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1. 2016 års rapport om Turkiet 

Betänkande: Kati Piri (A8-0234/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 2 8 Verts/ALE  +  

punkt 3 1 EFDD ONU - 90, 522, 5 

punkt 7 2 EFDD ONU - 103, 522, 6 

 originaltexten ONU + 559, 34, 35 

punkt 8 26 ENF ONU - 91, 529, 9 

3 EFDD ONU - 88, 529, 8 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 9 9 Verts/ALE  -  

15 PPE  +  

punkt 13 18 GUE/NGL  -  

punkt 16  originaltexten  + ändrad muntligen 

punkt 17 14 Verts/ALE  +  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

punkt 18 19 GUE/NGL ONU - 267, 345, 24 

punkt 19  originaltexten särsk. +  

punkt 20 10 Verts/ALE  -  

punkt 21 20S GUE/NGL  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

originaltexten delad   

1 / ONU + 476, 109, 54 

2 / ONU + 475, 120, 38 

3 / ONU + 483, 88, 60 

punkt 22 21 GUE/NGL EO - 102, 514, 21 

11 Verts/ALE  -  

 originaltexten ONU + 439, 163, 31 

punkt 23 4 EFDD ONU - 97, 529, 10 

12 Verts/ALE  -  

22 GUE/NGL  -  

 originaltexten ONU + 482, 92, 64 

punkt 25 5 EFDD ONU  ingen omröstning 

27 ENF ONU  ingen omröstning 

 originaltexten delad  ingen omröstning 

1   

2   

punkt 26 24 GUE/NGL  -  

13 Verts/ALE  -  

punkt 27  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 477, 93, 65 

3 +  

4 / ONU + 476, 148, 8 

efter punkt 26 16 PPE  +  

punkt 28 28 ENF ONU - 86, 547, 4 

efter punkt 30 29 ENF ONU - 151, 438, 38 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 31 30 ENF ONU - 94, 474, 63 

31 ENF ONU - 144, 460, 10 

punkt 33 25 GUE/NGL delad   

1 +  

2 -  

punkt 36  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 4  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 7  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 8  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter beaktandeled 11 6 Verts/ALE  -  

efter beaktandeled 12 7 Verts/ALE  -  

beaktandeled 13  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 16  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 19  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 21 17 GUE/NGL  -  

 originaltexten särsk. +  

skäl A  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 477, 64, 97 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 1, 2, 3, 4, 5 

GUE/NGL: ÄF 19 

ENF: ÄF 26 - 31; punkterna 7, 21, 22, 23 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: punkterna 19, 36, beaktandeled 4, 7, 13, 16, 19, 21, skäl A 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

ÄF 25 
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Första delen följande ord utgår "oavbrutet" 

Andra delen följande ord utgår "Parlamentet åtar sig att intensifiera sitt arbete för att föra samtal 

med turkcyprioterna som förberedelse för deras fullständiga integrering i EU, och 

uppmanar kommissionen att göra sammalunda." 

 

Verts/ALE, EFDD: 

punkt 27 

Första delen "Europaparlamentet lovordar den turkiska regeringens engagemang och 

engagemanget från lokala icke-statliga organisationer samt den gästfrihet som 

befolkningen har visat genom att ta emot runt 3 miljoner flyktingar. Parlamentet 

noterar uttalandet från EU och Turkiet om migration och uppmanar med kraft 

medlemsstaterna att inleda det frivilliga vidarebosättningssystemet för de mest 

sårbara flyktingarna i Turkiet. Kommissionen uppmanas att säkerställa långsiktiga 

investeringar både i flyktingar och i deras värdsamhällen i Turkiet samt lämplig 

användning av medlen. Parlamentet uppmuntrar den turkiska regeringen att bevilja 

samtliga syriska flyktingar arbetstillstånd och tillgång till hälso- och sjukvård samt 

att ge syriska barn tillgång till utbildning." utom orden "Parlamentet noterar 

uttalandet från EU och Turkiet om migration och uppmanar med kraft 

medlemsstaterna att inleda det frivilliga vidarebosättningssystemet för de mest 

sårbara flyktingarna i Turkiet." 

