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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. Yttrandefrihet i Kazakstan 

Resolutionsförslag: B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-

0375/2016, B8-0337/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

amärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0337/2016  

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

efter punkt 3 5 GUE/NGL ONU + 483, 145, 25 

punkt 12 § originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl D 1 GUE/NGL  -  

skäl I 2 GUE/NGL  -  

efter skäl I 3 GUE/NGL ONU + 370, 234, 46 

4 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0337/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0343/2016  EFDD  ↓  

B8-0344/2016  ECR  ↓  

B8-0345/2016  PPE  ↓  

B8-0349/2016  ALDE  ↓  

B8-0373/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2016  S&D  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 3, 5 
 

 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

punkt 12 
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Första delen "Europaparlamentet välkomnar Kazakstans ambition att aktivt delta som 

medlare/medhjälpare i internationella säkerhetsfrågor som berör hela regionen." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar de kazakstanska myndigheterna att stå fast vid sina 

internationella åtaganden, inklusive de som rör rättsstatliga principer och 

rättsväsendets oberoende." 
 

2. Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni 

Resolutionsförslag: B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0378/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-
0376/2016, B8-0377/2016, B8-0338/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0338/2016  

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

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 9 3 ENF  -  

punkt 13  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

efter skäl D 1 ENF  -  

2 ENF  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 588, 10, 59 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0338/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0346/2016  ECR  ↓  

B8-0347/2016  EFDD  ↓  

B8-0348/2016  ENF  ↓  

B8-0371/2016  PPE  ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

B8-0376/2016  ALDE  ↓  

B8-0377/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0378/2016  S&D  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: slutomröstning 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 3 

Första delen "Europaparlamentet understryker med stor oro att fallet Giulio Regeni inte är en 

isolerad händelse, utan att det förekommit tortyr, dödsfall i häkten och påtvingade 

försvinnanden över hela Egypten under senare år, något som helt klart strider mot 

artikel 2 i associeringsavtalet mellan EU och Egypten, enligt vilket det framhålls att 

förhållandena mellan EU och Egypten måste utgå från respekten för demokratiska 

principer och de grundläggande mänskliga rättigheterna enligt den allmänna 

förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som är en viktig del av avtalet." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar därför Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att 

med de egyptiska myndigheterna lyfta frågan om det rutinmässiga användandet av 

påtvingade försvinnanden och tortyr, samt att trycka på för en effektiv reform av 

Egyptens säkerhetsapparat och rättsväsen." 

 
punkt 13 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att följa utrikesrådets 

slutsatser från augusti 2013 fullt ut när det gäller export av militär teknologi och 

utrustning samt säkerhetssamarbete." 

Andra delen "Parlamentet kräver att exporten av övervakningsutrustning ställs in när det finns 

bevis för att sådan utrustning skulle kunna användas för att kränka de mänskliga 

rättigheterna." 

Tredje delen "Vice ordföranden/den höga representanten uppmanas att rapportera om den rådande 

situationen för EU-medlemsstaternas militära och säkerhetsmässiga samarbete med 

Egypten" 

Fjärde delen "och utarbeta en färdplan i nära samråd med Europaparlamentet med konkreta 

åtgärder som ska vidtas av de egyptiska myndigheterna för att åstadkomma 

betydande förbättringar i fråga om människorättssituationen och genomföra 

övergripande reformer av rättsväsendet innan utrikesrådets slutsatser från augusti 

2013 eventuellt kan omprövas." 
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3. Demokratiska republiken Kongo 

Resolutionsförslag: B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-

0374/2016, B8-0342/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0342/2016  

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

efter punkt 5 7 GUE/NGL EO - 109, 310, 229 

8 GUE/NGL  -  

efter punkt 6 2 Verts/ALE  +  

4 S&D EO + 503, 137, 14 

punkt 10 § originaltexten särsk. +  

efter punkt 13 9 GUE/NGL  -  

efter punkt 14 3 Verts/ALE  -  

efter skäl L 1 Verts/ALE  -  

efter skäl M 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0342/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0350/2016  ECR  ↓  

B8-0372/2016  EFDD  ↓  

B8-0374/2016  PPE  ↓  

B8-0379/2016  ALDE  ↓  

B8-0380/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2016  S&D  ↓  

 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: punkt 10 
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4. Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien ***I 

Betänkande: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

lagstiftningsresolution 

ONU + 500, 107, 42 

 

