
P8_PV(2017)01-19(VOT)_SV.docx 1 PE 598.385 
 

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. Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo, Ismael Alua och Jakartas guvernör 

Resolutionsförslag: B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-
0083/2017, B8-0088/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0072/2017 

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

efter punkt 6 1 GUE/NGL ONU - 199, 334, 130 

punkt 15 punkt originaltexten särsk. +  

punkt 16 2 GUE/NGL ONU + 489, 126, 50 

punkt originaltexten särsk. ↓  

Omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0072/2017  S&D  ↓  

B8-0073/2017  ECR  ↓  

B8-0077/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0079/2017  EFDD  ↓  

B8-0080/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0083/2017  ALDE  ↓  

B8-0088/2017  PPE  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 1, 2 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkterna 15, 16 
 

Övrigt: 

Elisabetta Gardini (PPE-gruppen) hade dragit tillbaka sitt namn från förslaget till resolution B8-

0088/2017. 

2. Centralafrikanska republiken 

Resolutionsförslag: B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, B8-
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0090/2017, B8-0092/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0074/2017 

(PPE, S&D, ECR, EFDD) 

efter punkt 8 3 GUE/NGL  -  

efter skäl D 1 GUE/NGL EO - 125, 299, 238 

2 GUE/NGL  -  

Omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0074/2017  S&D  ↓  

B8-0076/2017  ECR  ↓  

B8-0081/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0085/2017  EFDD  ↓  

B8-0087/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0090/2017  ALDE  ↓  

B8-0092/2017  PPE  ↓  

 

 

 

3. Situationen i Burundi 

Resolutionsförslag: B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, B8-
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0089/2017, B8-0091/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0075/2017 

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

Omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0075/2017  S&D  ↓  

B8-0078/2017  ECR  ↓  

B8-0082/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0084/2017  EFDD  ↓  

B8-0086/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0089/2017  ALDE  ↓  

B8-0091/2017  PPE  ↓  

 

 

Övrigt: 

Elisabetta Gardini (PPE-gruppen) hade dragit tillbaka sitt namn från förslaget till resolution B8-

0091/2017. 
 

4. Stabiliserings- och associeringsavtalet EU-Kosovo: förfaranden för genomförandet 

***I 

Betänkande: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 519, 83, 69 
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5. Import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av särskilda 

unionsbestämmelser för import ***I 

Betänkande: Hannu Takkula (A8-0311/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 549, 87, 33 

 

 

6. Ingående av avtalet om fortsatt verksamhet för det internationella vetenskapliga 

och tekniska centrumet *** 

Rekommendation: Elmar Brok (A8-0363/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Omröstning: 

godkännande 

ONU + 601, 51, 19 

 

 

7. Utnämningar till utskotten 

Förslag från talmanskonferensen 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

godkännande utan omröstning 
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8. Invändning mot en delegerad akt: Identifiering av högrisktredjeländer med 

strategiska brister  

Resolutionsförslag: B8-0001/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till resolution B8-0001/2017 

(utskotten ECON, LIBE) 

strecksats 7 punkt originaltexten särsk. / 

EO 

+ 381, 264, 25 

skäl I punkt originaltexten särsk. +  

efter skäl J 1 PPE EO - 272, 379, 21 

skäl K punkt originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 382, 265, 20 

Omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 393, 67, 210 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: strecksats 7, skäl I 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

skäl K 

Första delen "Parlamentet är enigt med kommissionen när den i sin skrivelse av den 26 oktober 

2016 anför att skatteundandragande och penningtvätt inte alltid sammanfaller," 

Andra delen "men håller inte alls med om möjligheten till absolut åtskillnad mellan icke 

samarbetsvilliga skattejurisdiktioner och brister vad gäller åtgärder mot penningtvätt 

och finansiering av terrorism, särskilt när det gäller krav på att rapportera misstänkta 

transaktioner." 
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9. Logistik i EU och multimodala transporter i de nya TEN-T-korridorerna 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 13 punkt originaltexten särsk. / 

