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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. Begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet 

Betänkande: Gilles Lebreton (A8-0163/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

2. EU-varumärken ***I 

Betänkande: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 596, 28, 6 

 

 

3. Minamatakonventionen om kvicksilver *** 

Rekommendation: Stefan Eck (A8-0067/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 592, 21, 21 

 

 

 

4. Hybrida missmatchningar med tredjeländer * 

Betänkande: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 591, 36, 12 
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5. Avtal om operativt och strategiskt samarbete mellan Danmark och Europol * 

Betänkande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 569, 8, 62 

 

 

6. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ildikó Gáll-Pelcz * 

Betänkande: Indrek Tarand (A8-0166/2017)) (sluten omröstning (artikel 180a, punkt 1 i 
arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning sluten + 326, 126, 193 

 

 

7. Årsrapport om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 

Betänkande: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 530, 105, 12 

 

 

8. Stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 ***I 

Betänkande: Lambert van Nistelrooij och Constanze Krehl (A8-0374/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande av kommissionens förslag 

förslag till avvisande 

av kommissionens 

förslag 

40= 

41= 

EFDD 

ENF 

ONU - 164, 483, 5 

preliminär överenskommelse 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär 

överenskommelse 

42 utskottet ONU + 470, 166, 14 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 41 

EFDD: ÄF 40 
 

 

9. Europaåret för kulturarv ***I 

Betänkande: Mircea Diaconu (A8-0340/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

13 utskottet ONU + 554, 68, 30 

gemensamt uttalande 

från 

Europaparlamentet 

och rådet 

14 utskottet  +  

uttalande från 

kommissionen 

15 utskottet  +  

 

 

 

10. Unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och 

revision ***I 

Betänkande: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

2 utskottet ONU + 543, 59, 45 
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11. Unionsprogram för att stärka delaktigheten för konsumenter i politiken på 

området finansiella tjänster ***I 

Betänkande: Philippe Lamberts (A8-0008/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

2 utskottet ONU + 547, 49, 54 

 

 

 

12. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen och 

genomförandeorgan 

Betänkande: Joachim Zeller (A8-0150/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet) ONU + 466, 173, 11 

Resolutionsförslag 

punkt 2, led b 18 GUE/NGL  -  

punkt 4 19 GUE/NGL  -  

efter punkt 25 7 EFDD  -  

punkt 27 20 GUE/NGL  -  

punkt 29 21 GUE/NGL  -  

punkt 30 22 GUE/NGL  -  

punkt 40, led 1 23 GUE/NGL  -  

punkt 40, led 2 24 GUE/NGL  -  

punkt 48 25 GUE/NGL ONU - 129, 453, 63 

punkt 49 26 GUE/NGL ONU - 174, 465, 7 

punkt 50 27 GUE/NGL  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 90 10 S&D  -  

punkt 102 29 GUE/NGL ONU - 56, 323, 270 

punkt 103 30 GUE/NGL ONU - 52, 334, 261 

punkt 110 31S GUE/NGL  -  

efter punkt 111, 

strecksats 5 

32 GUE/NGL ONU - 49, 321, 275 

punkt 122 33 GUE/NGL  -  

punkt 143 34 GUE/NGL  -  

punkt 153 35 GUE/NGL  -  

punkt 162 36 GUE/NGL  -  

efter punkt 171 8 EFDD ONU - 134, 427, 90 

punkt 185 3 ENF ONU - 66, 499, 70 

punkt 191 37 GUE/NGL  -  

punkt 208 38 GUE/NGL ONU - 125, 486, 34 

punkt 212 39 GUE/NGL  -  

punkt 245 11S 

12S 

S&D 

S&D 

 -  

punkt 246, strecksats 8 41 GUE/NGL  -  

efter punkt 246 9 EFDD  -  

efter punkt 259 13 S&D  -  

punkt 260 14S 

15S 

S&D 

S&D 

 -  

efter punkt 260 1 + 2 PPE  -  

punkt 277  originaltexten särsk. +  

punkt 289  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 333 4 Verts/ALE ONU - 262, 379, 6 

