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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. Fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina 

Resolutionsförslag: B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-

1269/2016, B8-1272/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-1256/2016  

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

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-1256/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1257/2016  ECR  ↓  

B8-1258/2016  EFDD  ↓  

B8-1259/2016  PPE  ↓  

B8-1263/2016  S&D  ↓  

B8-1269/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1272/2016  ALDE  ↓  

 

Övrigt 

Javi López (S&D-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-

1256/2016. 
 

 

2. Situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul 

Resolutionsförslag: B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-

1274/2016, B8-1275/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-1260/2016  

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

punkt 1 2 GUE/NGL ONU - 110, 402, 40 

punkt 2   originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / EO + 389, 166, 22 

punkt 3  originaltexten särsk. +  

punkt 4 3 GUE/NGL ONU - 137, 435, 22 

punkt 8  originaltexten särsk. +  

punkt 10 4 GUE/NGL delad   

1 / ONU + 295, 286, 20 

2 / ONU + 293, 292, 13 

efter punkt 10 5 GUE/NGL ONU - 123, 459, 22 

skäl B  originaltexten särsk. +  

skäl D  originaltexten särsk. +  

skäl E  originaltexten särsk. +  

efter skäl F 1 GUE/NGL ONU - 154, 436, 20 

skäl H  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-1260/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1262/2016  ECR  ↓  

B8-1265/2016  EFDD  ↓  

B8-1268/2016  PPE  ↓  

B8-1271/2016  S&D  ↓  

B8-1274/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1275/2016  ALDE  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 1, 2, 3, 4, 5 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 3, 8; skälen B, D, E, H 
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Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 2 

Första delen ”Europaparlamentet fördömer kraftfullt våldet mot urbefolkningarna i Brasilien” 

Andra delen ”och beklagar djupt fattigdomen och den rådande människorättssituationen för 

folkgruppen Guarani-Kaiowá i Mato Grosso do Sul.” 

 
GUE/NGL: 

ÄF 4 

Första delen ”Europaparlamentet uttrycker oro över den föreslagna ändringen av konstitutionen 

215/2000 (PEC 215), som möter hårt motstånd bland Brasiliens urbefolkningar, 

eftersom den, om den godkänns, kommer att hota urbefolkningarnas markrättigheter 

genom att göra det möjligt för indianfientliga intressen med koppling till jordbruks-, 

skogs-, gruv- och energiindustrin att blockera erkännandet av nya territorier för 

urbefolkningarna.” 

Andra delen ”Parlamentet är starkt övertygat om att företag måste hållas ansvariga för alla 

miljöskador och brott mot de mänskliga rättigheterna som de är ansvariga för, och att 

EU och medlemsstaterna bör upprätthålla detta som en grundläggande princip 

genom att göra det till en bindande bestämmelse i all handelspolitik.” 
 

Övrigt 

Javi López (S&D-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-

1260/2016. 
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3. Fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland 

Resolutionsförslag: B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, B8-

1273/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-1261/2016  

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

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-1261/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1264/2016  ECR  ↓  

B8-1266/2016  EFDD  ↓  

B8-1267/2016  PPE  ↓  

B8-1270/2016  S&D  ↓  

B8-1273/2016  ALDE  ↓  

 

Övrigt 

Javi López(S&D-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-

1261/2016. 
 

 

4. Makroekonomiskt stöd till konungariket Jordanien ***I 

Betänkande: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet 

block nr 1 

4 utskottet  +  

block nr 2 1-3 utskottet  ↓  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 540, 29, 52 
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5. Verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut ***I 

Betänkande: Brian Hayes (A8-0011/2016) 

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 + 512, 70, 40 

 

 

 

6. Situationen i Syrien 

Resolutionsförslag: B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-

1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag från en politisk grupp 

B8-1123/2016  ENF ONU - 60, 538, 21 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-1249/2016  

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

efter punkt 1 1 ENF ONU - 123, 471, 26 

punkt 2  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 3 2 ENF ONU - 58, 468, 94 

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 614, 12, 0 

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / ONU + 465, 145, 8 

skäl B  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl D  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 506, 77, 42 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-1249/2016  ECR  ↓  

B8-1250/2016  PPE  ↓  

B8-1251/2016  EFDD  ↓  

B8-1252/2016  ALDE  ↓  

B8-1253/2016  S&D  ↓  

B8-1254/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1255/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: slutomröstning (B8-1123/2016); ÄF 1, 2 slutomröstning (RC-B8-1249/2016) 
 

Begäranden om delad omröstning 

ENF: 

punkt 2 

Första delen hela texten utom orden ”av Assadregimens styrkor med stöd av Ryssland och Iran, 

liksom de människorättsbrott och kränkningar av internationell humanitär rätt” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 8 

Första delen hela texten utom orden ”Parlamentet stöder uppmaningen från kvintetten (USA, 

Frankrike, Tyskland, Italien och Förenade kungariket) och vice ordföranden/den 

höga representanten till alla väpnade grupper som strider i Syrien att stoppa allt 

samarbete med Jabhat Fatah al-Sham.” 