Andra delen "Parlamentet noterar uttalandet från EU och Turkiet om migration och uppmanar 

med kraft medlemsstaterna att inleda det frivilliga vidarebosättningssystemet för de 

mest sårbara flyktingarna i Turkiet." 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar Ankara och EU att fortsätta med sin samordnade patrullering 

i Egeiska havet, att öka sina ansträngningar för att bekämpa migrantsmugglingen 

och att fullt ut och effektivt tillämpa återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet och 

de bilaterala återtagandeavtalen med Bulgarien och Grekland." utom orden 

"återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet och" 

Fjärde delen "återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet och" 

 

ENF: 

punkt 1 

Första delen "Europaparlamentet understryker att 2016 var ett svårt år för Turkiets befolkning på 

grund av det fortsatta kriget i Syrien, det stora antalet flyktingar, konflikten i sydöst, 

en lång rad förfärliga terrorattacker" 

Andra delen "och ett våldsamt kuppförsök då 248 människor dödades. Parlamentet upprepar sitt 

kraftiga fördömande av kuppförsöket den 15 juli och uttrycker sin solidaritet med 

Turkiets befolkning. Parlamentet erkänner den turkiska regeringens rätt och 

skyldighet att vidta åtgärder för att ställa förövarna till svars, samtidigt som 

rättsstatsprincipen och rätten till en rättvis rättegång säkerställs" 

 
punkt 8 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att, i enlighet 

med förhandlingsramverket, formellt lägga förhandlingarna med Turkiet om EU-

anslutning på is omedelbart" 

Andra delen "om det konstitutionella reformpaketet genomförs i oförändrat skick. Parlamentet 

understryker, med beaktande av Venedigkommissionens anmärkningar om 

konstitutionella reformer, att de föreslagna konstitutionella ändringarna inte 

respekterar de grundläggande principerna om maktfördelning, inte föreskriver 

tillräckliga kontroller och motvikter och inte heller överensstämmer med 

Köpenhamnskriterierna. Kommissionen, medlemsstaterna och Turkiet uppmanas att 

föra en öppen och ärlig diskussion om de områden av ömsesidigt intresse där ett 

intensifierat samarbete vore möjligt. Parlamentet betonar att varje politiskt åtagande 

mellan EU och Turkiet bör grundas på villkorade bestämmelser vad gäller respekten 

för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter" 
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punkt 17 

Första delen texten i sin helhet utom orden "Parlamentet beklagar att hbti-personer för andra året i 

rad har förbjudits att marschera i Ankara och Istanbul. Parlamentet är allvarligt oroat 

över könsrelaterat våld, diskriminering, hatpropaganda mot minoriteter, hatbrott och 

kränkningar av hbti-personers mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar Turkiet 

att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra och bestraffa hatpropaganda eller brott 

mot minoriteter. Turkiet uppmanas att harmonisera sin inhemska lagstiftning med 

Europarådets Istanbulkonvention, som landet ratificerade 2014. Parlamentet 

välkomnar regeringens nationella strategi och handlingsplan för romer och 

uppmanar den turkiska regeringen att börja genomföra strategin och införa en 

övervaknings- och utvärderingsmekanism. Myndigheterna uppmuntras att ta itu med 

de största hindren för romernas sociala delaktighet." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 21 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar Turkiet att ytterligare anpassa sin utrikespolitik till 

EU:s utrikespolitik. Parlamentet efterlyser närmare samarbete och samordning av de 

utrikespolitiska utmaningarna mellan EU och Turkiet." 

Andra delen "Den turkiske utrikesministern bör inbjudas att närvara vid rådets (utrikes frågor) 

möten från fall till fall när det är relevant." 