Omröstningen hade skjutits upp vid sammanträdet den 25 februari 2016 i enlighet med artikel 61.2 i 

arbetsordningen. 
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5. Veterinärmedicinska läkemedel ***I 

Betänkande: Françoise Grossetête (A8-0046/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omr

östni

ng 

ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-5 

7-11 

13-22 

24-36 

38-48 

50-73 

75-76 

78-98 

101-110 

114-115 

118-126 

128-130 

132-134 

136 

139 

141-143 

145-149 

153-185 

187-201 

203-204 

207-212 

215-225 

228-229 

231-233 

235-238 

240-247 

249 

251-252 

255-261 

263-272 

274-277 

279-282 

284-289 

utskottet  +  

artikel 4, punkt 1, 

led 1, led b 

49 utskottet delad / 

EO 

+ 514, 120, 19 

artikel 4, punkt 1, 

led 24 

74 utskottet delad   

1 +  

2 / ONU + 586, 44, 25 

3 / EO + 397, 233, 20 



P8_PV(2016)03-10(VOT)_SV.doc 8 PE 579.935 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omr

östni

ng 

ONU/EO – 

anmärkningar 

4 / ONU - 281, 354, 21 

artikel 4, punkt 1, efter 

led 27 

291 ENF ONU - 69, 558, 23 

77 utskottet  +  

artikel 7, punkt 5 297S Verts/ALE  -  

artikel 7, efter punkt 5 99 utskottet särsk. -  

artikel 8, punkt 2 100 utskottet  +  

292= 

315= 

ENF  

GUE/NGL, 

EFDD 

ONU ↓  

artikel 8, efter punkt 4 316 GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

artikel 21 111 utskottet delad   

1 +  

2 / ONU + 485, 166, 3 

artikel 21, efter 

punkt 3 

112 utskottet särsk. -  

artikel 22 113 utskottet delad   

1 +  

2 / ONU + 579, 25, 40 

artikel 29 293 ENF ONU - 79, 542, 29 

116 utskottet  +  

298S Verts/ALE EO + 350, 289, 5 

artikel 29, efter 

punkt 3 

117 utskottet delad   

1 +  

2 / ONU + 428, 137, 80 

artikel 32, punkt 1, 

efter led g 

127 utskottet särsk./ 

EO 

+ 377, 244, 26 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omr

östni

ng 

ONU/EO – 

anmärkningar 

artikel 32, punkt 1, 

efter led i 

131 utskottet ONU - 107, 493, 52 

artikel 32, punkt 3 299 Verts/ALE ONU - 180, 466, 6 

artikel 32, punkt 4 300 Verts/ALE ONU - 177, 458, 7 

artikel 33, punkt 3 135 utskottet särsk. -  

artikel 33, efter 

punkt 3 

301 Verts/ALE ONU + 313, 290, 24 

artikel 34, punkt 1, 

led b 

318 GUE/NGL, 

EFDD 

ONU - 104, 518, 14 

artikel 34, punkt 1, 

led d 

319 EFDD, 

GUE/NGL 

ONU - 145, 487, 11 

efter artikel 34 312 PPE  +  

137 utskottet  ↓  

artikel 35, punkt 1 138m.d. utskottet  +  

320 EFDD, 

GUE/NGL 

ONU ↓  

artikel 35, punkt 2 321 EFDD, 

GUE/NGL 

ONU - 119, 514, 13 

138m.d. utskottet  +  

artikel 35, punkt 3 322 EFDD, 

GUE/NGL 

ONU - 115, 522, 14 

138m.d. utskottet  +  

artikel 35, punkt 4 138m.d. utskottet  +  

artikel 38, punkt 2, 

led b 

140 utskottet särsk. -  

artikel 38, punkt 4 144 utskottet särsk. / 

EO 

+ 396, 251, 1 

artikel 48, punkt 4 150 utskottet särsk. +  

artikel 49, punkt 1 151 utskottet ONU + 460, 166, 20 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omr