Andra delen dessa ord 
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skäl B 

Första delen hela texten utom orden ”Trots de avbrott av humanitära skäl som ensidigt utlysts av 

Assadregimen och Ryssland” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl D 

Första delen hela texten utom orden ”men allvarligast är de som begåtts av Assadregimen med 

uppbackning från Ryssland och Iran” 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL: 

punkt 14 

Första delen hela texten utom orden ”inbegripet ett flygförbud över Aleppo” 

Andra delen dessa ord 
 

Övrigt 

Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski och Ryszard 

Czarnecki (ECR-gruppen) samt Javi López (S&D-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma 

förslaget till resolution RC-B8-1249/2016. 
 

 

7. Förbindelserna mellan EU och Turkiet 

Resolutionsförslag: B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-

1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-1276/2016  

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

punkt 1 4 ENF ONU - 91, 505, 25 

 originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 496, 76, 43 

efter punkt 5 1 PPE EO + 290, 257, 68 

punkt 6 5 ENF ONU - 89, 465, 65 

punkt 8 6 ENF  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter skäl E 2 ENF  -  

efter skäl G 3 ENF ONU - 67, 533, 22 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 479, 37, 107 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-1276/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1277/2016  ALDE  ↓  

B8-1278/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1279/2016  ENF  ↓  

B8-1280/2016  EFDD  ↓  

B8-1281/2016  ECR  ↓  

B8-1282/2016  PPE  ↓  

B8-1283/2016  S&D  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: slutomröstning (RC-B8-1276/2016) 

ENF: ÄF 3, 4, 5 
 

Begäranden om delad omröstning 

ENF: 

punkt 1 

Första delen hela texten utom orden ”Parlamentet tror fortsatt på att Turkiet ska vara knutet till 

EU,” 

Andra delen dessa ord 
 

Övrigt 

Javi López (S&D-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-

1276/2016. 

Nathalie Griesbeck och Marielle de Sarnez (ALDE-gruppen) hade dragit tillbaka sina underskrifter 

från det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-1276/2016. 

Sylvie Guillaume (S&D-gruppen) hade dragit tillbaka sin underskrift från resolutionsförslaget B8-

1283/2016. 
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8. EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av 

våld mot kvinnor 

Resolutionsförslag: B8-1229/2016, B8-1235/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-1229/2016  

(ECR) 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU - 115, 489, 8 

Resolutionsförslag B8-1235/2016  

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

punkt 10  originaltexten ONU + 497, 84, 38 

punkt 11  originaltexten ONU + 486, 80, 43 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 516, 54, 52 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: slutomröstning (B8-1229/2016), slutomröstning (B8-1235/2016) 

S&D: punkterna 10, 11, slutomröstning (B8-1235/2016) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 10, 11 
 

 

9. Europeiska ombudsmannens verksamhet 2015 

Betänkande: Notis Marias (A8-0331/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 3 14 GUE/NGL  -  

4 EFDD  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 3 8 Verts/ALE ONU + 414, 203, 4 

punkt 5 1 PPE EO + 476, 130, 5 

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

punkt 7 2 PPE  +  

punkt 9 15 GUE/NGL  -  

efter punkt 9 12 ECR  -  

punkt 10 16 GUE/NGL  -  

punkt 11 3 PPE EO - 249, 321, 48 

efter punkt 11 13 ECR  -  

punkt 12  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 17 9 Verts/ALE  +  

punkt 19 10 Verts/ALE delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 19 5 EFDD  -  

punkt 20 17 GUE/NGL EO - 218, 291, 110 

punkt 21 11 Verts/ALE  -  

punkt 22 6 S&D, 

Verts/ALE 

EO + 356, 237, 14 

punkt 23 18 GUE/NGL  -  

 originaltexten ONU + 517, 55, 48 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter skäl L 7 Verts/ALE delad   

1 / ONU + 610, 3, 3 

2 / ONU - 264, 340, 12 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 557, 24, 44 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: punkt 23 

Verts/ALE: ÄF 7, 8 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

ÄF 7 

Första delen ”Höggradig insyn är en förutsättning för att öka legitimiteten i besluten och öka 

tilliten till att de fattas på grundval av det övergripande allmänintresset.” 

