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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. Zimbabwe: fallet med pastor Evan Mawarire 

Resolutionsförslag: B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt resolutionsförslag RC-B8-0191/2017  

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

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0191/2017  ECR  ↓  

B8-0194/2017  S&D  ↓  

B8-0196/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0200/2017  ALDE  ↓  

B8-0224/2017  PPE  ↓  
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2. Ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim 

Resolutionsförslag: B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt resolutionsförslag RC-B8-0190/2017 

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

punkt 19    originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 451, 73, 86 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0190/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2017  ECR  ↓  

B8-0195/2017  S&D  ↓  

B8-0198/2017  ALDE  ↓  

B8-0221/2017  PPE  ↓  

 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: Slutlig omröstning RC-B8-0190/2017 
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkt 19 
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3. Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima 

Resolutionsförslag: B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-
0225/2017, B8-0226/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt resolutionsförslag RC-B8-0193/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

punkt 6  originaltexten särsk. +  

punkt 12 1 GUE/NGL  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0193/2017  ECR  ↓  

B8-0197/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0199/2017  EFDD  ↓  

B8-0222/2017  S&D  ↓  

B8-0223/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2017  ALDE  ↓  

B8-0226/2017  PPE  ↓  

 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 6 
 

 

4. EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 

Resolutionsförslag: B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-

0188/2017, B8-0189/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt resolutionsförslag RC-B8-0183/2017  

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

punkt 12  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

3 +  

4 +  

punkt 15  originaltexten särsk. +  

punkt 23  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 25 1 Verts/ALE ONU - 197, 371, 50 

punkt 27  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0183/2017  PPE  ↓  

B8-0184/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0185/2017  EFDD  ↓  

B8-0186/2017  ALDE  ↓  

B8-0187/2017  S&D  ↓  

B8-0188/2017  ECR  ↓  

B8-0189/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 1 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 15 
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Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 27 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar EU att samarbeta med sina partner om 

genomförandet av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter 

och att uppmuntra fler stater att anta nationella handlingsplaner och engagera sig i 

arbetsflödena i FN:s arbetsgrupper samt i kontoret för FN:s högkommissarie för 

mänskliga rättigheter (OHCHR).” 

Andra delen ”Parlamentet upprepar sin uppmaning till alla stater, inbegripet EU, att aktivt och 

konstruktivt delta i utarbetandet, så snart som möjligt, av ett rättsligt bindande 

instrument som i internationell människorättslagstiftning reglerar den verksamhet 

som bedrivs av transnationella företag och andra företag i syfte att förebygga, utreda 

och åtgärda kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt att se till att det finns 

tillgång till rättsmedel när kränkningar förekommer.” 

 

PPE, ECR 

punkt 12 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”könsidentitet” och ”sexuell läggning” och ”inklusive 

den nya oberoende experten på skydd mot våld och diskriminering på grund av 

sexuell läggning och könsidentitet” 

Andra delen ”könsidentitet” 

Tredje delen ”sexuell läggning” 

Fjärde delen ”inklusive den nya oberoende experten på skydd mot våld och diskriminering på 

grund av sexuell läggning och könsidentitet” 

 
punkt 23 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att främja jämställdhet mellan 

kvinnor och män och att aktivt stödja det arbete som uträttas av UN Women, liksom 

initiativ till jämställdhetsintegrering i sin verksamhet och sina program. Parlamentet 

begär ett fortsatt stöd till åtgärder för att stärka kvinnors och flickors egenmakt och 

utrota alla former av våld mot och diskriminering av kvinnor och flickor, inbegripet 

könsrelaterat våld. Parlamentet begär eftertryckligen att EU ska arbeta för 

tvärregionala initiativ för främjande, skydd och förverkligande av kvinnors 

rättigheter” 

Andra delen ”och ett fullständigt och effektivt genomförande av såväl handlingsplanen från 

Peking som ICPD handlingsprogrammet” 

Tredje delen ”samt att EU ska fortsätta sitt engagemang för sexuella och reproduktiva rättigheter i 

detta sammanhang.” 
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5. Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos importörer av mineraler och metaller 

med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden ***I 

Betänkande: Iuliu Winkler (A8-0141/2015) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Preliminär 

överenskommelse 

156 utskottet ONU + 558, 17, 45 

Uttalanden  157 utskottet  +  

 

Övrigt: 

Betänkandet skickades till utskottet den 20 maj 2015 för interinstitionella förhandlingar. 
 