östni

ng 

ONU/EO – 

anmärkningar 

artikel 49, punkt 2 152 utskottet delad / 

EO 

+ 360, 285, 1 

artikel 75, punkt 3, 

led a 

186 utskottet delad   

1 +  

2 +  

artikel 79, punkt 5 202 utskottet särsk. -  

artikel 82, punkt 1 205 utskottet särsk. +  

artikel 83 206 utskottet särsk. +  

artikel 92, punkt 2, 

led c 

302 Verts/ALE ONU + 361, 245, 37 

artikel 93, punkt 5 213 utskottet delad   

1 +  

2 / EO + 371, 250, 18 

artikel 98, efter led c 317 GUE/NGL ONU - 220, 421, 3 

214 utskottet  +  

artikel 107, efter 

punkt 2 

226 utskottet ONU + 611, 27, 2 

227 utskottet ONU + 617, 7, 18 

artikel 108, punkt 1 230m.d. utskottet ONU + 524, 95, 27 

294m.d. ENF ONU ↓  

323 EFDD, 

GUE/NGL 

ONU ↓  

artikel 108, resten 230m.d. utskottet ONU + 527, 93, 22 

294m.d. ENF ONU ↓  

artikel 108  originaltexten ONU ↓  

artikel 109, punkt 3, 

led d 

234 utskottet särsk. / 

EO 

+ 358, 280, 2 

efter artikel 111 239 utskottet särsk. +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omr

östni

ng 

ONU/EO – 

anmärkningar 

artikel 115, efter 

punkt 1 

303 Verts/ALE EO + 377, 199, 65 

248 utskottet  ↓  

artikel 116, punkt 2 250 utskottet särsk. -  

artikel 116, efter 

punkt 3 

304 Verts/ALE  +  

253 utskottet  ↓  

artikel 116, punkt 4, 

led 1 

254 utskottet ONU - 303, 329, 12 

artikel 118, punkt 2, 

led a 

262 utskottet särsk. +  

artikel 125, punkt 4, 

led 2 

273 utskottet ONU + 558, 63, 22 

efter artikel 135 278 utskottet ONU - 154, 462, 26 

artikel 140, efter 

punkt 1 

305 Verts/ALE ONU + 434, 188, 18 

artikel 141, punkt 1, 

efter led h 

283 utskottet  +  

306 Verts/ALE  ↓  

Bilaga II– del 1 – 

punkt 1.1 – stycke 1 

307 Verts/ALE ONU - 150, 460, 29 

Bilaga II, del 1, 

punkt 1.3, punkt 1.3.1, 

stycke 1, led d 

308 Verts/ALE  -  

Bilaga II, del 1, 

punkt 1.3, punkt 1.3.1, 

stycke 6 

309 Verts/ALE  -  

Bilaga II, del 2, punkt 

2.3, punkt 2.3.1, 

stycke 5 

310 Verts/ALE  -  

Bilaga IIIa (ny) 290 utskottet särsk. -  

skäl 14 6 utskottet särsk. +  

efter skäl 25 311 PPE  +  

12 utskottet  ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omr

östni

ng 

ONU/EO – 

anmärkningar 

efter skäl 36 313 GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

skäl 38 23 utskottet delad   

1 +  

2 +  

efter skäl 52 314 GUE/NGL ONU + 370, 238, 25 

skäl 65 295 Verts/ALE  +  

37 utskottet  ↓  

skäl 70 296 Verts/ALE  -  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution   omröstningen 

uppskjuten 

(artikel 61.2 i 

arbetsordningen) 

ONU: 585, 30, 16 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: artikel 108, ÄF 74 (andra delen), 117 (andra delen), 230, 291, 292, 293, 294 

GUE/NGL: ÄF 226, 227, 254, 273, 278, 314, 317 

EFDD: ÄF 318, 319, 320, 321, 322, 323 

Verts/ALE: ÄF 74 (fjärde delen), 111 (andra delen), 113 (andra delen), 131, 151, 299, 300, 301, 

302, 305, 307 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: ÄF 49, 99, 112, 127, 131, 273, 278 

Verts/ALE: ÄF 6, 150, 152, 205, 206, 234, 262 

S&D: ÄF 250 

ALDE: ÄF 131, 135, 140, 144, 202 

PPE: ÄF 131, 135, 239, 254, 278, 290 
 

Begäranden om delad omröstning 

ENF: 

ÄF 117 

Första delen hela texten utom orden "och inte tillverkas med alkohol" (2ggr: i led a) och b)) 

Andra delen dessa ord 

 
ECR: 

ÄF 213 

Första delen "Vid mindre brister kan ett tillverkningstillstånd vara villkorat, med krav på att 

sökanden ska avhjälpa bristerna inom en viss tid." 
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Andra delen "Tillverkningstillståndet kan tillfälligt återkallas om kraven inte uppfylls. 