5 Verts/ALE ONU - 134, 339, 167 

6 Verts/ALE ONU - 281, 308, 50 

efter skäl B 16 GUE/NGL  -  

skäl D 17 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 482, 154, 14 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 3 

EFDD: slutomröstning (beslut), ÄF 8 (resolution) 

GUE/NGL: ÄF 25, 26, 29, 30, 32, 38 

Verts/ALE: ÄF 4, 5, 6 
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkt 277 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 289 

Första delen "Europaparlamentet är mycket oroat över en påtaglig tendens i nya förslag från 

kommissionen att ignorera rättsligt bindande bestämmelser i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 233/2014 när det gäller stödberättigande utgifter för 

offentligt utvecklingsbistånd och stödberättigade länder inom 

finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete. Parlamentet påminner om att 

unionsutgifternas laglighet är en central princip för en sund ekonomisk förvaltning 

och att politiska överväganden inte bör ha företräde framför tydligt fastställda 

rättsliga bestämmelser om kommissionen vill förbli trovärdig i rättsstatsfrågor. 

Parlamentet påminner i detta sammanhang kommissionen om domstolens dom 

nyligen om samarbete med Marocko och Västsaharafrågan," 

Andra delen "i vilken domstolen fastslog att unionen konsekvent har överträtt internationell lag." 
 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar kommissionen och 

genomförandeorganen (förordning (EG) nr 58/2003, artikel 14.3 och förordning (EG) nr 

1653/2004, artikel 66.2). 

Ändringsförslagen 28 och 40 hade strukits. 

Punkt 187 ska lyda som följer: 

"Europaparlamentet beklagar att den rumänska regeringen antog en förordning som skulle ha 

kunnat förhindra en effektiv bekämpning av korruption och dessutom ge möjlighet att benåda 

politiker som har varit inblandade i olaglig verksamhet. Sådana nya lagstiftningsåtgärder kan få 

mycket negativa följder för kommissionens strävan att skydda unionens ekonomiska intressen, 

eftersom Rumänien är en stor mottagare av strukturfondsmedel. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att informera parlamentets ansvariga utskott om de åtgärder som kommissionen har 

vidtagit för att åtgärda situationen." 
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13. Ansvarsfrihet 2015: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med 

ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2015 

Betänkande: Joachim Zeller (A8-0160/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag 

sammanslagen 

omröstning 

3 

6 

18 

GUE/NGL  -  

punkt 1 2 GUE/NGL  -  

punkt 6 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

punkt 9 7 GUE/NGL  -  

punkt 10 8 GUE/NGL  -  

punkt 11 9 GUE/NGL  -  

punkt 13 10 GUE/NGL  -  

punkt 16 11 GUE/NGL  -  

punkt 18 12 GUE/NGL  -  

punkt 19 13 GUE/NGL  -  

punkt 20 14 GUE/NGL  -  

punkt 21 15 GUE/NGL  -  

punkt 22 16 GUE/NGL  -  

punkt 23 17 GUE/NGL  -  

punkt 27 19 GUE/NGL  -  

punkt 28 20 GUE/NGL  -  

punkt 33 21 GUE/NGL  -  

punkt 118 22 GUE/NGL  -  

punkt 122 23 GUE/NGL  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 124 24 GUE/NGL  -  

punkt 125 25 GUE/NGL  -  

punkt 126 26 GUE/NGL  -  

punkt 161 27 GUE/NGL  -  

punkt 164 28 GUE/NGL  -  

punkt 179 29 GUE/NGL  -  

punkt 180 30 GUE/NGL  -  

punkt 181 31S GUE/NGL  -  

punkt 182 32S GUE/NGL  -  

punkt 183 33S GUE/NGL  -  

punkt 186 34S GUE/NGL  -  

punkt 307 35 GUE/NGL  -  

punkt 380 36 GUE/NGL  -  

punkt 382 37 GUE/NGL  -  

punkt 395 38 GUE/NGL  -  

efter beaktandeled 4 1 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 497, 108, 46 

