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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. Rwanda: fallet Victoire Ingabire 

Resolutionsförslag: B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-

1075/2016, B8-1076/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt resolutionsförslag RC-B8-1061/2016  

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

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-1061/2016  EFDD  ↓  

B8-1064/2016  ECR  ↓  

B8-1065/2016  PPE  ↓  

B8-1066/2016  S&D  ↓  

B8-1073/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1075/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Övrigt 

ALDE-gruppen hade dragit tillbaka sitt resolutionsförslag B8-1076/2016. 

Raffaele Fitto (ECR-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslag B8-1064/2016. 

Hugues Bayet och Marc Tarabella (S&D-gruppen) hade dragit tillbaka sina underskrifter från det 

gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1061/2016. 
 

 

2. Sudan 

Resolutionsförslag: B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-

1078/2016, B8-1080/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt resolutionsförslag RC-B8-1062/2016  

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

punkt 6  originaltexten  + ändrat muntligen 

punkt 11  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

punkt 16  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl H 1 GUE/NGL ONU - 142, 451, 9 

efter skäl I 2 GUE/NGL  -  

skäl J  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-1062/2016  EFDD  ↓  

B8-1067/2016  PPE  ↓  

B8-1070/2016  S&D  ↓  

B8-1071/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1074/2016  ECR  ↓  

B8-1078/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1080/2016  ALDE  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 1 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: skäl J 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 11 

Första delen hela texten utom orden ”(Demokratiska republiken Kongo, Tchad, Sydafrika, 

Uganda och Djibouti)” 

Andra delen dessa ord 
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punkt 16 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar därför med eftertryck kommissionen och berörda 

medlemsstater att säkerställa fullständig insyn i projektet om bättre 

migrationsförvaltning med Sudan,” 

Andra delen ”bland annat avseende alla planerade aktiviteter och mottagare av EU-finansiering 

och nationell finansiering, och att sammanställa en utförlig rapport om det besök 

som en teknisk EU-delegation gjorde i Sudan i maj 2016.” 
 

Övrigt 

Pavel Svoboda hade lagt fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 6: 

”6. Europaparlamentet bekräftar att religions-, samvets- och trosfrihet är en universell mänsklig 

rättighet som måste skyddas överallt och för alla. Parlamentet begär att den sudanesiska regeringen 

ska upphäva alla rättsliga bestämmelser som kriminaliserar eller diskriminerar personer för deras 

religiösa övertygelsers skull, särskilt i fråga om apostasi och särskilt vad gäller den tjeckiske kristne 

biståndsarbetaren Petr Jašek, de sudanesiska pastorerna Hassan Abduraheem Kodi Taour och Kuwa 

Shamal och doktoranden Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla från Darfur.” 

 

Raffaele Fitto (ECR-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslag B8-1074/2016. 
 

 

3. Thailand, särskilt fallet med Andy Hall 

Resolutionsförslag: B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-
1081/2016, B8-1082/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt resolutionsförslag RC-B8-1068/2016  

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

punkt 11 1 GUE/NGL ONU - 253, 341, 18 

2 GUE/NGL ONU - 271, 327, 8 

efter punkt 11 3 GUE/NGL delad   

1 / ONU + 281, 262, 65 

2 / ONU - 271, 304, 34 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-1068/2016  EFDD  ↓  

B8-1069/2016  PPE  ↓  

B8-1072/2016  S&D  ↓  

B8-1077/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1079/2016  ALDE  ↓  

B8-1081/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1082/2016  ECR  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 1, 2, 3 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

ÄF 3 

Första delen ”Europaparlamentet är starkt övertygat om att företag bör stå till svars för de 

miljöskador och de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som de är ansvariga 

för, och att EU och dess medlemsstater bör iaktta denna grundläggande princip.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar alla parter att ta aktiv del i den kommande andra sessionen i 

FN:s mellanstatliga arbetsgrupp för ett internationellt bindande rättsligt instrument 

för transnationella företag och andra bolag när det gäller respekt för de mänskliga 

rättigheterna.” 
 

Övrigt 

Raffaele Fitto (ECR-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslag B8-1082/2016. 
 