Tredje delen "Parlamentet rekommenderar att rådet bjuder in den turkiska regeringen till ett 

toppmöte för att diskutera förbindelserna mellan EU och Turkiet." 

 
punkt 25 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta den senaste utvecklingen i 

Turkiet när den genomför halvtidsöversynen av medel från instrumentet för stöd 

inför anslutningen (IPA) 2017, och att tillfälligt upphäva föranslutningsstödet" 

Andra delen "om anslutningsförhandlingarna tillfälligt upphävs. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att, om detta scenario inträffar, använda dessa medel för att direkt 

stödja Turkiets civilsamhälle och flyktingar i Turkiet och att investera mer i 

utbytesprogram för mellanmänskliga kontakter, såsom Erasmus+ för studenter, 

akademiker och journalister." 

 
beaktandeled 8 

Första delen "med beaktande av den förklaring som Europeiska gemenskapen och dess 

medlemsstater utfärdade den 21 september 2005, inbegripet bestämmelsen att ett 

erkännande från alla EU:s medlemsstater är en nödvändig del i 

anslutningsprocessen" 

Andra delen "och av behovet att Turkiet till fullo och effektivt genomför tilläggsprotokollet till 

Ankaraavtalet i förhållande till alla medlemsstater, genom att undanröja alla hinder 

för den fria rörligheten för varor utan fördomar eller diskriminering," 

 

Verts/ALE, EFDD 

punkt 27 
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Första delen "Europaparlamentet lovordar den turkiska regeringens engagemang och 

engagemanget från lokala icke-statliga organisationer samt den gästfrihet som 

befolkningen har visat genom att ta emot runt 3 miljoner flyktingar. Parlamentet 

noterar uttalandet från EU och Turkiet om migration och uppmanar med kraft 

medlemsstaterna att inleda det frivilliga vidarebosättningssystemet för de mest 

sårbara flyktingarna i Turkiet. Kommissionen uppmanas att säkerställa långsiktiga 

investeringar både i flyktingar och i deras värdsamhällen i Turkiet samt lämplig 

användning av medlen. Parlamentet uppmuntrar den turkiska regeringen att bevilja 

samtliga syriska flyktingar arbetstillstånd och tillgång till hälso- och sjukvård samt 

att ge syriska barn tillgång till utbildning.” utom orden “Parlamentet noterar 

uttalandet från EU och Turkiet om migration och uppmanar med kraft 

medlemsstaterna att inleda det frivilliga vidarebosättningssystemet för de mest 

sårbara flyktingarna i Turkiet." 

Andra delen "Parlamentet noterar uttalandet från EU och Turkiet om migration och uppmanar 

med kraft medlemsstaterna att inleda det frivilliga vidarebosättningssystemet för de 

mest sårbara flyktingarna i Turkiet." 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar Ankara och EU att fortsätta med sin samordnade patrullering 

i Egeiska havet, att öka sina ansträngningar för att bekämpa migrantsmugglingen 

och att fullt ut och effektivt tillämpa återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet och 

de bilaterala återtagandeavtalen med Bulgarien och Grekland.” utom orden 

“återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet och" 

Fjärde delen "återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet och" 
 

Övrigt 

Ändringsförslag 23 hade dragits tillbaka. 

Renate Sommer lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 16: 

 

"16. Europaparlamentet är allvarligt bekymrat över bristen på respekt för religionsfriheten, över 

diskriminering mot religiösa minoriteter, inklusive kristna och aleviter, och över våld av religiösa 

skäl, inklusive verbala och fysiska attacker, stigmatisering och sociala påtryckningar i skolor och 

problem rörande möjligheten att lagligen inrätta en gudstjänstlokal. Parlamentet uppmanar de 

turkiska myndigheterna att främja positiva och effektiva reformer när det gäller tanke-, samvets- 

och religionsfrihet genom att låta religiösa samfund bli juridiska personer, låta 

välgörenhetsstiftelser välja sina styrande organ, avskaffa alla begränsningar avseende utbildning, 

utnämning och succession av präster, följa de relevanta domarna från Europadomstolen och 

Venedigkommissionens rekommendationer samt genom att avskaffa all slags diskriminering eller 

hinder baserade på religion. Parlamentet uppmanar Turkiet att respektera det ekumeniska 

patriarkatets särdrag och betydelse och erkänna det som juridisk person. Parlamentet upprepar 

behovet av att tillåta Halki-seminariet att öppna på nytt och avlägsna alla hinder för dess funktion. 