 

 

 

14. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF 

Betänkande: Younous Omarjee (A8-0125/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

EO + 510, 130, 7 

Resolutionsförslag 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 529, 109, 8 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

15. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

Betänkande: Dennis de Jong (A8-0153/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet) ONU + 490, 144, 9 

Resolutionsförslag 

efter punkt 5 6 GUE/NGL ONU - 217, 376, 49 

punkt 6 7 GUE/NGL EO + 417, 225, 5 

punkt 21 38 S&D  +  

efter punkt 22 58 ENF  -  

punkt 31  originaltexten ONU + 425, 141, 78 

punkt 32 40S S&D EO - 215, 417, 10 

41 S&D  -  

 originaltexten ONU + 355, 203, 87 

punkt 33 42 S&D EO - 173, 359, 105 

 originaltexten ONU + 339, 210, 88 

punkt 34 43 S&D  -  

 originaltexten ONU + 329, 238, 77 

efter punkt 34 59 ENF  -  

punkt 35 44 S&D EO - 242, 358, 34 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

 originaltexten ONU + 362, 201, 77 

efter punkt 35 45 S&D  -  

50 ENF ONU - 110, 488, 46 

punkt 38 46S S&D ONU - 207, 400, 39 

47 S&D ONU - 216, 385, 41 

efter punkt 38 51 ENF  -  

punkt 39 8 GUE/NGL delad   

1 / ONU - 299, 320, 26 

2 ↓  

punkt 40 9 GUE/NGL  -  

efter punkt 41 24 Verts/ALE delad   

1/AN + 445, 187, 7 

2 / ONU - 281, 345, 6 

punkt 43  originaltexten ONU + 423, 199, 18 

punkt 44 10 GUE/NGL ONU - 166, 423, 49 

 originaltexten delad   

1 -  

2 -  

efter punkt 44 1 Verts/ALE delad   

1/AN + 394, 225, 23 

2 / ONU - 291, 323, 16 

3/AN - 246, 361, 25 

4/AN - 274, 326, 33 

5/AN - 246, 368, 24 

6/AN - 265, 348, 24 

3 EFDD ONU - 243, 372, 23 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 45 11 GUE/NGL ONU + 353, 238, 26 

punkt 46 12 GUE/NGL ONU - 230, 389, 15 

punkt 48 13 GUE/NGL EO + 520, 92, 10 

punkt 51, inledningen 14 GUE/NGL  -  

punkt 51, strecksats 2 25 Verts/ALE ONU - 217, 407, 11 

efter punkt 51 2 Verts/ALE ONU - 181, 447, 15 

52 ENF ONU - 104, 498, 31 

53 ENF ONU - 96, 495, 44 

54 ENF ONU - 95, 501, 44 

punkt 53  originaltexten ONU - 216, 368, 56 

punkt 57  originaltexten ONU + 558, 60, 17 

punkt 58  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 59  originaltexten särsk. +  

punkt 63 15 GUE/NGL  -  

punkt 64  originaltexten ONU + 395, 190, 55 

efter punkt 64 30 S&D, 

Verts/ALE 

EO - 294, 299, 42 

punkt 65 31 S&D, 

Verts/ALE 

 -  

punkt 67 32 S&D, 

Verts/ALE 

EO + 351, 278, 10 

 originaltexten ONU ↓  

efter punkt 68 33 S&D, 

Verts/ALE 

EO + 386, 232, 11 

punkt 69 4 EFDD  -  

punkt 70 16 GUE/NGL ONU - 199, 428, 12 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 73 26 Verts/ALE ONU + 503, 64, 69 