EO 

+ 413, 228, 30 

Omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 520, 68, 79 

 

Begäranden om särskild omröstning 

fler än 76 

ledamöter: 

punkt 13 

 

 

10. En europeisk pelare för sociala rättigheter 

Betänkande: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Alternativt 

resolutionsförslag 

1 ENF ONU - 68, 590, 8 

före punkt 1 5 fler än 76 

ledamöter 

EO - 303, 362, 3 

punkt 2 9 fler än 76 

ledamöter 

ONU - 197, 438, 34 

punkt originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 4 10 fler än 76 

ledamöter 

ONU - 187, 454, 32 

punkt 5, inledningen 11rev fler än 76 

ledamöter 

ONU - 190, 438, 44 

punkt originaltexten delad   

1/ ONU + 519, 135, 18 

2 / ONU + 326, 300, 44 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 5, leden a-c punkt originaltexten delad   

1/ ONU + 530, 124, 15 

2 / ONU + 317, 297, 52 

3/ ONU + 435, 164, 71 

punkt 6 12 fler än 76 

ledamöter 

ONU - 320, 333, 17 

punkt originaltexten delad   

1/ ONU + 584, 79, 10 

2 / ONU - 295, 336, 37 

3/ ONU - 291, 361, 14 

4/ ONU - 293, 343, 31 

punkt 14 13 fler än 76 

ledamöter 

EO - 318, 326, 26 

punkt 15 2 fler än 76 

ledamöter 

ONU + 335, 275, 60 

punkt 25 punkt originaltexten delad   

1/ ONU + 510, 131, 25 

2 / ONU + 435, 209, 23 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 26 14 fler än 76 

ledamöter 

ONU - 211, 416, 42 

efter punkt 30 4 fler än 76 

ledamöter 

ONU + 317, 315, 33 

punkt 39 15 fler än 76 

ledamöter 

EO + 353, 260, 55 

punkt 40 16 fler än 76 

ledamöter 

ONU - 212, 394, 53 

punkt 41 17 fler än 76 

ledamöter 

 -  

punkt 43 18 fler än 76 

ledamöter 

ONU - 205, 429, 32 

punkt originaltexten delad   

1/ ONU + 518, 123, 24 

2 / ONU + 361, 289, 9 

strecksats 17 punkt originaltexten särsk. / 

EO 

- 317, 339, 7 

skäl C 6 fler än 76 

ledamöter 

ONU - 214, 399, 48 

skäl J 7 fler än 76 

ledamöter 

 -  

punkt originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 303, 331, 12 

3/ EO + 321, 315, 10 

efter skäl J 3 fler än 76 

ledamöter 

 T  

skäl K 8 fler än 76 

ledamöter 

delad   

1/ ONU - 265, 354, 31 

2 / ONU + 317, 298, 30 

3/ ONU - 288, 335, 21 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 396, 180, 68 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 1 

Verts/ALE: ÄF 2 

fler än 76 

ledamöter: 

ÄF 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 och 18, punkterna 5, 6, 25, 43 

 

Begäranden om särskild omröstning 

fler än 76 

ledamöter: 

strecksats 17 

 

Begäranden om delad omröstning 

fler än 76 ledamöter: 

punkt 2 

Första delen texten i sin helhet utom orden "Parlamentet konstaterar att de särskilda 

begränsningar som gäller för medlemskap i euroområdet kräver att ytterligare 

specifika sociala mål och standarder fastställs och relevanta finansiella stöd övervägs 

på euroområdesnivå, samtidigt som de förblir öppna för medlemsstater utanför 

euroområdet på frivillig basis." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 5, inledningen 

Första delen texten i sin helhet utom ordet: "anständiga" 

Andra delen detta ord 

 
punkt 5, leden a-c 

Första delen texten i sin helhet utom orden "anständiga" (led a) och "Begränsningar avseende 

behovsarbete: Arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej avtalats bör inte tillåtas, med 

hänsyn till den extrema osäkerhet som de medför." 

