / ONU + 573, 83, 51 

2 / ONU + 393, 287, 16 

punkt 56  originaltexten särsk. +  

punkt 57  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 58  originaltexten särsk. +  

punkt 59  originaltexten särsk. +  

punkt 60  originaltexten ONU + 363, 325, 16 

punkt 61  originaltexten delad   

1 / ONU + 395, 241, 68 

2 / ONU + 389, 270, 34 

3 / ONU + 371, 298, 28 

punkt 62  originaltexten särsk. +  

skäl C  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 490, 163, 42 

skäl G  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

skäl H  originaltexten särsk. +  

skäl P  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl R  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl V  originaltexten särsk. +  

skäl W  originaltexten särsk. +  

omröstning: förslag till resolution från utskottet 

FEMM (texten i sin helhet) 

ONU + 388, 150, 159 
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: punkterna 5, 10, 31 

ECR: punkterna 2 (tredje delen), 5, 7 (andra delen), 12 (tredje och femte delen), 18 (första 

delen), 31, 33 (andra delen), 36 (andra delen), 37, 39 (andra delen), 43 (andra delen), 

54, 60, 61 (andra och tredje delen), skäl C (andra delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkt 37 

ECR: punkterna 11, 12, 15, 19, 56 

PPE: skäl H, V, W, punkterna 6, 12, 17, 20, 32, 33, 34, 38, 42, 48, 58, 59, 60, 61, 62 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

skäl G 

Första delen "Asylsökande kvinnor och flickor har särskilda skyddsbehov och oroar sig för annat 

än männen," 

Andra delen "och därför måste genomförandet av alla asylåtgärder och asylförfaranden, även 

prövningen av asylansökningar, ha ett jämställdhetsperspektiv och vara 

individanpassat." 

Tredje delen "Asylansökningar som föranleds av våld bör handläggas på ett sätt som skyddar 

kvinnor mot sekundär viktimisering under asylprocessen." 

 
punkt 6 

Första delen hela texten utom ordet "garantera" 

Andra delen detta ord 

 
punkt 7 

Första delen "Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över rapporter om att kvinnor och barn 

bedriver överlevnadssex för att kunna betala smugglare så att de kan fortsätta sin 

resa och söka asyl i EU." 

Andra delen "Parlamentet framhåller än en gång att trygga och lagliga inresevägar till Europa är 

av central betydelse för att detta ska kunna förhindras." 

 
punkt 12 

Första delen "Europaparlamentet understryker att även i länder som bedömts som säkra kan 

kvinnor utsättas för könsrelaterad förföljelse" 

Andra delen "och hbti-personer råka ut för övergrepp, och de har således berättigade anspråk på 

skydd." 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att anta asylförfaranden" 

Fjärde delen "och sträva efter att utveckla utbildningsprogram som är lyhörda för behoven hos 

kvinnor med flerfaldigt marginaliserad identitet, bland annat hbti-kvinnor." 

Femte delen "Parlamentet uppmanar med kraft alla medlemsstater att bekämpa skadliga 

stereotypa föreställningar om hbti-kvinnors beteende eller egenskaper, samt att fullt 

ut tillämpa EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna i samband med deras 

asylansökningar. Parlamentet betonar att det i alla medlemsstater behövs 

mottagningsenheter som är lyhörda för hbti-personers behov och framhåller att det 

är vanligt med våld mot hbti-personer på mottagningsenheter." 

 
punkt 33 

Första delen "Europaparlamentet betonar att papperslösa migrerande kvinnor och flickor bör 

kunna åtnjuta sina grundläggande rättigheter fullt ut" 

Andra delen "och att det bör upprättas kanaler för laglig migration." 
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punkt 36 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar att Easo utvecklat en ny utbildningsmodul om kön, 

könsidentitet och sexuell läggning," 

Andra delen "och vill att jämställdhetsintegrering liksom jämställdhetsbudgetering tas med helt 

och fullt i Easos arbete, genom kontaktpunkter för jämställdhet och formella 

kontakter med Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)." 

Tredje delen "Parlamentet efterlyser information om ursprungsländerna, bland annat om 

situationen för kvinnor både rättsligt och faktiskt, med uppgifter om förföljelse av 

eller hot mot kvinnor från icke-statliga aktörers sida." 

 
punkt 39 

Första delen hela texten utom orden "att alla former av förvar av barn i EU stoppas och" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 50 

Första delen "Europaparlamentet betonar att oberoende utredningar av alla påståenden om bl.a. 

sexuella övergrepp och könsrelaterat våld på förvarsenheter för migranter eller vid 

gränsen omedelbart måste göras," 

Andra delen "och att journalister och organisationer i det civila samhället måste ges tillträde till 

enheterna." 

 
punkt 61 

Första delen hela texten utom orden "särskilt tjänster och rättigheter inom sexuell och reproduktiv 

hälsa," och "värdländerna bör garantera" 

Andra delen "särskilt tjänster och rättigheter inom sexuell och reproduktiv hälsa," 

Tredje delen "värdländerna bör garantera" 

 
PPE: 

skäl P 

Första delen "FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) har rapporterat fall av våld och övergrepp, 

även sexuellt våld, mot flyktingkvinnor och flyktingbarn under hela den tid de är på 

resa," 

Andra delen "också i överbefolkade mottagningscentrum i EU." 

 
skäl R 

Första delen "Mottagningspunkterna saknar väldigt ofta lämpliga utrymmen där mammor kan ta 

hand om och sköta sina barn," 

Andra delen "och det juridiska bistånd som erbjuds ger inte tillräcklig information och hjälp i 

sökandet efter familjemedlemmar." 

 
punkt 26 

Första delen hela texten utom orden "deras rättigheter, framför allt om" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 31 

Första delen hela texten utom orden "skjuta upp utvisningsförfaranden och/eller" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 40 

Första delen hela texten utom orden "Förvar av personer under 18 år kan aldrig berättigas." 