Det är oroande att kyrkor i Diyarbakir-regionen nyligen tagits i beslag. Parlamentet uppmanar med 

kraft regeringen att återlämna dem till deras rättmätiga ägare. Parlamentet uppmanar med kraft de 

turkiska myndigheterna att på allvar bekämpa alla uttryck för antisemitism i samhället." 
 

 

2. Tillsättning av ett särskilt utskott för terrorismfrågor, dess ansvarsområden, 

sammansättning och mandatperiod 

Förslag till beslut B8-0477/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till beslut B8-0477/2017 (talmanskonferensen) 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1, inledningen 1 S&D, 

GUE/NGL 

ONU - 268, 348, 18 

punkt 1, led a 2 S&D, 

GUE/NGL 

ONU - 272, 344, 14 

punkt 1, led b 3 S&D, 

GUE/NGL 

 -  

punkt 1, led d 4 S&D, 

GUE/NGL 

 -  

punkt 1, led f 5 S&D, 

GUE/NGL 

 -  

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 1, efter led g 6 S&D, 

GUE/NGL 

delad   

1 -  

2 -  

punkt 1, led j 7 S&D delad   

1 -  

2 -  

skäl C  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 527, 73, 36 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 1, 2 

ALDE: slutomröstning 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

skäl C 

Första delen texten i sin helhet utom orden "och att de europeiska databaserna för delgivning av 

information samkörs" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 1, led f 

Första delen "Att bedöma hur insatsklara och effektiva alla de resurser är som tilldelats de 

berörda myndigheterna i kampen mot terrorism (polis, militär, rättsväsen, budget, 

underrättelseväsen, övervakning, information, IT ... ), både i medlemsstaterna och på 

EU-nivå. Att undersöka eventuella bristfälligheter i polissamarbetet, liksom också 

hinder mot gränsöverskridande brottsbekämpningssamarbete vid utredningar med 

anknytning till kampen mot terrorism," 

Andra delen "med identifiering av tekniska, strukturella och juridiska begränsningar av 

utredningskapaciteten" 

 
ÄF 6 

Första delen texten i sin helhet utom orden "hur effektivt" 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 7 

Första delen texten i sin helhet utom ordet "kan" 

Andra delen detta ord 
 

 

3. Fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che 

Resolutionsförslag: B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0459/2017 

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

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0459/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0460/2017  S&D  ↓  

B8-0461/2017  ALDE  ↓  

B8-0462/2017  ECR  ↓  

B8-0463/2017  PPE  ↓  

 

 

 

4. Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac 

Resolutionsförslag: B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, 
B8-0473/2017 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0464/2017 

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

punkt 10  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 515, 111, 1 

skäl O  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl Q 1 GUE/NGL  -  

efter skäl Q 2 GUE/NGL EO - 291, 333, 9 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0464/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0466/2017  S&D  ↓  

B8-0467/2017  ALDE  ↓  

B8-0470/2017  ECR  ↓  

B8-0472/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0473/2017  PPE  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: punkt 10 (andra delen) 
 

 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 10 

Första delen texten i sin helhet utom orden "och dess medlemsstater" 

Andra delen dessa ord 

 

GUE/NGL 

skäl O 

Första delen "Under 2016 utgjorde eritreaner på flykt den fjärde största gruppen människor (efter 

syrier, irakier och afghaner) som riskerar sina liv på en farlig resa mot Europa där de 

blir utsatta för obarmhärtiga människosmugglare på den farliga resan över 

Medelhavet." 
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Andra delen "Situationen i Eritrea påverkar därför Europa direkt, eftersom det eritreanska folket 

skulle kunna återvända till sitt hemland om de mänskliga rättigheterna skulle 

respekteras och upprätthållas i Eritrea och folket kunna leva utan fruktan." 
 