Andra delen "anständiga" (led a) 

Tredje delen "Begränsningar avseende behovsarbete: Arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej 

avtalats bör inte tillåtas, med hänsyn till den extrema osäkerhet som de medför." 

 
punkt 6 

Första delen texten i sin helhet utom orden "i syfte att gradvis uppnå minst 60 % av respektive 

nationell medianlön, om detta är möjligt, och inte lägre än den lön som det går att 

leva på nivån för den berörda regionen.", "ta fram en försöksversion av en regional 

beräkning av levnadslön som skulle kunna" och "att definiera löner som det går att 

leva på, fungera som ett referensverktyg för arbetsmarknadens parter och bidra till" 

Andra delen "i syfte att gradvis uppnå minst 60 % av respektive nationell medianlön, om detta är 

möjligt, och inte lägre än den lön som det går att leva på nivån för den berörda 

regionen." 

Tredje delen "ta fram en försöksversion av en regional beräkning av levnadslön som skulle 

kunna" 

Fjärde delen "att definiera löner som det går att leva på, fungera som ett referensverktyg för 

arbetsmarknadens parter och bidra till" 
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punkt 25 

Första delen texten i sin helhet utom orden "till lagstiftning" (led b) 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 43 

Första delen texten i sin helhet utom orden "och klarar av att hantera svåra makroekonomiska 

chocker" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl J 

Första delen texten i sin helhet utom orden "i synnerhet med tanke på att deltagandet i 

euroområdet minskar möjligheterna att använda makroekonomiska politiska 

instrument på nationell nivå och skapar ett behov av snabbare interna justeringar" 

Andra delen "i synnerhet med tanke på att deltagandet i euroområdet minskar möjligheterna att 

använda makroekonomiska politiska instrument på nationell nivå och skapar ett 

behov av snabbare interna justeringar" 

Tredje delen "och/eller finansiella instrument för euroområdet." 

 
ÄF 8 

Första delen texten i sin helhet utom orden "Fasta anställningar fortsätter dock att bidra mest till 

sysselsättningsökningen och har vuxit snabbare än visstidsanställningarna under de 

senaste två och ett halvt åren" och "Det tycks nödvändigt att utveckla flexibla 

sysselsättningsformer för att åstadkomma ekonomisk tillväxt genom att företagens 

strategier och produktivitet anpassas till de globaliserade marknaderna och 

ekonomierna." 

Andra delen "Fasta anställningar fortsätter dock att bidra mest till sysselsättningsökningen och 

har vuxit snabbare än visstidsanställningarna under de senaste två och ett halvt åren" 

Tredje delen "Det tycks nödvändigt att utveckla flexibla sysselsättningsformer för att åstadkomma 

ekonomisk tillväxt genom att företagens strategier och produktivitet anpassas till de 

globaliserade marknaderna och ekonomierna." 
 

Övrigt 

Ole Christensen och Jeppe Kofod hade dragit tillbaka sina namn från ändringsförslag 3. 

Dubravka Šuica hade dragit tillbaka sitt namn från ändringsförslagen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18. 
 

 

11. Hantering av utmaningarna i samband med genomförandet av EU:s tullkodex 

Resolutionsförslag: B8-0024/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till resolution B8-0024/2017 

(utskottet IMCO) 

punkt 4 punkt originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 105, 377, 12 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 6 punkt originaltexten delad   

1 +  

2 -  

Omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 4 

Första delen texten i sin helhet utom orden "WTO:s avtal om förenklade handelsprocedurer, 

vilket syftar till att" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 6 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta tillfället i akt att i samband med 

det aktuella utarbetandet av genomförandeåtgärder ta upp de ovannämnda målen och 

att snabbt korrigera eventuella juridiska brister för att maximera tullunionens 

möjligheter" 

Andra delen "och verkligen underlätta världshandeln." 

 


