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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. Personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi 

Resolutionsförslag: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-

0908/2016, B8-0911/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0897/2016  

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

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 603, 5, 46 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  EFDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: slutomröstning 
 

Övrigt: 

Dita Charanzová (ALDE-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslag B8-0908/2016. 
 

 

2. Bahrain 

Resolutionsförslag: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-
0907/2016, B8-0909/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0900/2016  

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

punkt 2  originaltexten särsk. +  

punkt 10  originaltexten ONU + 606, 47, 6 

punkt 13 3 GUE/NGL  -  

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 427, 212, 23 

3 +  

efter punkt 15 4 GUE/NGL ONU + 328, 299, 34 

skäl A  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter skäl E 1 GUE/NGL EO + 351, 303, 7 

efter skäl H 2 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: punkt 10, ÄF 4 
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Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: punkt 2 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

skäl A 

Första delen "Bahrain är en viktig partner till Europeiska unionen i Persiska viken, bland annat 

när det gäller politiska och ekonomiska förbindelser, energi och säkerhet." 

Andra delen "Vi har ett ömsesidigt intresse av att ytterligare fördjupa vårt partnerskap för att 

bättre kunna bemöta framtidens utmaningar." 

 
GUE/NGL, PPE: 

punkt 14 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar att Bahrains regering fortlöpande arbetar med att 

reformera landets strafflag och rättsliga förfaranden, och uppmuntrar en fortsättning 

av denna process." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar Bahrains regering att upprätthålla internationella standarder i 

fråga om rätten till en rättvis rättegång." 

Tredje delen "Parlamentet betonar vikten av det stöd som Bahrain fått, särskilt när det gäller 

landets rättsväsen, för att landet ska följa internationella normer för mänskliga 

rättigheter. Parlamentet efterlyser en stärkt människorättsdialog mellan EU och 

Bahrain." 

 
Övrigt: 

Dita Charanzová (ALDE-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslag B8-0907/2016. 
 

 

3. Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket 

Resolutionsförslag: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-
0916/2016, B8-0917/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0910/2016  

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

efter punkt 4 1 S&D, 

GUE/NGL 

ONU + 571, 33, 59 

efter punkt 17 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

EO + 322, 311, 25 

efter beaktandeled 8 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

EO + 315, 308, 31 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D:  
 

Övrigt: 

Dita Charanzová (ALDE-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslag B8-0916/2016. 

Ana Gomes (S&D-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-

B8-0910/2016. 
 

 

4. FN:s generalförsamlings 71:a session 

Betänkande: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1, led d  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

punkt 1, led e  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 1, led f  originaltexten ONU + 506, 98, 57 

punkt 1, efter led f 2 Verts/ALE  -  

punkt 1, led k  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

punkt 1, efter led t 1 Verts/ALE ONU + 507, 79, 75 

punkt 1, led w  originaltexten särsk. +  

punkt 1, led ad  originaltexten ONU + 641, 10, 9 

punkt 1, led am  originaltexten ONU + 372, 274, 14 

punkt 1, efter led an 8 S&D EO + 451, 151, 51 

punkt 1, led ap 4 GUE/NGL  -  

 originaltexten särsk. +  

punkt 1, led aq  originaltexten särsk. +  

punkt 1, efter led ar 5 GUE/NGL  -  

punkt 1, led as  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1, led av 3 Verts/ALE ONU - 76, 541, 44 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 1, led aw  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 1, efter led aw 6 GUE/NGL  -  

skäl B 7 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 468, 116, 78 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 1, led ad, punkt 1, led am 

Verts/ALE: ÄF 1, 3 

EFDD: punkt 1, led f 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 1, led w, punkt 1, led ap, punkt 1, led aq 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 1, led d 

Första delen "Rådet uppmanas att förvissa sig om att FN:s generalförsamling, tillsammans med 

EU och USA, tillhandahåller samtliga instrument för att garantera en hållbar och 

effektiv tvåstatslösning, baserad på gränserna från 1967 och med Jerusalem som 

huvudstad för båda staterna, där staten Israel med säkra och erkända gränser och en 

angränsande självständig, demokratisk och livskraftig palestinsk stat samexisterar 

sida vid sida i fred och säkerhet; att agera i linje med rådets slutsatser om 

fredsprocessen i Mellanöstern som antogs den 18 januari 2016" 

Andra delen "och som ser den kontinuerliga utbyggnaden av bosättningarna som ett ständigt 

hinder för fred" 

 
punkt 1, led e 

Första delen hela texten utom orden "att efterlysa en opartisk och oberoende utredning av alla 

påstådda kränkningar av internationell människorättslagstiftning och internationell 

humanitär rätt, inbegripet de senaste angreppen mot humanitär infrastruktur och 

personal." 