 

 

5. Burundi 

Resolutionsförslag: B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, 

B8-0475/2017, B8-0476/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0465/2017 

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

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0465/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2017  ECR  ↓  

B8-0469/2017  S&D  ↓  

B8-0471/2017  ALDE  ↓  

B8-0474/2017  EFDD  ↓  

B8-0475/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2017  PPE  ↓  

 

 

 

6. Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och inrättandet av EFHU-

garantin och EFHU-garantifonden ***I 

Betänkande: Eduard Kukan,  Doru-Claudian Frunzulică och  Eider Gardiazabal Rubial 
(A8-0170/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

106 utskottet ONU + 503, 78, 51 
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7. Tillåten användning av vissa verk och andra skyddade alster till förmån för 

personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***I 

Betänkande: Max Andersson (A8-0097/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

33 utskottet ONU + 609, 22, 1 

 

 

 

8. Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i 

tillgängligt format av vissa verk och andra skyddade alster till förmån för personer 

som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***I 

Betänkande: Max Andersson (A8-0102/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

32 utskottet ONU + 610, 21, 1 

 

 

 

9. Tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen * 

Betänkande: Michael Theurer (A8-0225/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-9 

11-63 

65 

67-72 

utskottet  +  

Artikel 16, punkt 2 64 utskottet delad   

1 +  

2 / EO + 479, 125, 2 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

74 GUE/NGL ONU ↓  

artikel 63, punkt 3, 

stycke 2 

66S utskottet  -  

75 GUE/NGL  -  

efter skäl 5 10 utskottet  +  

73 GUE/NGL  -  

omröstning: kommissionens förslag ONU + 535, 73, 25 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL ÄF 74 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL 

ÄF 64 

Första delen "De behöriga myndigheterna ska offentliggöra det slutliga beslut som avses i artikel 

14 i dess helhet." 

Andra delen "Om någon av de skattskyldiga lägger fram argument för att vissa specifika detaljer i 

beslutet är känslig affärs-, industri- eller yrkesinformation ska de behöriga 

myndigheterna emellertid beakta dessa argument och offentliggöra så mycket 

information ur beslutet som möjligt, men avlägsna de känsliga delarna.  Samtidigt 

som man skyddar de skattskyldigas konstitutionella rättigheter, särskilt när det gäller 

information vars offentliggörande tydligt och bevisligen skulle avslöja industriellt 

och kommersiellt känslig information till konkurrenter, ska de behöriga 

myndigheterna sträva efter att säkerställa största möjliga transparens genom 

offentliggörandet av det slutliga beslutet." 
 

Övrigt 

Ändringsförslag 76 hade dragits tillbaka. 
 

 

10. EU:s åtgärder för hållbarhet 

Betänkande: Seb Dance (A8-0239/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 14 13 PPE  +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 16 7 ENF  -  

punkt 18 1 EFDD ONU - 81, 522, 25 

efter punkt 18 2 EFDD ONU - 121, 480, 13 

punkt 25  originaltexten särsk. +  

punkt 26 14 PPE  +  

punkt 28  originaltexten delad   

1 / ONU + 563, 53, 4 

2 / ONU + 356, 248, 11 

efter punkt 30 12 Verts/ALE EO - 269, 317, 26 

punkt 34  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 36  originaltexten särsk. -  

punkt 39  originaltexten särsk. +  

punkt 40  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 326, 269, 13 

punkt 45  originaltexten särsk. -  

punkt 49  originaltexten särsk. -  

punkt 50 15 PPE EO + 414, 173, 17 

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

punkt 51  originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 +  

punkt 52  originaltexten särsk. / 

EO 

- 134, 465, 10 

efter punkt 63 10 S&D  +  

11 S&D  +  

punkt 64  originaltexten särsk. -  

punkt 65  originaltexten särsk. -  

punkt 66  originaltexten särsk. -  

punkt 67  originaltexten särsk. -  

punkt 68  originaltexten särsk. -  

punkt 69  originaltexten särsk. -  

punkt 71  originaltexten särsk. -  

punkt 72  originaltexten särsk. -  

punkt 74  originaltexten särsk. -  

punkt 75  originaltexten särsk. -  

efter punkt 75 8 ENF  -  

punkt 84  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 84 4 ≥ 38 

ledamöter 

 +  

punkt 87  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 266, 336, 9 

punkt 89  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

punkt 92  originaltexten delad   

1 / ONU + 322, 265, 20 

2 -  

punkt 96  originaltexten ONU - 134, 336, 140 

punkt 97  originaltexten ONU - 159, 308, 139 

efter punkt 97 16 PPE  +  

punkt 98  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 99  originaltexten särsk. -  

punkt 100  originaltexten särsk. -  

punkt 101  originaltexten särsk. -  

punkt 105  originaltexten särsk. +  

efter punkt 107 17 PPE  +  

punkt 108  originaltexten särsk. -  

punkt 110  originaltexten särsk. -  

punkt 111  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 117  originaltexten särsk. / 