 

4. IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards):  IFRS 9 

Resolutionsförslag: B8-1060/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-1060/2016  

(ECON-utskottet) 

efter skäl D 1 GUE/NGL ONU - 100, 446, 68 

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

GUE/NGL: ÄF 1 
 

 

5. Situationen i Syrien 

Resolutionsförslag: B8-1089/2016, B8-1090/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-1089/2016  

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

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 6 1 ENF ONU - 113, 420, 76 

2 ENF ONU - 104, 454, 41 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 508, 50, 56 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-1090/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ALDE: slutomröstning 

ENF: ÄF 1, 2 

GUE/NGL: slutomröstning 
 

Begäranden om delad omröstning 

ENF: 

punkt 3 

Första delen hela texten utom orden ”särskilt Ryssland och Assadregimen” 

Andra delen dessa ord 
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punkt 5 

Första delen hela texten utom orden ”alla deltagare i den internationella stödgruppen för Syrien” 

och ”Parlamentet stöder helt och fullt de ansträngningar som FN:s särskilda 

sändebud Staffan de Mistura har gjort i detta avseende.” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 6 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar unionens höga representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik/vice ordföranden för kommissionen att förnya ansträngningarna att 

uppnå en gemensam EU-strategi för Syrien som skulle syfta till en politisk lösning i 

landet och innehålla verktyg för övervakning och genomdrivande för att skärpa 

respekten för avtalen och åtaganden” 

Andra delen ”inom den internationella stödgruppen för Syrien.” 
 

 

6. FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP22) 

Resolutionsförslag: B8-1043/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-1043/2016  

(ENVI-utskottet) 

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 315, 296, 2 

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 9 9 PPE  +  

punkt 12 7 Verts/ALE  +  

punkt 18  originaltexten särsk. +  

punkt 22 2 GUE/NGL ONU - 131, 466, 21 

 originaltexten särsk. +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 23 10 PPE  -  

punkt 24 11 PPE EO + 418, 191, 6 

efter punkt 24 1 S&D  +  

3 GUE/NGL  -  

punkt 25  originaltexten särsk. +  

punkt 28 12 PPE  +  

punkt 46 4 GUE/NGL delad   

1 +  

2 / EO - 292, 317, 8 

3 -  

13 PPE EO - 250, 349, 13 

efter punkt 46 5 GUE/NGL ONU - 138, 474, 1 

punkt 54  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 55  originaltexten särsk. -  

punkt 62  originaltexten delad   

1 / ONU + 533, 80, 5 

2 / ONU + 489, 112, 10 

3 / ONU + 491, 116, 7 

4 / ONU + 427, 170, 18 

5 / ONU + 317, 292, 8 

6 / ONU + 495, 117, 7 

punkt 63  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 65  originaltexten ONU + 491, 115, 10 

punkt 66 14 PPE EO - 299, 312, 7 

 originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 316, 288, 10 

punkt 69  originaltexten särsk. +  

efter beaktandeled 14 8 PPE  +  

efter skäl A 6 Verts/ALE  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 467, 94, 55 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkterna 62, 65, 66 (andra delen) 

GUE/NGL: ÄF 2 och 5 

ALDE: slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkterna 18, 55, 69 

GUE/NGL: punkt 22 

PPE: punkterna 18, 25 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 7 

Första delen hela texten utom orden ”Parlamentet påminner om att de globala utsläppen bör fasas 

ut till 2050 eller snart därefter.” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 54 

Första delen ”Europaparlamentet kräver att problematiken med klimatflyktingar och dess 

omfattning, som en följd av klimatkatastrofer orsakade av den globala 

uppvärmningen, tas på allvar.” 

Andra delen ”Parlamentet noterar med oro att 166 miljoner människor tvingades lämna sina hem 

på grund av översvämningar, stormar, jordbävningar eller andra katastrofer mellan 

2008 och 2013. En klimatrelaterad utveckling i delar av Afrika och Mellanöstern kan 

bidra till politisk instabilitet, ekonomiska påfrestningar och en upptrappning av 

flyktingkrisen i Medelhavsområdet.” 

 
punkt 63 

Första delen ”Europaparlamentet välkomnar Parisavtalets åtagande att göra alla finansiella flöden 

förenliga med låga växthusgasutsläpp och klimattålig utveckling.” 