punkt 86 34 PPE EO + 348, 285, 4 

punkt 88 17 GUE/NGL  +  

punkt 91  originaltexten ONU + 484, 112, 41 

efter punkt 92 39 S&D  +  

punkt 94  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 101 48 S&D  -  

punkt 102 49 S&D  -  

efter punkt 111 19 GUE/NGL ONU - 185, 300, 152 

punkt 116 20 GUE/NGL EO + 340, 287, 9 

efter punkt 121 55 ENF ONU - 99, 529, 6 

punkt 124 18 GUE/NGL  -  

punkt 126 35 PPE  -  

punkt 127 21S GUE/NGL  -  

punkt 129 36 PPE delad   

1 +  

2 +  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

punkt 131 37 PPE  +  

punkt 137 27 Verts/ALE delad   

1 / ONU + 314, 296, 27 

2 -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 141 22 GUE/NGL ONU - 268, 339, 29 

punkt 144 28 Verts/ALE  -  

punkt 145 29 Verts/ALE  +  

efter punkt 146 56 ENF ONU - 77, 543, 13 

57 ENF ONU - 86, 532, 10 

punkt 147 23 GUE/NGL EO + 354, 267, 12 

efter punkt 150 5 EFDD ONU - 121, 499, 17 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 350, 273, 12 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: punkterna 31, 32, 33, 34, 35, 91 

ENF: ÄF 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57 

EFDD: slutomröstning (beslut), ÄF 3, 5 (resolution) 

GUE/NGL: punkterna 43, 53, 57, 64, 67; ÄF 6, 10, 11, 12, 16, 19, 22 

Verts/ALE: ÄF 1, 2, 24, 25, 26, 46, 47 
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkterna 33, 34, 35, 53, 59 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

ÄF 36 

Första delen texten i sin helhet utom orden "insisterar dock på att parlamentets säkerhet 

ytterligare bör förstärkas," 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 129 

Första delen texten i sin helhet utom orden "insisterar dock på att byggnadernas säkerhet 

ytterligare bör förstärkas," 

Andra delen dessa ord 

 

S&D: 

punkt 44 

Första delen "Europaparlamentet upprepar parlamentets ståndpunkt avseende ersättningen för 

allmänna utgifter enligt vad som anges i punkterna 36–39 i parlamentets resolution 

om ansvarsfrihet för 2014. Parlamentet konstaterar att det redan nu är möjligt för de 

ledamöter som så önskar att yrka på ersättning av revisionskostnader som en 

stödberättigande kostnad relaterad till ersättningen för allmänna utgifter." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar presidiet att undersöka om kostnadseffektiva metoder finns 

för ledamöterna att få sina utgifter granskade av parlamentets administration, i stället 

för att behöva förlita sig på externa revisorer." 

 
punkt 58 
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Första delen "Europaparlamentet understryker behovet av att modernisera uppdraget för 

parlamentets informationskontor genom att optimera användningen av ny 

kommunikationsteknik och nya kommunikationsmönster och genom att utnyttja 

deras gynnsamma geografiska läge nära medborgarna för att ytterligare intensifiera 

lokala aktiviteter (”going local”), exempelvis i form av debatter med ledamöterna 

och det civila samhället, i syfte att lyssna på människor och engagera dem. 

Parlamentet betonar att diskussioner på nätet och uppmärksamhet från mediernas 

sida till följd av sådana händelser bör bidra till att nå ut ännu bättre till 

medborgarna." 

Andra delen "Parlamentet konstaterar att kostnaderna för byggnader och personal för 

medlemsstaternas informationskontor är oproportionerligt höga i förhållande till de 

belopp som investeras på dessa kontors centrala funktioner. Parlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att före utgången av 2017 förelägga budgetkontrollutskottet en 

detaljerad verksamhets- och finansrapport om informationskontoren i Bryssel och 

Strasbourg, med särskild inriktning på det mervärde de tillför." 

 
ÄF 8 

Första delen texten i sin helhet utom orden "Detta blev till exempel uppenbart" 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 24 

Första delen "Europaparlamentet påminner om ledamöternas skyldighet att omedelbart informera 

administrationen om varje ändring i sina intresseförklaringar." 