Andra delen ”Den ökande tendensen att inrätta ”läsrum” med begränsat tillträde även för valda 

företrädare till kommersiellt känsliga ärendehandlingar avviker från den logiken.” 

 
PPE: 

ÄF 10 

Första delen hela texten utom orden ”en strategisk undersökning av kommissionens hantering av 

Barrosos svängdörrsbeteende, med”  

Andra delen dessa ord 

 
punkt 5 

Första delen ”Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att ge 

Europeiska ombudsmannen möjlighet att utarbeta en förklaring om de olika EU-

institutionernas bristande överensstämmelse med förordning (EG) nr 1049/2001 om 

allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, 

under förutsättning att handlingarna inte omfattas av artikel 9.1 i den förordningen.” 

Andra delen ”Parlamentet stöder tanken att ombudsmannen bör ha befogenhet att fatta beslut om 

utlämnande av relevanta handlingar efter det att en undersökning av den bristande 

överensstämmelsen gjorts.” 

 
punkt 12 

Första delen ”Europaparlamentet godkänner ombudsmannens undersökning av 

sammansättningen och öppenheten i arbetet i kommissionens expertgrupper. 

Parlamentet noterar kommissionens ansträngningar att öppna upp dessa grupper för 

allmänheten,” 

Andra delen ”och betonar att ytterligare åtgärder krävs för att säkerställa full öppenhet. 

Parlamentet uppmanar på nytt rådet och dess förberedande organ att ansluta sig till 

systemet med lobbyregistret så snart som möjligt och att öka insynen i sitt arbete.” 
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Verts/ALE: 

punkt 3 

Första delen hela texten utom orden ”Parlamentet ser mycket positivt på att kommissionen till 

följd av detta har offentliggjort ett antal TTIP-handlingar och att öppenhet därmed 

har tagits med som en av de tre pelarna i kommissionens nya handelsstrategi.” och 

”Parlamentet betonar på nytt behovet av stärkt öppenhet i samband med 

internationella avtal, såsom TTIP, Ceta m.fl., i enlighet med det som ett stort antal 

bekymrade medborgare efterlyst när de vänt sig till framställningsutskottet.” 

Andra delen ”Parlamentet ser mycket positivt på att kommissionen till följd av detta har 

offentliggjort ett antal TTIP-handlingar och att öppenhet därmed har tagits med som 

en av de tre pelarna i kommissionens nya handelsstrategi.” 

Tredje delen ”Parlamentet betonar på nytt behovet av stärkt öppenhet i samband med 

internationella avtal, såsom TTIP, Ceta m.fl., i enlighet med det som ett stort antal 

bekymrade medborgare efterlyst när de vänt sig till framställningsutskottet.” 
 

 

10. Vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri 

Betänkande: Werner Langen (A8-0307/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 2  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 4  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 373, 233, 9 

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 20  originaltexten särsk. +  

punkt 30  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 287, 270, 58 

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / EO + 323, 230, 57 

punkt 34  originaltexten särsk. +  

punkt 37  originaltexten särsk. +  

punkt 38 2 ≥ 76 

ledamöter 

 +  

punkt 43  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 55  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 56  originaltexten särsk. +  

punkt 59  originaltexten särsk. +  

skäl M  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl P  originaltexten särsk. +  

efter skäl T 1 ≥ 76 

ledamöter 

 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 459, 87, 74 
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Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: punkterna 20, 30, 34 

S&D: punkterna 30, 34, 37, 56, 59, skäl P 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

punkt 2 

Första delen hela texten utom orden ”där färre undantag krävs” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 4 

Första delen hela texten utom orden ”det aktuella meddelandet från kommissionen av den 7 april 

2016 och” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 8 

Första delen hela texten utom orden ”och färre undantag” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 43 

Första delen ”Europaparlamentet erkänner att de olika momssystemen i EU även kan uppfattas 

som ett icke-tariffärt hinder på den inre marknaden” 

Andra delen ”och understryker att den enda kontaktpunkten i miniformat för moms utgör ett bra 

sätt att bidra till att avlägsna detta hinder och i synnerhet ett bra sätt att stödja små 

och medelstora företag i deras gränsöverskridande verksamhet. Parlamentet 

konstaterar att det fortfarande finns vissa mindre problem med den enda 

kontaktpunkten i miniformat för moms och uppmanar kommissionen att fortsätta 

arbetet med att göra det enklare för företag inom EU att uppfylla 

mervärdesskatteskyldigheten.” 

