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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. Protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och 

Mongoliet (p.g.a. Kroatiens anslutning) *** 

Rekommendation: Helmut Scholz (A8-0074/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 585, 52, 15 

 

 

 

2. Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina 

(p.g.a. Kroatiens anslutning) *** 

Rekommendation: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 592, 54, 21 

 

 

 

3. Avtalet mellan EU och Norge om kompletterande bestämmelser till instrumentet 

för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering *** 

Rekommendation: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 561, 33, 77 

 

 

 

4. EU:s anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) *** 

Rekommendation: Fernando Ruas (A8-0187/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 617, 57, 5 
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5. EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 

Betänkande: Sabine Verheyen (A8-0178/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 570, 70, 36 

 

 

6. Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot 

bedrägerier 

Betänkande: Julia Pitera (A8-0159/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 6 5 S&D  +  

punkt 20 10 S&D EO - 290, 355, 33 

efter punkt 20 11 S&D EO + 373, 246, 58 

punkt 25 12 S&D EO + 330, 323, 23 

punkt 35 6 S&D  +  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

efter punkt 50 3 EFDD  -  

punkt 51 13 S&D EO + 361, 286, 25 

efter punkt 53 4 EFDD  +  

punkt 56 14 S&D EO - 240, 404, 33 

punkt 69 7 S&D  +  

punkt 71 15 S&D  -  

punkt 72 1 Verts/ALE  +  

efter punkt 72 2 Verts/ALE  +  

punkt 85 8 S&D EO - 299, 355, 24 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter skäl F 9 S&D EO + 371, 279, 27 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 553, 67, 56 

 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 35 

Första delen Texten i sin helhet utom orden “med det högsta antalet anmälda oriktigheter – 

Rumänien, Italien, Spanien, Polen, Ungern, Portugal och Litauen” 

Andra delen dessa ord 
 

 

7. Resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet 

Betänkande: Biljana Borzan (A8-0175/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 63 2 ≥ 76 

ledamöter 

 +  

punkt 65  originaltexten särsk. +  

punkt 75  ≥ 76 

ledamöter 

EO - 230, 435, 5 

punkt 79  originaltexten särsk. +  

punkt 115  originaltexten särsk. +  

punkt 117  originaltexten särsk. / 

EO 

- 321, 333, 16 

punkt 119  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl AI 1 ≥ 76 

ledamöter 

 +  

skäl D  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 372, 295, 8 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 623, 33, 20 

 

Begäranden om särskild omröstning 

≥ 76 ledamöter punkterna 65, 79, 115, 117 
 

Begäranden om delad omröstning 

≥ 76 ledamöter 

skäl D 

Första delen “För varje kilo livsmedel som produceras släpps 4,5 kg koldioxid ut i atmosfären 

enligt aktuella studier. De cirka 89 miljoner ton livsmedel som slängs i Europa 

genererar 170 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, fördelat enligt följande: 

livsmedelsindustrin 59 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, inhemsk 

konsumtion 78 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år och övriga 33 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter per år. Produktionen av de 30 % livsmedel som i slutändan 

inte konsumeras står för ytterligare 50 % av det vatten som används till bevattning,” 

Andra delen “samtidigt som det krävs 5–10 ton vatten för att producera ett kilo nötkött.” 

 
punkt 119 

Första delen “Europaparlamentet hoppas att den landningsskyldighet i den gemensamma 

fiskeripolitiken som just nu håller på att fasas in kommer att leda till mer selektiva 

fiskeredskap och fiskemetoder, och slutligen till att en mindre mängd fisk kastas ut 

till havs.” 

Andra delen “Parlamentet noterar dock att landningsskyldigheten inte gäller all fisk och att det 

därför behövs ytterligare åtgärder.” 
 

 

8. Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett 

verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel 

Betänkande: Tiziana Beghin (A8-0162/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 468, 89, 82 

 