Andra delen "Parlamentet beklagar att ledamöternas meritförteckningar och intresseförklaringar 

laddas upp till parlamentets webbplats mycket sent. Parlamentet anser att 

ledamöternas intresseförklaringar bör offentliggöras i ett maskinläsbart format. 

Parlamentet anser att den tillfälliga etiska rådgivningskommittén bör utföra sitt 

arbete på ett mer transparent sätt." 

 
ÄF 27 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar presidiet att undersöka möjligheten att inrätta ett 

incitamentsystem för att främja användningen effektiva transportsätt för pendling 

mellan bostaden och arbetsplatsen och främja hållbarare och effektivare transportsätt 

för pendling mellan bostaden och arbetsplatsen," utom orden "hållbarare och" 

Andra delen "inte minst för att säkerställa efterlevnad med den regionala COBRACE-lagen i 

Bryssel om parkeringsplatser som arbetsgivare ställer till anställdas förfogande. 

Parlamentet påminner när det gäller parlamentets chaufförstjänst att det nu finns en 

direkt tågförbindelse mellan parlamentet och flygplatsen i Bryssel och understryker 

att man vid varje nytt upphandlingsbeslut för parlamentets bilpark bör planera för en 

minskad efterfrågan på grund av detta och för Ecoscore-systemet för urval av alla 

nya bilar." 

 

Verts/ALE, S&D: 

ÄF 1 

Första delen "1. Fastställa och offentliggöra bestämmelserna för användningen av ersättningen för 

allmänna utgifter." 

Andra delen "2. Ersättningen för allmänna utgifter bör under alla omständigheter hanteras på ett 

separat bankkonto;" 

Tredje delen "alla kvitton bör bevaras av ledamöterna." 

Fjärde delen "3. De belopp som inte använts bör återbetalas vid mandatperiodens slut." 

Femte delen "4. En stickprovskontroll som ska omfatta 5 % av ersättningen för allmänna utgifter 

bör införas av parlamentets internrevision. Slutresultatet och slutsatserna av en sådan 

granskning bör ingå i den årliga rapport som parlamentet lägger fram." 
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Sjätte delen "5. Ledamöterna bör en gång om året offentliggöra en översikt över sina utgifter per 

kategori (kommunikationsutgifter, kontorshyra, kontorsmateriel...)." 

 

PPE: 

punkt 94 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar med oro att inga särskilda arrangemang har inrättats 

för personalen för den händelse att en medlemsstat beslutar att lämna unionen." 

Andra delen "Parlamentet inser att denna fråga är relevant för alla europeiska institutioner, och 

uppmanar därför generalsekreteraren att inleda en dialog med kommissionen för att 

se till att brittisk personal inte påverkas negativt av Brexit, och att deras lagstadgade, 

avtalsbaserade och förvärvade rättigheter till fullo garanteras." 
 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

16. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet 

Betänkande: Bart Staes (A8-0131/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om uppskjutande av beslutet om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 603, 14, 15 

 

Övrigt 

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutandet av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 b i bilaga 

IV till arbetsordningen). 
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17. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – domstolen 

Betänkande: Benedek Jávor (A8-0136/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 515, 110, 9 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

18. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – revisionsrätten 

Betänkande: Benedek Jávor (A8-0151/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 534, 91, 7 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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19. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén 

Betänkande: Bart Staes (A8-0144/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 511, 115, 7 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

20. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Regionkommittén 

Betänkande: Bart Staes (A8-0141/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 9 1 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 517, 107, 11 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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21. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget - Europeiska utrikestjänsten 

Betänkande: Benedek Jávor (A8-0122/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 512, 120, 3 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

22. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen 

Betänkande: Benedek Jávor (A8-0142/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 529, 91, 12 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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23. Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen 

Betänkande: Bart Staes (A8-0140/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 518, 111, 4 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