Tillverkningstillstånd ska inte beviljas om tillverkningen ger upphov till oacceptabla 

miljörisker." 

 
Verts/ALE: 

ÄF 23 

Första delen "Ett antimikrobiellt medel som administreras och används felaktigt utgör en risk för 

folk- eller djurhälsan. Därför bör antimikrobiella veterinärmedicinska läkemedel 

alltid vara receptbelagda. Förskrivarna spelar en nyckelroll för att se till att 

antimikrobiella medel används med försiktighet. Som ett led i veterinärernas 

yrkesetiska regler ingår en lagfäst skyldighet att se till att veterinärmedicinska 

läkemedel används på ett ansvarsfullt sätt. De bör inte direkt eller indirekt påverkas 

av ekonomiska incitament när de förskriver dessa medel. Djurhälsobranschen och 

veterinärerna bör tillsammans främja ansvarsfull användning. Därför bör veterinärer 

eller andra personer som fått tillstånd till detta med stöd av nationell lagstiftning få 

tillhandahålla endast den mängd antimikrobiella veterinärmedicinska läkemedel som 

krävs för behandling av de djur som de vårdar, och enbart efter att en 

veterinärmedicinsk diagnos har ställts med hjälp av en klinisk undersökning av 

djuret" 

Andra delen "eller, i undantagsfall, efter upprepade kontroller av djurets hälsotillstånd." 

 
ÄF 111 

Första delen hela texten utom punkt 2 

Andra delen punkt 2 

 
ÄF 113 

Första delen hela texten utom punkt 3a 

Andra delen punkt 3a 

 
ALDE: 

ÄF 186 

Första delen hela texten utom orden "typ av" 

Andra delen dessa ord 

 
ENF, Verts/ALE, S&D: 

ÄF 74 

Första delen "veterinärrecept: förskrivning av veterinärmedicinska läkemedel som gjorts av en 

veterinär" 

Andra delen "eller en annan sådan yrkesverksam person som är behörig att göra detta enligt 

tillämplig nationell lag," 

Tredje delen "efter att en veterinärmedicinsk diagnos ställts med hjälp av en klinisk undersökning 

av djuret" 

Fjärde delen "eller upprepade kontroller av dess hälsotillstånd" 
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6. Godkännande av och tillsyn över veterinärmedicinska läkemedel ***I 

Betänkande: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstn

ing 

ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-11 

13-30 

32-35 

utskottet  +  

artikel 1, efter led 5 12 utskottet särsk. +  

artikel 1, led 16 31 utskottet särsk. +  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution   omröstningen 

uppskjuten 

(artikel 61.2 i 

arbetsordningen) 

ONU: 549, 36, 9 

 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: ÄF 12, 31 
 

Erratum: Berör samtliga språkversioner. 
 

 

7. Mot en blomstrande datadriven ekonomi 

Resolutionsförslag: B8-0308/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0308/2016  

(utskottet ITRE) 

efter punkt 3 1 GUE/NGL delad   

1 -  

2 ↓  

efter punkt 4 2 GUE/NGL  -  

efter punkt 9 3 GUE/NGL  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 10 4 GUE/NGL  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 15  originaltexten särsk. +  

punkt 19  originaltexten särsk. +  

punkt 26  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 304, 273, 5 

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 32  originaltexten särsk. +  

punkt 36  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

skäl A  originaltexten särsk. +  

skäl B  originaltexten särsk. +  

skäl C  originaltexten särsk. +  

Skäl D  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  
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Begäranden om särskild omröstning 

Verts/ALE: skäl A, B, C, punkterna 15, 19, 32 
 

Begäranden om delad omröstning 

ALDE: 

skäl D 

Första delen "Utvecklingen av stordata är en integrerad del av en ny digital marknad och bör 

säkerställa utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga affärsmodeller 

tillsammans med förenlighet med EU-ramen om dataskydd, eftersom stordata kan 

medföra betydande risker och utmaningar, särskilt för de grundläggande 

rättigheterna (inklusive skyddet av den personliga integriteten och personuppgifter)" 

Andra delen "samt också leda till orättvis diskriminering orsakad av felaktiga slutsatser baserade 

på ”korrelation och kausalitet”" 

 
punkt 29 

Första delen "Europaparlamentet anser att större insatser vad gäller anonymisering och 

pseudonymisering är en förutsättning för kreativ datainnovation och likaså mycket 

viktigt för att underlätta för nystartade företag och små och medelstora företag att få 

tillträde till marknaden. Tillämpningen av teknik, bl.a. text- och datautvinning 

kommer att bli en viktig faktor för att öppna datauppsättningar ska kunna ge ett 

mervärde." 