Andra delen dessa ord 
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punkt 54 

Första delen hela texten utom orden "och genomföra särskilda åtgärder för att underlätta 

deltagandet på arbetsmarknaden för kvinnliga flyktingar och asylsökande, med bland 

annat" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 57 

Första delen hela texten utom ordet "högkvalitativ" 

Andra delen detta ord 

 
PPE, ECR: 

skäl C 

Första delen hela texten utom orden "och hbti-personer"  

Andra delen dessa ord 

 
punkt 1 

Första delen "Europaparlamentet anser att för att åstadkomma bättre säkerhet och trygghet för 

flyktingkvinnor och flyktingflickor måste man öppna trygga och lagliga inresevägar 

till EU för dem som flyr undan konflikter och förföljelse." 

Andra delen "Parlamentet betonar framför allt att fler medlemsstater bör delta i EU:s 

vidarebosättningsprogram. Parlamentet anser att lagstiftning om och politik för 

irreguljär migration inte bör hindra människor från att få tillträde till EU:s 

asylförfaranden. Parlamentet betonar att rätten till asyl finns inskriven i artikel 18 i 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna." utom delen "Parlamentet anser att 

lagstiftning om och politik för irreguljär migration inte bör hindra människor från att 

få tillträde till EU:s asylförfaranden." 

Tredje delen "Parlamentet anser att lagstiftning om och politik för irreguljär migration inte bör 

hindra människor från att få tillträde till EU:s asylförfaranden." 

 
punkt 2 

Första delen "Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att omedelbart öppna säkra och 

lagliga asylvägar för att motverka nätverk för människosmuggling och för att 

kvinnor, barn, äldre och personer med funktionsnedsättning i högre grad ska kunna 

söka skydd utan att riskera sina liv. Parlamentet är djupt oroat över dödsfallen, 

avvisningarna och de grova kränkningarna av mänskliga rättigheter vid EU:s yttre 

gränser." utom ordet "avvisningarna" 

Andra delen "avvisningarna" 

Tredje delen "Parlamentet anser att ansvaret och kostnaderna bör fördelas mellan de 28 

medlemsstaterna och inte bara mellan de första ankomstländerna. Parlamentet 

beklagar bristen på solidaritet bland EU:s medlemsstater." 

 
punkt 13 

Första delen "Europaparlamentet framhåller att könsrelaterat våld och könsrelaterad 

diskriminering, bland annat (men inte enbart) våldtäkt, kvinnlig könsstympning, 

tvångsäktenskap, våld i hemmet, så kallade hedersbrott och könsdiskriminering som 

sker med statens goda minne, utgör förföljelse" 

Andra delen "och bör vara giltiga skäl för att söka asyl i EU, vilket bör speglas i nya 

jämställdhetsriktlinjer." 
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punkt 18 

Första delen "Europaparlamentet noterar kommissionens förslag om att upprätta en gemensam 

EU-förteckning över säkra ursprungsländer." 

Andra delen "Parlamentet kräver att alla lämpliga åtgärder vidtas för att detta tillvägagångssätt 

ska stå i konsekvens med principen om non-refoulement och kvinnors, barns och 

andra utsatta gruppers rättigheter inte ska undergrävas. Parlamentet yrkar på att 

könsdifferentiering ska tillämpas och anser att en eventuell förteckning över säkra 

ursprungsländer inte bör leda till en sämre behandling av ansökningar från kvinnor 

som söker asyl för de fruktar eller har upplevt könsrelaterat våld. Parlamentet 

betonar behovet av att undvika förhastade beslut som inte i tillräcklig utsträckning 

tar hänsyn till den fara, inbegripet dödsfara, som kvinnliga offer för könsrelaterat 

våld svävar i om deras ansökan avslås och de tvingas återvända till sitt hemland." 

utom "och anser att en eventuell förteckning över säkra ursprungsländer inte bör leda 

till en sämre behandling av ansökningar från kvinnor som söker asyl för de fruktar 

eller har upplevt könsrelaterat våld." 

Tredje delen "och anser att en eventuell förteckning över säkra ursprungsländer inte bör leda till 

en sämre behandling av ansökningar från kvinnor som söker asyl för de fruktar eller 

har upplevt könsrelaterat våld." 

 
punkt 29 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att 

garantera full tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa" 

Andra delen "och rättigheter," 

Tredje delen "bland annat tillgång till säker abort," 

Fjärde delen "och att omgående anslå ytterligare resurser till hälso- och sjukvården." 

 
punkt 43 

Första delen hela texten utom orden "och rättsligt bistånd" 

Andra delen dessa ord 
 

 