24. Ansvarsfrihet 2015: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning 

och kontroll 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag 

efter punkt 11 1 EFDD  -  

punkt 14 3 S&D, PPE  +  

efter punkt 42 2 EFDD ONU - 149, 398, 87 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 506, 98, 27 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 2 
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25. Ansvarsfrihet 2015: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 508, 117, 10 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

26. Ansvarsfrihet 2015: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk 

kommunikation (Berec) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 8 1 S&D  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 520, 110, 4 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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27. Ansvarsfrihet 2015: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 510, 109, 11 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

28. Ansvarsfrihet 2015: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning 

(Cedefop) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 510, 110, 8 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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29. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisakademin (Cepol) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 502, 108, 13 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

30. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 505, 103, 11 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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31. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 515, 113, 4 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

32. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska bankmyndigheten (EBA) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 505, 122, 5 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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33. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av 

sjukdomar (ECDC) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 520, 103, 5 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

34. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet) ONU + 503, 120, 5 

Resolutionsförslag 

efter punkt 19 1 EFDD ONU - 207, 344, 71 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 512, 106, 2 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: slutomröstning (beslut), ÄF 1 (resolution) 
 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

  



 

P8_PV(2017)04-27(VOT)_SV.docx 26 PE 604.386 

 

35. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska miljöbyrån (EEA) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 508, 106, 11 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

36. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 510, 111, 6 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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37. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet) ONU + 488, 129, 10 

Resolutionsförslag 

efter punkt 4 1 Verts/ALE  -  

punkt 9  originaltexten särsk. +  

punkt 14 2 Verts/ALE  -  

efter punkt 14 3 Verts/ALE EO - 279, 341, 2 

4 Verts/ALE  -  

5 Verts/ALE  -  

punkt 15  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 464, 156, 2 

punkt 26  originaltexten särsk. +  

efter punkt 28 6 Verts/ALE  -  

7 Verts/ALE  -  

8 Verts/ALE  -  

efter punkt 41 9 EFDD ONU - 156, 408, 66 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 491, 115, 11 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: slutomröstning (beslut), ÄF 9 (resolution) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkterna 9, 15, 26 
 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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38. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 499, 111, 5 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

39. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten 

(Eiopa) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 509, 113, 9 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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40. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 503, 108, 13 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

41. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

efter punkt 9 1 Verts/ALE  -  

punkt 18  originaltexten särsk. +  

punkt 36  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 390, 206, 19 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 510, 101, 13 

 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkterna 18, 6 
 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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42. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 

narkotikamissbruk (ECNN) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 518, 104, 2 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

43. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 510, 98, 14 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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44. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet 

(Enisa) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 495, 113, 13 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

45. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 501, 116, 9 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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46. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska värdepapperskommittén (Esma) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 502, 115, 8 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

47. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 502, 114, 6 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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48. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-

system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 504, 111, 10 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

49. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 514, 106, 3 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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50. Ansvarsfrihet 2015: Euratoms försörjningsbyrå 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 496, 111, 11 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

51. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och 

arbetsvillkor (Eurofound) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 511, 108, 4 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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52. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 503, 96, 16 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

53. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisbyrån (Europol) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 19  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 500, 103, 16 

 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 19 
 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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54. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 

(FRA) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 501, 114, 6 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

55. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa 

samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

efter punkt 23 1 ENF ONU - 131, 446, 43 

2 ENF ONU - 96, 461, 44 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 492, 124, 3 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 1, 2 
 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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56. Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för GNSS (GSA) 

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 501, 104, 12 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

57. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) 

Betänkande: Miroslav Poche (A8-0103/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 493, 109, 14 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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58. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Clean Sky 2 

Betänkande: Miroslav Poche (A8-0094/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 502, 92, 21 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

59. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Ecsel 

Betänkande: Miroslav Poche (A8-0113/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 499, 102, 14 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

  



 