Andra delen "Man måste dock göra tydlig skillnad mellan behandling av personuppgifter och 

andra slags data samt ta fram tekniska lösningar med inbyggd förbättrad integritet." 

 
punkt 36 

Första delen hela texten utom orden "för företagsledare och offentliga tjänstemän" 

Andra delen dessa ord 

 
Verts/ALE: 

punkt 26 

Första delen hela texten utom orden "Lagstiftningsåtgärder bör vara marknadsdrivna." 

Andra delen dessa ord 

 
S&D: 

ÄF 1 

Första delen hela texten utom orden "risken för felaktiga slutsatser utifrån slumpmässiga samband 

samt om etiska och moraliska frågor, t.ex." 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL: 

punkt 10 

Första delen hela texten utom orden "att stärka", "konkurrenskraft" och "marknadsdrivna" (om 

denna del antas ändras ordet "IKT-sektorns" till "IKT-sektorn") 

Andra delen dessa ord 
 

 

8. Situationen i Eritrea 

Resolutionsförslag: B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-
0324/2016, B8-0320/2016 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0318/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 476, 80, 25 

3 +  

punkt 16  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0318/2016  ECR  ↓  

B8-0319/2016  S&D  ↓  

B8-0320/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0321/2016  EFDD  ↓  

B8-0322/2016  ALDE  ↓  

B8-0323/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0324/2016  PPE  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: punkt 6 (andra delen) 
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Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 16 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar med kraft EU:s medlemsstater att utreda den roll som 

PFDJ och dess olika falanger spelar, däribland ungdomsfalangen, samt att förbjuda 

alla former av föreningar och verksamhet som direkt stöder kontroll och 

övervakning i Europa, underminerar demokratiska principer och rättsstaten samt 

skapar system för trakasserier och utpressning. Medlemsstaterna uppmanas med 

kraft att sätta stopp för beskattningen av utlandseritreaner och att undersöka 

finansiella transaktioner som hör samman med alla andra former av ”bidrag” från 

utländska föreningar med kopplingar till den eritreanska regeringen" 

Andra delen "samt att fullt ut värna asylrätten för alla eritreanska flyktingar i Europa" 

 
GUE/NGL: 

punkt 6 

Första delen hela texten utom orden "och säkerhet" och "att det nyligen överenskomna 

utvecklingsbiståndet blir förenat med villkor, liksom också" 

Andra delen "och säkerhet" 

Tredje delen "att det nyligen överenskomna utvecklingsbiståndet blir förenat med villkor, liksom 

också" 
 

Övrigt 

Michele Rivasi (Verts/ALE-gruppen), Mara Bizzotto och Gianluca Buonanno (ENF-gruppen) hade 

också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-0318/2016. 
 

 

9. 2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Resolutionsförslag: B8-0310/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0310/2016 (utskottet AFET) 

texten i sin helhet 9 GUE/NGL  -  

punkt 1  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 443, 113, 18 

punkt 2  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 440, 118, 14 

punkt 5 12 GUE/NGL  -  

punkt 9 7 S&D EO + 301, 228, 27 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 17 2 PPE  +  

punkt 32  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 40 5 Verts/ALE EO - 240, 310, 17 

punkt 43 3 PPE  +  

6 Verts/ALE  -  

13 GUE/NGL ONU - 108, 449, 13 

punkt 44 15 GUE/NGL  -  

efter punkt 44 14 GUE/NGL ONU - 104, 436, 25 

punkt 45 16 GUE/NGL  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 45 4 Verts/ALE delad   

1 -  

2 ↓  

punkt 48  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 50 17S GUE/NGL ONU - 136, 387, 35 

8 S&D EO + 314, 224, 8 

efter beaktandeled 15 1 PPE  +  

skäl C  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl F 10 GUE/NGL  -  

skäl G 11 GUE/NGL  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) EO + 404, 76, 29 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 13, 14 

