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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. Multilateralt avtal om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) 

*** 

Rekommendation: Roberts Zīle (A8-0260/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 599, 38, 30 

 

 

 

2. Kontrollåtgärder för akryloylfentanyl * 

Betänkande: Brice Hortefeux (A8-0284/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 632, 9, 33 

 

 

3. EU:s politiska förbindelser med Indien 

Betänkande: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 520, 73, 86 

 

 

4. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien 

Betänkande: Giovanni La Via (A8-0280/2017) (majoritet av parlamentets ledamöter och tre 
femtedelar av de avgivna rösterna erfordras) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 658, 6, 26 

 

 

5. Förslag till ändringsbudget nr 4/2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av 

EU:s solidaritetsfond för Italien 
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Betänkande: Jens Geier (A8-0281/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 660, 6, 27 

 

 

6. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 

ansökan EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017) (majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar 

av de avgivna rösterna erfordras) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 600, 83, 9 

 

 

7. EU:s utsläppshandelssystem:  förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för 

luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global 

marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I 

Betänkande: Julie Girling (A8-0258/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-2 

6-12 

14-15 

18-19 

22 

25 

27-29 

33-34 

utskottet  +  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott: 

särskild omröstning 

5 utskottet ONU + 542, 119, 28 

13 utskottet ONU + 571, 115, 6 

16 utskottet ONU + 545, 117, 31 

21 utskottet ONU + 527, 157, 6 

23 utskottet ONU + 569, 93, 27 

24 utskottet ONU + 571, 93, 27 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

31 utskottet ONU + 570, 118, 6 

32 utskottet ONU - 143, 546, 4 

35 utskottet ONU + 581, 113, 3 

Artikel 3d, punkt 2 36 PPE delad   

1 +  

2 -  

17 utskottet delad   

1 / AN ↓  

2 / ONU ↓  

Artikel 3d, punkt 4, 

strecksats 1 

42 PPE  +  

20 utskottet  ↓  

44 ≥ 38 

ledamöter 

 ↓  

Artikel 12, efter 

punkt 3 

47 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

Artikel 28a, punkt 2, 

underpunkt 1 

26 utskottet ONU + 547, 118, 23 

45 ≥ 38 

ledamöter 

 -  

Artikel 28b, punkt 1 30 utskottet  +  

46 ≥ 38 

ledamöter 

 ↓  

Artikel 28 b, efter 

punkt 2 

37 PPE  -  

skäl 3 38 PPE  +  

skäl 4 39 PPE  +  

3 utskottet  ↓  

skäl 5 40 PPE EO - 255, 431, 7 

4 utskottet ONU + 544, 110, 35 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Efter skäl 6 41 PPE delad   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

43 ≥ 38 

ledamöter 

 -  

omröstning: kommissionens förslag ONU + 601, 69, 26 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ledamöter: ÄF: 4, 5, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 35 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE, ECR: ÄF 32 

ALDE: ÄF 21 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

ÄF 41 

Första delen ”Flera lagstiftningsakter har antagits på unionsnivå i syfte att förebygga 

fragmenteringen av det europeiska luftrummet för att främja flygtrafikflödet och 

kontrollera användningen av luftrummet, och därmed minska utsläppen.” 

Andra delen ”Inom unionen bör systemet Corsia ses som en del av Icaos så kallade ”korg med 

åtgärder”, tillsammans med medlemsstaternas fullständiga genomförande av 

lagstiftningen om det gemensamma europeiska luftrummet, Sesar, användningen av 

GNSS för satellitbaserad navigation och gemensamma teknikinitiativ såsom Clean 

Sky I och Clean Sky II.” 

Tredje delen ”Alla framtida auktionsintäkter från utsläppsrätter bör öronmärkas för utveckling av 

ovannämnda forsknings- och utvecklingsprogram, liksom för gemensamma projekt, 

som syftar till att utveckla en uppsättning grundläggande driftskompatibel kapacitet i 

alla medlemsstater. Detta gäller framför allt sådan kapacitet som förbättrar 

infrastrukturen för flygtrafiktjänster, tillhandahållandet av flygtrafiktjänster och 

användningen av luftrummet, som krävs för genomförandet av huvudplanen för den 

europeiska flygledningstjänsten.” 

Fjärde delen ”Kommissionen bör rapportera till Europaparlamentet och rådet om vilka åtgärder 

som medlemsstaterna vidtagit för att genomföra den globala marknadsbaserade 

åtgärden i syfte att minska luftfartens växthusgasutsläpp, inklusive den information 

om hur intäkterna används som lämnats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 

17 i förordning (EU) nr 525/2013.” 