P8_PV(2017)04-27(VOT)_SV.docx 39 PE 604.386 

 

60. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) 

Betänkande: Miroslav Poche (A8-0109/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 501, 101, 11 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

61. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 

2 

Betänkande: Miroslav Poche (A8-0083/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 501, 106, 8 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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62. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för ITER och utveckling av 

fusionsenergi 

Betänkande: Miroslav Poche (A8-0108/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag 

punkt 3 1 Verts/ALE ONU - 192, 386, 31 

punkt 4 2 Verts/ALE ONU - 218, 341, 37 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 431, 147, 37 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 1, 2 
 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
 

 

63. Ansvarsfrihet 2015: gemensamma Sesar-företaget 

Betänkande: Miroslav Poche (A8-0096/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet 

omröstning: beslut 

(texten i sin helhet) 

 +  

Resolutionsförslag 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 499, 105, 9 

 

Övrigt 

Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar avslutandet av räkenskaperna (se 

artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen). 
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64. Förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena 

Betänkande: Ulrike Rodust (A8-0138/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 39 1 ≥ 76 

ledamöter 

ONU + 358, 240, 16 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 428, 64, 118 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 1 
 

 

65. EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn 

Betänkande: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 2 1 ≥ 76 

ledamöter 

 +  

punkt 5 2 ≥ 76 

ledamöter 

 +  

punkt 7 3 ≥ 76 

ledamöter 

 +  

punkt 18 4 ≥ 76 

ledamöter 

 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 505, 49, 57 
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Övrigt  

Punkt 5 ska lyda som följer: 

"5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gå längre än endast lägga fram ett 

arbetsdokument och presentera ett lagstiftningsförslag om bindande krav på tillbörlig aktsamhet 

för leveranskedjor i klädsektorn. Parlamentet betonar att detta lagstiftningsförslag måste anpassas 

till OECD:s nya vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor i klädes- och 

skoindustrin i linje med OECD:s riktlinjer för multinationella företag som importerar till 

Europeiska unionen, ILO:s resolution om anständigt arbete i globala leverantörskedjor och med 

internationellt överenskomna mänskliga rättigheter och sociala och miljömässiga standarder." 

 

Punkt 6 ska lyda som följer: 

"6. Europaparlamentet understryker att OECD:s nya vägledning om tillbörlig aktsamhet för 

ansvarsfulla leveranskedjor i klädes- och skoindustrin i linje med OECD:s riktlinjer bör utgöra den 

vägledande principen i kommissionens lagstiftningsförslag. Parlamentet betonar att detta 

lagstiftningsförslag bör innefatta grundläggande normer såsom arbetsmiljö, hälsostandarder, en lön 

som går att leva på, föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar, förhindrande av 

sexuella trakasserier och våld på arbetsplatsen och avskaffande av tvångsarbete och barnarbete. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att ta upp följande frågor: nyckelkriterier för 

hållbar produktion, transparens och spårbarhet, inbegripet transparent datainsamling och verktyg 

för konsumentinformation, kontroller och revision av tillbörlig aktsamhet, tillgång till rättsmedel, 

jämställdhet, barns rättigheter, rapportering om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, företagens 

ansvar i händelse av katastrofer orsakade av människor och insatser för att höja medvetenheten i 

Europeiska unionen. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att beakta andra nationella 

lagstiftningsförslag och initiativ med samma mål som denna lagstiftning, så snart dessa förslag och 

initiativ har granskats och det framgått att de uppfyller kraven i den europeiska lagstiftningen." 
 

 

66. Nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla 

tillgången till mark för jordbrukare? 

Betänkande: Maria Noichl (A8-0119/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 30  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 322, 259, 18 

punkt 32  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 355, 230, 11 

Visa 5  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 348, 223, 29 

skäl C  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 317, 264, 7 

skäl D  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 312, 264, 25 

skäl M  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 327, 256, 6 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl AM  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 323, 262, 9 

skäl AN  originaltexten särsk. / 

EO 

- 278, 281, 42 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 524, 37, 45 

 

Begäranden om särskild omröstning 

76 ledamöter: strecksats 5, skäl C, D, M, AM, AN, punkterna 30, 32 
 

Övrigt 

Punkt 25 täcks av punkt 21 och stryks därför i den antagna texten. 
 