 

 

6. Unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom 

fiskerisektorn 

Betänkande: Marco Affronte (A8-0150/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Preliminär överenskommelse 

Preliminär 

överenskommelse 

118 utskottet ONU + 535, 38, 48 

Förslag till lagstiftningsakt 

texten i sin helhet 118 utskottet  ↓  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-117 utskottet  ↓  

omröstning: kommissionens förslag ONU ↓  

 

* En politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet kan föreslå att man ska gå 

vidare med omröstningen om ändringsförslag till lagstiftningsakten. Parlamentet röstar om ett sådant 

eventuellt förslag (artikel 59.3 och 59.4 i arbetsordningen).  
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7. Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- 

och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder 

Betänkande: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter beaktandeled 13 1 föredragandena  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 360, 212, 48 

 

 

 

8. En integrerad EU-politik för Arktis 

Betänkande: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 13  originaltexten delad   

1 / ONU + 334, 265, 20 

2 / ONU - 183, 414, 20 

punkt 14  originaltexten delad   

1 / ONU + 561, 43, 15 

2 / ONU + 301, 289, 27 

3 / ONU + 386, 212, 21 

punkt 41 1 ≤ 76 

ledamöter 

 -  

 originaltexten ONU - 187, 287, 148 

efter punkt 56 2 ≤ 76 

ledamöter 

 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 483, 100, 37 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: punkterna 13, 14, 41 
 

Begäranden om särskild omröstning 

≤ 76 ledamöter punkterna 13, 41 
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Begäranden om delad omröstning 

≤ 76 ledamöter 

punkt 13 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbjuda subventioner för fossila 

bränslen som minskar kostnaderna för energiproduktion från fossila bränslen, med 

målsättningen att motverka utvinning och användning av fossila bränslen.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att inom 

internationella forum arbeta för ett framtida totalt förbud mot utvinning av olja och 

gas i Arktis för att nå målet om en koldioxidsnål ekonomi.” 

 
punkt 14 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar EU att främja stränga lagstiftningskrav för 

försiktighet på området miljöskydd och säkerhet för internationell oljeborrning, 

oljeprospektering och oljeproduktion.” 

Andra delen ”Parlamentet efterlyser ett förbud mot oljeborrning i de isiga arktiska vattnen i EU 

och EES” 

Tredje delen ”och vill att EU ska främja jämförbara försiktighetskrav i Arktiska rådet och för 

arktiska kuststater.” 
 

 

9. Rapport för 2016 om Montenegro 

Betänkande: Charles Tannock (A8-0050/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 10 ENF  -  

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3/ EO - 264, 278, 70 

4 +  

punkt 5 6 GUE/NGL  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 15 7 GUE/NGL  -  

punkt 17 4 S&D, 

Verts/ALE: 

EO + 311, 234, 61 

punkt 32 1 Verts/ALE  +  

punkt 34 2 Verts/ALE  -  

punkt 36 8 GUE/NGL  -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 40 9S GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE EO - 288, 302, 21 

skäl A 5 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 471, 98, 41 

 

Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 3 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”behövde” och “delar av” och “externa aktörer” 

Andra delen ”behövde” 

Tredje delen ”delar av” 

Fjärde delen ”externa aktörer” 

 
punkt 5 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”Ryssland” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 36 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”inklusive rådets beslut (Gusp) 2016/1671 som 

bekräftade EU:s restriktiva åtgärder gentemot Ryssland” 

Andra delen dessa ord 
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10. E-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar 

Betänkande: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 16  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 414, 156, 16 

punkt 20  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 314, 271, 9 

punkt 23  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 350, 235, 4 

punkt 27  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 317, 249, 20 

punkt 32  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 38  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 39 1 ≤ 76 

ledamöter 

 -  

punkt 41  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 299, 285, 6 

punkt 43  originaltexten särsk. +  

skäl A  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl G  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 459, 53, 47 

 

Begäranden om särskild omröstning 

≤ 76 ledamöter: punkterna 16, 23, 27, 43 
 

Begäranden om delad omröstning 

≤ 76 ledamöter 

punkt 20 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”genom segmenterade proaktiva verktyg med hjälp av 

vilka man kan få tillgång till samtliga handlingar som ingår i parlamentets akter.” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 32 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”Vidare rekommenderar parlamentet kommissionen 

att fokusera på lösningar med öppen källkod som lätt kan införas på hela den digitala 

inre marknaden.” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 38 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet uppmanar de politiska grupperna i 

Europaparlamentet och de europeiska politiska partierna att öka möjligheterna till 

offentlig debatt och e-deltagande.” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 41 

Första delen texten i sin helhet utom orden Parlamentet föreslår därför att man bör se om de 

europeiska partiernas stadgar eventuellt behöver ändras och att dessa bör omfatta 

och främja e-deltagande. 

Andra delen dessa ord 

 
skäl A 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”eftersom många människor vänder sig bort från det 

politiska beslutsfattandet, och det finns en växande risk för ett allmänt missnöje med 

politiken”. 

Andra delen dessa ord 

 
skäl G 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”likgiltighet och” 

Andra delen dessa ord 

 