 

ALDE: 

ÄF 17 

Första delen ”Från den 1 januari 2021 ska 50 % av utsläppsrätterna fördelas genom auktion.  

Denna andel får höjas som ett led i den allmänna översynen av detta direktiv.” 
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Andra delen ”Den gratis tilldelning av utsläppsrätter som återstår ska vid behov användas för att 

undvika en tillämpning av artikel 10a.5 mellan 2021 och 2030.” 

 
ÄF 36 

Första delen ”Från den 1 januari 2021 ska 50 % av utsläppsrätterna fördelas genom auktion,” 

Andra delen ”förutsatt att dessa inte behövs för att undvika tillämpningen av artikel 10a.5 mellan 

2021 och 2030. I så fall ska de användas i detta syfte.” 
 

 

8. Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, 

förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och 

energipolitiken fram till 2030 ***I 

Betänkande: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-23 

25-50 

52-64 

utskottet  +  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

särskild omröstning 

24 utskottet delad   

1 / ONU + 391, 295, 8 

2 +  

3 / EO + 367, 320, 8 

4 +  

Artikel 8.3, 

underpunkt 2 

65 PPE delad   

1 / AN + 365, 310, 17 

2 / ONU + 345, 330, 13 

3 / ONU + 569, 64, 61 

51 utskottet  ↓  

omröstning: kommissionens förslag ONU + 532, 144, 20 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 65 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

ÄF 24 
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Första delen ”Den ökade hållbara användningen av avverkade träprodukter kan avsevärt begränsa 

växthusgasutsläppen genom substitutionseffekten (med tanke på energi- och 

koldioxidintensiteten i andra sektorer; t.ex. svarar cementtillverkning för ungefär 8 

% av de globala koldioxidutsläppen)” 

Andra delen ”och öka växthusgasupptaget från atmosfären. Bokföringsreglerna bör säkerställa att 

medlemsstaterna i sin bokföring återger förändringarna i reservoaren av avverkade 

träprodukter när de äger rum, i syfte att erkänna och stimulera ökad användning av 

avverkade träprodukter med lång livslängd” 

Tredje delen ”i stället för användning av avverkade träprodukter för energiändamål.” 

Fjärde delen ”För att ytterligare främja och inkludera den positiva substitutionseffekten bör 

kommissionen genom en delegerad akt inbegripa fler produkter i beräkningarna för 

avverkade träprodukter. Kommissionen bör ge vägledning om metodfrågor i 

samband med bokföringen av avverkade träprodukter.” 

 

S&D: 

ÄF 65 

Första delen ”Den nationella kontoplanen för skogsbruket ska innehålla alla de uppgifter som 

anges i bilaga IV, avsnitt B och innefatta en ny referensnivå för skog baserad på 

oförändrade skogsförvaltningsmetoder i enlighet med bästa tillgängliga uppgifter, 

såsom de dokumenterats mellan 2000–2012 per skogstyp och åldersklass för 

nationella skogar och uttryckt i MtCO2eq per år.” 

Andra delen ”En ökning i en medlemsstats avverkning, baserad på hållbara 

skogsförvaltningsmetoder och på antagen nationell politik fram till dagen för 

inlämningen av referensnivån för skog, ska respektera följande villkor:  (a) Brukad 

skogsmark ska förbli en växthusgassänka. (b) Det ska i en långsiktig strategi för låga 

utsläpp anges på vilka sätt man ska bibehålla eller stärka växthusgassänkan och -

reservoarerna fram till 2050 i syfte att fullgöra målet i artikel 4.1 i Parisavtalet, 

nämligen att uppnå jämvikt mellan antropogena utsläpp från källor och upptag i 

sänkor av växthusgaser under andra hälften av detta århundrade.” 

Tredje delen ”Kommissionen får bevilja undantag från basperioden 2000–2012 om en 

medlemsstat lämnar in en motiverad begäran, med en förklaring till varför ett sådant 

undantag är absolut nödvändigt av skäl som rör tillgång till data, såsom tidpunkten 

för skogsinventering.” 
 

Övrigt 

Även Nils Torvalds (ALDE) hade undertecknat aändringsförslag 65. 
 