Andra delen dessa ord 
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punkt 1, led k 

Första delen "Rådet uppmanas att öka medlemsstaternas stöd för FN:s fredsbevarande och 

fredsbyggande insatser där mänskliga rättigheter och tydliga strategier för 

tillbakadragandet ingår, framför allt genom att bidra med personal och utrustning, 

och att stärka EU:s understödjande roll i detta avseende." 

Andra delen "att vidareutveckla förfarandena för tillämpning av EU:s gemensamma säkerhets- 

och försvarspolitik till stöd för FN:s insatser," 

Tredje delen "bland annat genom insättning av EU-stridsgrupper eller genom 

kapacitetsuppbyggnad och initiativ för reform av säkerhetssektorn," 

Fjärde delen "samtidigt som man ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt frågor såsom mänskliga 

rättigheter, hållbar utveckling och grundläggande orsaker till massmigration." 

 
punkt 1, led as 

Första delen "Rådet uppmanas att arbeta för en förstärkning av det internationella skattemässiga 

samarbetet" 

Andra delen "för att stödja inrättandet av ett internationellt skatteorgan inom ramen för FN-

systemet" 

Tredje delen "att motverka skatteundandragande och penningtvätt" 

Fjärde delen "genom automatiskt utbyte av upplysningar i skattefrågor över hela världen och 

skapande av en gemensam global svart lista över skatteparadis" 

 
punkt 1, led aw 

Första delen "Rådet uppmanas att främja ett återupplivande av generalförsamlingens arbete, samt 

ökad samordning och konsekvens i samtliga FN-institutioners åtgärder, vilket bör 

leda till att effektiviteten, ändamålsenligheten, legitimiteten, transparensen, 

ansvarsskyldigheten, kapaciteten och representativiteten i systemet stärks; att stödja 

och vidareutveckla den ökade transparensen i processen med att välja FN:s nästa 

generalsekreterare, där kandidaternas presentationer hålls i generalförsamlingen; att 

inom ramen för arbetet med att välja och utse den bästa kandidaten, främja en jämlik 

och rättvis fördelning baserad på kön och geografisk härkomst" 

Andra delen "och stödja att en kvinna utses till nästa generalsekreterare om kandidaterna har 

utmärkta kvalifikationer som är jämförbara" 

 
ECR, S&D: 

punkt 1, led av 

Första delen "Rådet uppmanas att stödja en genomgripande reform av FN:s säkerhetsråd på 

grundval av ett brett samförstånd för att bättre spegla den nya verkligheten och att se 

till att rådet har förmåga att effektivt hantera hot mot den internationella freden och 

säkerheten." 

Andra delen "att arbeta för det långsiktiga målet att EU får en plats i ett reformerat säkerhetsråd i 

FN." 

Tredje delen "att kräva att säkerhetsrådets medlemmar avstår från att använda sin vetorätt i fall 

där brott mot mänskligheten begås." 
 

 

5. Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning 

Betänkande: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 15  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 16  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 28  originaltexten särsk. +  

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 58  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 75  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 97  originaltexten särsk. +  

punkkt 98  originaltexten särsk. +  

punkt 99  originaltexten särsk. +  

punkt 110  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 311, 320, 30 

punkt 116  originaltexten delad   

1 / ONU + 377, 238, 44 

2 / ONU - 312, 336, 12 

punkt 118  originaltexten särsk. -  

punkt 127  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 314, 315, 23 

punkt 147  originaltexten särsk. +  

punkt 149  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 165  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 343, 313, 4 

skäl Z  originaltexten delad   

1 / ONU + 624, 10, 28 

2 / ONU + 363, 264, 34 

skäl AA  originaltexten delad   

1 / ONU + 423, 185, 54 

2 / ONU - 306, 307, 49 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 571, 30, 60 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: skäl AA, punkt 116 (andra delen) 

GUE/NGL: punkt 116, skäl Z 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 28, 116, 118, skäl AA 

ECR: punkterna 28, 97, 98, 99, 118, 147 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 58 

Första delen hela texten utom orden "också statslösa, hemlösa, flyktingar och asylsökande samt 

personer som tillhör minoriteter," 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 127 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet förespråkar att betalningen från 

medlemsstaterna ska hållas inne, dras tillbaka och återkrävas i händelse av brott mot 

skyldigheten att respektera de grundläggande rättigheterna." 