EO 

- 263, 317, 13 

punkt 119  originaltexten särsk. -  

punkt 126  originaltexten särsk. -  

punkt 127  originaltexten särsk. -  

efter beaktandeled 5 3 ≥ 38 

ledamöter 

 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter skäl A 9 S&D  +  

skäl H  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter skäl I 5 ENF  -  

skäl Q 6 ENF delad   

skäl Q 1 -  

2 -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 446, 57, 84 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: punkterna 28, 96, 97 

EFDD: ÄF 1, 2 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkterna 39, 96, 105 

PPE: punkterna 25, 34, 36, 52, 96, 97, 100, 101, 108; skäl H 

S&D: punkterna 45, 49, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 99, 110, 117, 119, 126, 127 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 34 

Första delen texten i sin helhet utom orden "Parlamentet påminner om sina ställningstaganden 

rörande dessa mål." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 40 

Första delen texten i sin helhet utom orden "Parlamentet begär dessutom att kommissionen senast 

2020 reviderar och utvidgar klimat- och energipolitiken fram till 2030 och EU:s 

nationella fastställda bidrag." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 89 

Första delen texten i sin helhet utom orden "samtidigt som metanutsläppen minskas" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl H 

Första delen "Målen i Europa 2020-strategin för klimatförändringar och hållbar energi är att 

minska utsläppen från växthusgaser med 20 %, tillgodose 20 % av EU:s 

energiefterfrågan med energi från förnybara energikällor och öka energieffektiviteten 

med 20 %. EU har förbundit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 

40 % fram till 2030 jämfört med 2005 års nivåer, och denna siffra är föremål för en 

ambitionsmekanism i Parisavtalet." 
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Andra delen "Parlamentet har begärt ett bindande energieffektivitetsmål för 2030 på 40 % och ett 

bindande mål för förnybara energikällor på minst 30 %, och betonar att dessa mål 

bör genomföras med hjälp av individuella nationella mål." 

 

PPE: 

punkt 28 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sina insatser som en global 

aktör när det gäller att skydda den viktiga ekologin och miljön i Arktis." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att inte tillåta några politiska 

åtgärder som ger incitament till att exploatera Arktis för fossila bränslen." 

 
punkt 98 

Första delen texten i sin helhet utom orden "olika djuruppfödningsmetoder och" 

Andra delen dessa ord 

 

S&D: 

punkt 92 

Första delen "Europaparlamentet betonar att kommissionens data visar att över 50 % av 

spannmålen i EU används som djurfoder. Parlamentet noterar att FN:s livsmedels- 

och jordbruksorganisation (FAO) har varnat för att fortsatt användning av spannmål 

som djurfoder skulle kunna hota livsmedelstryggheten genom att det spannmål som 

är tillgänglig för mänsklig konsumtion minskas." 

Andra delen "Parlamentet konstaterar att forskning visar att för varje 100 kalorier spannmål som 

går till djur överförs endast 17–30 kalorier till den mänskliga livsmedelskedjan i 

form av kött och mjölk. Parlamentet understryker att studier utförda av FAO gör 

gällande att boskap bör utfodras med material som inte kan ätas av människor, 

såsom bete, rester av grödor och oundvikligt livsmedelsavfall." 