 

9. Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland ***I 

Betänkande: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

1 utskottet ONU + 614, 11, 67 
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10. Invändning i enlighet med artikel 105: särskilda sammansättnings- och 

informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll 

Förslag till resolution: B8-0497/2017 (en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande av 
förslaget till resolution 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till resolution B8-0497/2017 

(ECR) 

skäl I  originaltexten delad   

1 / ONU - 319, 349, 23 

2 ↓  

skäl R  originaltexten särsk. -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU - 345, 344, 7 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: skäl R 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

skäl I 

Första delen texten i sin helhet utom orden: ”såväl” och ”som märkning” 

Andra delen dessa ord 
 

 

11. Invändning i enlighet med artikel 106: genetiskt modifierade sojabönan 

DAS-68416-4 

Förslag till resolution: B8-0498/2017 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0498/2017 

(ENVI-utskottet) 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 433, 216, 31 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF, Verts/ALE: slutomröstning 
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12. Invändning i enlighet med artikel 106: import av foder och livsmedel med 

ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i 

Fukushima 

Förslag till resolution: B8-0502/2017 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0502/2017 

(ENVI-utskottet) 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 543, 100, 43 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR, EFDD: slutomröstning 
 

 

13. Förslag till ändringsbudget nr 3/2017: budgetresurser för sysselsättningsinitiativet 

för unga; tjänsteförteckningar för Acer och Sesar2 

Betänkande: Jens Geier (A8-0282/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 1 ENF ONU - 113, 555, 21 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 574, 113, 2 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 1 
 

 

14. Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp 

Betänkande: Bodil Valero (A8-0264/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 18  originaltexten delad   

1 +  

2 -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 29  originaltexten ONU + 351, 297, 38 

punkt 34  originaltexten ONU + 377, 295, 16 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 386, 107, 198 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: punkterna 29, 34 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 29, 34 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 18 

Första delen ”Europaparlamentet konstaterar att kriterium tre, enligt de årliga rapporterna, 

åberopades 99 gånger vid avslag 2014 och 139 gånger 2015. Parlamentet framhåller 

behovet av att, inom ramen för kriterium tre, göra bedömningar av nyliga 

vapenöverföringar från medlemsstaterna till icke-statliga aktörer, inbegripet 

tillhandahållande av tekniskt bistånd och utbildning, i ljuset av 2002 års 

gemensamma åtgärd 2002/589/Gusp om Europeiska unionens bidrag för att 

bekämpa destabiliserande anhopning och spridning av handeldvapen och lätta 

vapen.” 

Andra delen ”Parlamentet påminner om att det i den gemensamma åtgärden anges att inga 

handeldvapen och lätta vapen bör överföras från medlemsstaterna till icke-statliga 

aktörer.” 
 

 

15. EU:s politiska förbindelser med Latinamerika 

Betänkande: Javi López (A8-0268/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 59 3 föredraganden  +  

1 ≥ 76 

ledamöter 

 ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 60 2 ≥ 76 

ledamöter 

EO + 354, 289, 36 

4 föredraganden  ↓  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 526, 96, 59 

 

Begäranden om delad omröstning 

ledamöter: 

punkt 24 

Första delen ”Europaparlamentet efterlyser med kraft genomförande av jämställdhet, kvinnors 

egenmakt och politik för att främja inkludering av kvinnor i alla sfärer av det 

politiska, ekonomiska och sociala livet, i syfte att stärka kvinnors aktiva deltagande i 

samhället, ihärdigt bekämpa kvinnomord, garantera kvinnors fysiska och 

psykologiska säkerhet, underlätta lika tillgång till arbetsmarknaden, ägande av mark 

och anställningsmöjligheter” 

Andra delen ”samt säkerställa deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.” 

Tredje delen ”Parlamentet betonar vikten av att förbättra flickors och kvinnors liv. Parlamentet 

understryker att tillgång till utbildning är avgörande för detta och skulle kunna 

medföra en social och ekonomisk omvandling. Parlamentet välkomnar i detta 

sammanhang den interamerikanska konventionen om att förebygga, bestraffa och 

utrota våld mot kvinnor (”Belém do Pará-konventionen”) från 1994, och begär att 

sekretariatet i dess uppföljningsmekanism, MESECVI, ska ges en mer dominerande 

roll. Parlamentet välkomnar att Europarådets Istanbulkonvention trädde i kraft 2016, 

och uppmanar de länder i de båda regionerna som ännu inte har undertecknat 

konventionen att göra det.” 
 

Övrigt 

Javier Nart (ALDE) hade dragit tillbaka sitt undertecknande av ändringsförslag 2. 
 

 

16. Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer 

Betänkande: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 78 1 ≥ 76 

ledamöter 

ONU + 349, 290, 42 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 578, 19, 68 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ledamöter: ÄF 1 

 