Andra delen dessa ord 

 
ECR: 

punkt 31 

Första delen hela texten utom orden "grundläggande rättigheter, lika tillgång till tjänster och till 

arbetsmarknaden samt samma rättigheter och skyldigheter i fråga om tillgång till 

sociala tjänster som andra medborgare i den medlemsstat där de är försäkrade" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 116 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta brådskande åtgärder för att 

förhindra och vända de negativa effekter som åtstramningsåtgärderna har haft på det 

sociala skyddet för personer med funktionsnedsättning." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att i detta avseende överväga ett socialt 

grundskydd i EU på en nivå där rätten till en rimlig levnadsstandard och socialt 

skydd för personer med funktionsnedsättning respekteras." 

 
skäl Z 

Första delen hela texten utom orden "Medlemsstaternas åtstramningsåtgärder har lett till" och 

"och" (andra gången det förekomer) 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL: 

punkt 15 

Första delen hela texten utom orden "framför allt i Europa 2020-strategin och den europeiska 

planeringsterminen" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 16 

Första delen hela texten utom orden "att i samband med den europeiska planeringsterminen vid 

bedömningen av den sociala situationen i medlemsstaterna (landsrapporter och 

landspecifika rekommendationer) även" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 149 

Första delen "Europaparlamentet rekommenderar EU:s delegationer och byråer att visa prov på 

tillräcklig kännedom om EU:s handikappstrategi och att arbeta på ett inkluderande 

och tillgängligt sätt. Parlamentet föreslår att det inrättas en kontaktpunkt för FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Europeiska 

utrikestjänsten. Ett funktionsnedsättningsperspektiv bör snarast möjligt integreras i 

alla utbildningar om mänskliga rättigheter som ges" 

Andra delen "inom ramen för uppdrag inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(GSFP)." 

 
ALDE: 

punkt 1 

Första delen hela texten utom orden "och berättigad förmån" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 25 

Första delen hela texten utom orden "att se över vägledningen för sociala hänsynstaganden i 

samband med offentlig upphandling för att understryka de sociala skyldigheterna, 

men även" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 110 

Första delen hela texten utom orden "rättslig och" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 165 

Första delen hela texten utom orden "detta skulle stödjas genom fastställande av en formell 

rättslig grund där ramarnas funktion och räckvidd anges klart och tydligt" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl AA 

Första delen "Kommissionen har dragit tillbaka sitt förslag till direktiv om mammaledighet" 

Andra delen "och därför behandlas i nuläget lika rättigheter för mammor och pappor, barn och 

vuxna inte i tillräcklig utsträckning i EU:s politik om möjligheterna att förena 

arbetsliv och privatliv" 
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PPE, GUE/NGL: 

punkt 75 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar EU att bättre övervaka tillämpningen av 

lagstiftningen om passagerarrättigheter och att harmonisera arbetet vid de nationella 

tillsynsmyndigheterna, och uppmanar medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att genomföra EU-lagstiftning vars syfte är att förbättra tillgången till 

transporter lokalt, regionalt och nationellt inom transport- och turismsektorn (bl.a. 

buss och taxi, kollektivtrafik i städerna samt järnvägs-, luft- och 

vattenvägstransporter och även järnvägsstationer, flygplatser och hamnar) och att 

hantera de problem som står i vägen för ett hinderfritt Europa, exempelvis genom 

stärkta befogenheter för de tillsynsmyndigheter som enligt lagstiftningen ansvarar 

för passagerarrättigheter för att säkerställa att alla passagerare med 

funktionsnedsättning har faktiska och lika rättigheter i hela EU, även avseende 

tillgänglighet och standardisering, harmonisering, tekniska krav," 

Andra delen "incitament för företag," 

Tredje delen "fackföreningsåtgärder och kollektivavtal." 
 

 

6. Invändning enligt artikel 106: Godkända hälsopåståenden om livsmedel 

Resolutionsförslag: B8-0842/2016 (kvalificerad majoritet krävs för antagande av resolutionsförslaget) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0842/2016  

(ENVI-utskottet) 

efter punkt 3 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ONU - 237, 361, 43 

punkt 4 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

 originaltexten särsk. ↓  

efter beaktandeled 2 21 ENF  -  

skäl A  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 334, 291, 8 

efter skäl A 5 ECR EO + 406, 222, 3 

6 ECR EO + 294, 284, 54 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl B  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 319, 309, 8 

efter skäl B 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ONU - 257, 331, 50 

skäl C  originaltexten särsk. +  

efter skäl C 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

EO + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

skäl D 22 ENF  -  

efter skäl D 7 ECR  -  

skäl E 8 ECR  -  

skäl F 9 ECR  -  

efter skäl F 10 ECR  -  

efter skäl G 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

skäl J 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

 originaltexten särsk. ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter skäl J 19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 1, 4 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 4, skäl A, B, C, J 

 