 

67. Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

Betänkande: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 8 3 EFDD  -  

4 EFDD  -  

5 EFDD ONU - 151, 427, 20 

efter punkt 9 6 EFDD ONU - 145, 430, 25 

7 EFDD  -  

punkt 13  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 487, 78, 30 

punkt 15  originaltexten särsk. / 

EO 

- 244, 262, 83 

efter punkt 21 8 EFDD ONU - 183, 407, 7 

9 EFDD  -  

efter punkt 23 10 EFDD ONU - 149, 427, 25 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 24 11 EFDD ONU - 144, 437, 20 

punkt 34  originaltexten särsk. +  

punkt 35 1 GUE/NGL  -  

efter punkt 44 2 GUE/NGL  -  

12 EFDD ONU - 107, 477, 16 

13 EFDD  -  

punkt 45  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 280, 269, 50 

efter punkt 52 14 EFDD ONU - 179, 409, 12 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 431, 134, 34 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 
 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL: punkterna 13, 34 

Verts/ALE: punkt 15 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 45 

Första delen texten i sin helhet utom orden "bort från fossila bränslen och" 

Andra delen dessa ord 

 

GUE/NGL: 

punkt 8 

Första delen "Europaparlamentet anser att en ökning av EIB:s utlåningsverksamhet skulle kunna 

åstadkommas genom ökade synergier med offentliga medel, vilket i sin tur skulle 

stimulera offentliga och privata investeringar." 
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Andra delen "Parlamentet betonar att en sådan ökning bör åtföljas av motsvarande diversifiering 

av EIB:s produktskala, inbegripet ett ökat och finanspolitiskt ansvarsfullt utnyttjande 

av offentlig-privata partnerskap – med en lämplig avvägning mellan offentliga och 

privata fördelar – och andra innovativa instrument så att realekonomins och 

marknadens behov bättre kan tillgodoses. Parlamentet betonar att sådana åtgärder 

bör vidtas, men inser samtidigt att nya produkter ofta kräver ytterligare 

styrningsverktyg för att se till att de är lämpliga, och att särskild vikt bör fästas vid 

en strategisk fördelning av finansiering och främjande av EU:s policymål." 

 

Verts/ALE: 

punkt 24 

Första delen texten i sin helhet utom orden "Parlamentet gläder sig framför allt över att EIB:s 

verksamhet bidrog till att inrätta och upprätthålla 4,1 miljoner arbetstillfällen vid 

europeiska små och medelstora företag och midcap-företag (13 % jämfört med 

2014)." 

Andra delen dessa ord 
 

 

68. Genomförandet av gruvavfallsdirektivet 

Betänkande: György Hölvényi (A8-0071/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 20 1 PPE  +  

efter skäl F 2 PPE  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 566, 8, 20 

 

 

69. Situationen i Venezuela 

Resolutionsförslag: B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-
0276/2017, B8-0277/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0270/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 450, 35, 100 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0270/2017  ALDE  ↓  

B8-0271/2017  PPE  ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

B8-0272/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0274/2017  S&D  ↓  

B8-0275/2017  ECR  ↓  

B8-0276/2017  EFDD  ↓  

B8-0277/2017  GUE/NGL  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ALDE: slutomröstning 
 

Övrigt 

José Inácio Faria hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-

0270/2017. 
 

 

70. Invändning mot en delegerad akt: det allmänna preferenssystemet 

Resolutionsförslag: B8-0273/2017 (kvalificerad majoritet krävs för antagande av resolutionsförslaget) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0273/2017  

(GUE/NGL) 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU - 119, 436, 22 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL, ENF: slutomröstning 

 