Andra delen ”Parlamentet anser att detta fordrar att EU utan dröjsmål tar itu med de finansiella 

flödena till fossila bränslen och infrastruktur som leder till höga koldioxidutsläpp.” 
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punkt 66 

Första delen hela texten utom orden ”samt att intäkter, dels från utsläppshandel, dels från 

koldioxidprissättning av bränslen som används vid internationella transporter, anslås 

till klimatrelaterade investeringar. Parlamentet vill dessutom att jordbruksstödet 

delvis används för att garantera investeringar i produktion och användning av 

förnybar energi på jordbruken.” och ”samt för att avveckla investeringar i fossila 

bränslen, bland annat genom att frångå exportkrediter för sådana investeringar” 

Andra delen dessa ord 

 
PPE: 

punkt 3 

Första delen hela texten utom orden ”särskilt EU” 

Andra delen dessa ord 

 
PPE, S&D 

ÄF 4 

Första delen Tillägg: ”inklusive små och medelstora företag,” 

Andra delen Strykning: ”samt att dessa måste få delta i planeringen och genomförandet av 

klimatåtgärder,” 

Tredje delen Tillägg: ”trots att det måste gallras i den här förteckningen i enlighet med normer 

och kriterier för hållbarhet, såsom flertalet aktörer från det civila samhället krävt.” 

 
ECR, PPE, ALDE: 

punkt 62 

Första delen hela texten utom orden ”ytterligare källor till”, ”bland annat genom att en skatt på 

finansiella transaktioner införs, att en del utsläppsrätter i EU:s 

utsläppshandelssystem för perioden 2021–2030 avsätts för ändamålet och att intäkter 

från EU-åtgärder och internationella åtgärder mot luftfartens och sjöfartens utsläpp” 

och ” internationell klimatfinansiering och” 

Andra delen ”ytterligare källor till” 

Tredje delen ”bland annat genom” 

Fjärde delen ”att en skatt på finansiella transaktioner införs” 

Femte delen ”att en del utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem för perioden 2021–2030 

avsätts för ändamålet och att intäkter från EU-åtgärder och internationella åtgärder 

mot luftfartens och sjöfartens utsläpp” 

Sjätte delen ”internationell klimatfinansiering och” 
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7. Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt 

med livsmedel 

Betänkande: Christel Schaldemose (A8-0237/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 4 ENF ONU - 72, 522, 20 

punkt 5 5 ENF ONU - 61, 538, 14 

punkt 15 6 ENF ONU - 69, 506, 36 

punkt 27  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 30  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 32 9 ≥ 40 

ledamöter 

ONU + 346, 239, 29 

punkt 34 7 ENF ONU - 69, 497, 43 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 40  originaltexten särsk. +  

efter skäl F 1 ENF ONU - 40, 561, 12 

skäl I 2 ENF ONU - 46, 538, 22 

skäl N 3 ENF ONU - 58, 515, 31 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 559, 31, 26 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 9 

ENF: ÄF 1-7 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 40 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 30 

Första delen hela texten utom orden ”För att all fara för folkhälsan ska kunna uteslutas måste 

kommissionen regelbundet informera och uppdatera parlamentet och rådet om vissa 

potentiellt skadliga ämnen (såsom ämnen som inger mycket stora betänkligheter, 

cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen, bioackumulerande 

kemikalier eller vissa kategorier av hormonstörande kemikalier) som ska förbjudas 

eller fasas ut enligt Reach eller annan lagstiftning fortfarande används i material 

avsedda att komma i kontakt med livsmedel.” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 31 

Första delen ”Europaparlamentet noterar att kommissionen den 15 juni 2016 offentliggjorde 

vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper hos verksamma 

ämnen som används i biocidprodukter och växtskyddsmedel.” 

Andra delen ”Parlamentet betonar dock att det behövs övergripande kriterier för alla produkter, 

även material avsedda att komma i kontakt med livsmedel, och uppmanar 

kommissionen att utan dröjsmål lägga fram sådana kriterier. När kriterierna har trätt 

i kraft bör de beaktas i riskbedömningsförfarandet för material avsedda att komma i 

kontakt med livsmedel.” 
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PPE, ECR: 

punkt 27 

Första delen ”Europaparlamentet understryker att material avsedda att komma i kontakt med 

livsmedel utgör en stor källa till människors exponering för kemikalier med farliga 

egenskaper,” 

Andra delen ”däribland perfluorerade föreningar och hormonstörande kemikalier som t.ex. 

ftalater och bisfenoler, som har kopplats till kroniska sjukdomar samt reproduktiva 

hälsoproblem, ämnesomsättningsrubbningar, allergier och störningar i 

nervsystemet.” 