 

ENF: 

punkt 3 

Första delen texten i sin helhet utom orden "att integrera alla aspekter av Agenda 2030 i den 

europeiska planeringsterminen och" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 84 

Första delen texten i sin helhet utom orden "till exempel romer" 

Andra delen dessa ord 

 

EFDD: 

ÄF 6 

Första delen "Internationell handel, om den regleras korrekt, kan vara en effektiv drivkraft för 

utveckling och ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till globala föroreningar och 

förlust av biologisk mångfald, genom den globala transporten av varor och 

introduktionen av invasiva främmande arter, som är en betydande orsak till förlust 

av biologisk mångfald. En stor del av EU:s import kommer från utvecklingsländer. I 

2030-agendan erkänner man att handel kan vara ett sätt att uppnå målen för hållbar 

utveckling i den mån det är ömsesidigt fördelaktigt" 

Andra delen "och inte leder till illojal konkurrens" 

 

ECR, ENF 

punkt 50 
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Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anpassa 

förhållningssättet till migration dels i syfte att utforma en migrationspolitik som 

ligger i linje med mål 10 för hållbar utveckling och en faktabaserad bild av 

migranter och asylsökande och även i linje med kampen mot främlingsfientlighet 

och diskriminering av invandrare, dels i syfte att investera i viktiga drivkrafter för 

mänsklig utveckling." 

Andra delen "Parlamentet upprepar sina farhågor om att den nya politiken och de nya 

finansieringsinstrumenten som ska ta itu med de bakomliggande orsakerna till 

irreguljär migration och tvångsförflyttningar kan komma att genomföras på 

bekostnad av utvecklingsmålen" 

Tredje delen "och efterlyser en starkare granskningsroll för parlamentet i detta avseende för att 

säkerställa att de nya finansieringsverktygen är förenliga med EU:s rättsliga grund, 

principer och åtaganden, särskilt med Agenda 2030" 

Fjärde delen "Parlamentet avvisar idén om att villkorlighet för stöd som baseras på 

gränskontroller, hantering av migrationsströmmar eller återtagandeavtal skulle 

utgöra en grund för partnerskap och utvecklingssamarbete med tredjeländer." 

 

ECR, PPE 

punkt 51 

Första delen texten i sin helhet utom orden "däribland sexuell och reproduktiv hälsa" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 87 

Första delen hela texten utom ordet "rapsolja" 

Andra delen detta ord 

 
punkt 111 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att snarast 

möjligt reformera unionens bestämmelser om godkännande av växtskyddsmedel" 

Andra delen "och samtidigt fastställa bindande mål för en minskad användning av dessa" 
 

 

 

11. Främjande av sammanhållning och utveckling i EU:s yttersta randområden 

Betänkande: Younous Omarjee (A8-0226/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 25  originaltexten särsk. / 

EO 

- 233, 269, 41 

punkt 26  originaltexten särsk. +  

punkt 18  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 21  originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 / EO + 370, 89, 86 

punkt 22  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 23  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 43  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 420, 75, 10 

 

Begäranden om särskild omröstning 

Verts/ALE: punkt 43 

ALDE: punkterna 25, 26, 43 
 

Begäranden om delad omröstning 

ALDE: 

punkt 21 

Första delen "Europaparlamentet konstaterar att avskaffandet av kvoter och garanterade priser 

som inleddes genom 2005 års reform av den gemensamma organisationen av 

jordbruksmarknaderna försvagar sockerrörsproducenterna i de yttersta 

randområdena. Parlamentet insisterar på nödvändigheten av att fortsätta med alla de 

särskilda åtgärder som inrättats inom ramen för artikel 349 i EUF-fördraget för att 

denna sektors konkurrenskraft ska vara hållbar." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar till inrättandet av en mekanism för att stödja 

sockerrörsodlarna i händelse av en sänkning av sockerpriset på världsmarknaden." 

 
punkt 22 

Första delen texten i sin helhet utom orden "och föreskriva ytterligare åtgärder" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 23 

Första delen "Europaparlamentet påminner om att bananproduktionen spelar en avgörande roll 

inom den socioekonomiska strukturen i vissa yttersta randområden. Parlamentet 

begär därför att man behåller" 

Andra delen "och, där så är lämpligt, ökar stödet till producenterna" 

 

Ledamöter: 

punkt 18 

Första delen texten i sin helhet utom orden "med särskilt fokus på person- och godstransport" 

Andra delen dessa ord 

 