 
S&D: 

punkt 7 

Första delen hela texten utom orden ”från medlemsstaternas sida” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 55 

Första delen ”Europaparlamentet betonar att skattelagstiftningen utgör medlemsstaternas 

exklusiva behörighet.” 

Andra delen ”Parlamentet betonar att i enlighet med artikel 329.1 i EUF-fördraget kan en grupp 

om minst nio medlemsstater ingå ett fördjupat samarbete. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att stödja förslag om fördjupat samarbete i syfte att bekämpa 

bedrägerier och minska den administrativa bördan vad gäller moms.” 

 
skäl M 

Första delen ”Mervärdesskatten är en konsumtionsskatt som grundas på ett system med 

delbetalningar som gör det möjligt för de betalningsskyldiga att göra en egen 

kontroll, och som inte bör betalas enbart av slutkonsumenten för att garantera 

neutralitet för företagen.” 

Andra delen ”Det är upp till medlemsstaterna att utforma den praktiska uppbörden av 

mervärdesskatten för att garantera att den tas ut av slutkonsumenten.” 

 



P8_PV(2016)11-24(VOT)_SV.doc 16 PE 594.260 

GUE/NGL, S&D: 

punkt 31 

Första delen ”Europaparlamentet anser att det nuvarande komplicerade systemet skulle kunna 

förenklas betydligt” 

Andra delen ”om de varor och tjänster för vilka de reducerade skattesatserna får tillämpas 

fastställs gemensamt av medlemsstaterna på EU-nivå,” 

Tredje delen ”samtidigt som medlemsstaterna tillåts besluta om skattesatser, förutsatt att de är 

förenliga med minimiskattesatserna i momsdirektivet och att detta inte medför risker 

för illojal konkurrens.” 
 

 

11. EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter 

Betänkande: Catherine Bearder (A8-0303/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 55  originaltexten ONU + 570, 34, 8 

punkt 56  originaltexten ONU + 471, 83, 52 

punkt 58  originaltexten ONU + 597, 1, 15 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 567, 5, 39 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: punkterna 55, 56, 58 

S&D: punkterna 56, 58 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkt 56 
 

 

12. Nya möjligheter för små transportföretag 

Betänkande: Dominique Riquet (A8-0304/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 2  originaltexten särsk. +  

punkt 6  originaltexten ONU + 518, 73, 15 

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 380, 216, 15 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 15  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 18  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 22  originaltexten särsk. +  

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 37  originaltexten ONU + 454, 110, 43 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 497, 76, 38 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: punkterna 6, 37 

ECR: punkt 37 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkt 37 

GUE/NGL: punkterna 2, 22 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 7 

Första delen hela texten utom orden ”t.ex. social dumpning” 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL: 

punkt 15 

Första delen hela texten utom orden ”och ett balanserat deltagande i infrastrukturinvesteringar” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 18 

Första delen hela texten utom orden ”särskilt skattemässiga, sociala och miljömässiga åtgärder” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 25 

Första delen hela texten utom orden ”och harmonisering” 

Andra delen dessa ord 
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13. Situationen i Vitryssland 

Resolutionsförslag: B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-

1239/2016, B8-1240/2016 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-1232/2016 

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

efter punkt 8 3 ECR ONU + 275, 158, 165 

efter punkt 9 5 GUE/NGL EO + 440, 126, 13 

punkt 13 6 Verts/ALE  +  

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl B 1 ALDE  +  

skäl C 2 ALDE  +  

skäl N  originaltexten särsk. +  

efter skäl U 4 ECR ONU + 304, 268, 26 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 468, 21, 93 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-1232/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1233/2016  S&D  ↓  

B8-1234/2016  PPE  ↓  

B8-1237/2016  ALDE  ↓  

B8-1238/2016  EFDD  ↓  

B8-1239/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1240/2016  ECR  ↓  
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: slutomröstning 

ECR: ÄF 3, 4 
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: skäl N 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 14 

Första delen hela texten utom orden ”i enlighet med den konstituerande akten, så snart de 

politiska villkoren har uppfyllts” 

Andra delen dessa ord 

 