Tredje delen ”Migration av sådana kemikalier i material avsedda att komma i kontakt med 

livsmedel är särskilt bekymmersam på grund av att det finns en risk för att de 

orsakar skada även vid extremt låga doser.” 

 
punkt 34 

Första delen ”Europaparlamentet stöder forsknings- och innovationsinitiativ som syftar till att 

utveckla nya ämnen för användning i material avsedda att komma i kontakt med 

livsmedel, som är bevisat säkra för människors hälsa.” 

Andra delen ”Parlamentet betonar dock att för närvarande bör säkrare alternativ inte innehålla 

bisfenol S som ersättning för bisfenol A, eftersom bisfenol S kan ha en toxikologisk 

profil som liknar bisfenol A.” 
 

Övrigt: 

Ändringsförslag 8 berörde inte alla språkversioner och togs därför inte upp till omröstning (artikel 

170.1 led d i arbetsordningen). 
 

 

8. Årsrapport 2014 om kontroll av unionsrättens tillämpning 

Betänkande: Heidi Hautala (A8-0262/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 8  originaltexten delad   

1 / ONU + 595, 11, 7 

2 / ONU + 500, 53, 56 

3 / ONU + 513, 41, 51 

punkt 10  originaltexten ONU + 464, 70, 78 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 490, 61, 57 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: punkterna 8, 10 
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Begäranden om delad omröstning 

ENF: 

punkt 8 

Första delen hela texten utom orden ”ändamålsenlig tillämpning av unionsrätten bidrar till att 

stärka EU-institutionernas trovärdighet.  Parlamentet uppskattar den vikt som man i 

kommissionens årsrapport tillmäter de framställningar som lämnas in av 

medborgare, företag och det civila samhällets organisationer, genom utövande av 

denna grundläggande rättighet enligt Lissabonfördraget, vilken utgör ett viktigt 

inslag i det europeiska medborgarskapet och ett viktigt alternativ när det gäller att 

kontrollera unionsrättens tillämpning och identifiera eventuella kryphål i den genom 

att medborgarna direkt ger uttryck för sina synpunkter och erfarenheter, detta 

utöver” 

Andra delen ”ändamålsenlig tillämpning av unionsrätten bidrar till att stärka EU-institutionernas 

trovärdighet. Parlamentet uppskattar den vikt som man i kommissionens årsrapport 

tillmäter de framställningar som lämnas in av medborgare, företag och det civila 

samhällets organisationer, genom utövande av denna grundläggande rättighet enligt 

Lissabonfördraget, vilken utgör ett viktigt inslag i det europeiska medborgarskapet 

och ett viktigt alternativ när det gäller att kontrollera unionsrättens tillämpning och 

identifiera eventuella kryphål i den genom att medborgarna direkt ger uttryck för 

sina synpunkter och erfarenheter,” 

Tredje delen ”detta utöver” 
 

 

9. Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden för 

odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11  

Resolutionsförslag: B8-1083/2016 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-1083/2016  

(ENVI-utskottet) 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 386, 190, 35 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE, ENF: slutomröstning 
 

 

10. Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden av genetiskt 

modifierat utsäde av majs för odling 1507 

Resolutionsförslag: B8-1085/2016 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-1085/2016  

(ENVI-utskottet) 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 375, 193, 36 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE, ENF: slutomröstning 
 

 

11. Invändning enligt artikel 106: Förlängning av godkännandet av utsläppande 

på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 

810 

Resolutionsförslag: B8-1086/2016 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-1086/2016  

(ENVI-utskottet) 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 371, 189, 40 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE, ENF: slutomröstning 
 

 

12. Invändning enligt artikel 106: Förlängning av godkännandet av utsläppande 

på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 

Resolutionsförslag: B8-1084/2016 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-1084/2016  

(ENVI-utskottet) 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 372, 181, 46 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE, ENF: slutomröstning 
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13. Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden av produkter som 

innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-

236 × 3006-210-23 × MON 88913 

Resolutionsförslag: B8-1088/2016 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-1088/2016  

(ENVI-utskottet) 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 384, 168, 39 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE, ENF: slutomröstning 

 