EFDD: punkt 1 (andra delen), punkt 2 (andra delen), ÄF 17 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

skäl C 

Första delen "Landet är sedan tio år kandidat till EU-medlemskap" 

Andra delen "och anses fortfarande vara ett av de länder som kommit längst med anpassningen 

till EU:s regelverk." 

 
skäl G 

Första delen hela texten utom ordet "rådet" 

Andra delen detta ord 

 
punkt 32 

Första delen hela texten utom orden "och efterlyser bättre budgetdisciplin samt framhåller 

principen om en balanserad budget" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 45 

Första delen hela texten utom orden "och utveckla nya initiativ för att få ett slut på de kvarstående 

meningsskillnaderna i linje med Internationella domstolens dom av den 5 december 

2011" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 48 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar regeringen att generellt öka anpassningen till EU:s 

utrikespolitik, med tanke på att anpassningsnivån fortfarande är låg (68 procent)." 

Andra delen "Regeringen uppmanas även att handla i överensstämmelse med EU:s gemensamma 

ståndpunkter om Romstadgans integritet." 

 
ÄF 4 

Första delen "Europaparlamentet stöder i detta sammanhang förslaget från FN:s 

generalsekreterares personliga sändebud till förhandlingarna mellan Grekland och 

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Matthew Nimetz, om ett sammansatt 

namn med ett geografiskt attribut," 

Andra delen "förutsatt att makedoniska nationaldrag, identitet, kultur och språk inte påverkas." 
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EFDD: 

punkt 1 

Första delen hela texten utom orden "landets euroatlantiska integration och" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 2 

Första delen hela texten utom orden "till en utveckling i riktning mot det euroatlantiska 

perspektivet" 

Andra delen dessa ord 
 

 

10. 2015 års rapport om Montenegro 

Resolutionsförslag: B8-0309/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0309/2016 (utskottet AFET) 

punkt 2 6 Verts/ALE  -  

efter punkt 2 8 Verts/ALE  -  

punkt 3 4= 

7= 

ECR 

Verts/ALE 

EO + 353, 34, 148 

punkt 4 9 Verts/ALE  -  

punkt 16 5 ECR  +  

efter punkt 32 10 Verts/ALE  -  

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 415, 103, 11 

punkt 34 1 GUE/NGL  -  

3 S&D delad   

1 -  

2 / EO + 278, 228, 12 

11 Verts/ALE  -  

2 PPE delad   

1 ↓  



P8_PV(2016)03-10(VOT)_SV.doc 22 PE 579.935 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 ↓  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: punkt 33 (andra delen) 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE 

ÄF 3 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar Natos beslut att inbjuda Montenegro att ansluta sig 

till försvarsalliansen och uppmuntrar till skyndsamma och effektiva 

anslutningsförhandlingar. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang till att 

reformen av säkerhetssektorn ska fortsätta, och välkomnar Montenegros deltagande i 

EU-ledda uppdrag inom ramen för den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken." 

Andra delen "Parlamentet erinrar om att anslutningsförhandlingarna med EU är fristående från 

processen med Natoanslutning." 

 
EFDD: 

punkt 33 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet välkomnar antagandet av lagen om 

genomförande av internationella restriktiva åtgärder, även inom ramen för Rysslands 

olagliga annektering av Krim och händelserna i östra Ukraina. Parlamentet 

uppmanar andra länder i regionen att samarbeta med EU om en sammanjämkning av 

utrikespolitiken, och att följa Montenegros  exempel." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 34 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar Natos beslut att inbjuda Montenegro att ansluta sig 

till försvarsalliansen och uppmuntrar till skyndsamma och effektiva 

anslutningsförhandlingar. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang till att 

reformen av säkerhetssektorn ska fortsätta," 

Andra delen "och välkomnar Montenegros deltagande i EU-ledda uppdrag inom ramen för den 

gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken." 

 
PPE: 

ÄF 2 

Första delen hela texten utom orden "upprepar att Nato och EU har liknande anslutningskriterier 

och" 

Andra delen dessa ord 
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11. Bankunionen – årsrapport 2015 

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 26 1 / 

ONU 

utskottet  +  

punkt 64  originaltexten ONU + 429, 72, 15 

punkt 65  originaltexten ONU + 369, 99, 50 

punkt 66  originaltexten ONU + 364, 95, 54 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 351, 112, 30 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkterna 64, 65, 66 

 


