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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. Situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder 

Resolutionsförslag: B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-
0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0543/2017 

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

efter punkt 3 3 GUE/NGL  -  

efter skäl H 1 GUE/NGL  -  

efter skäl Q 2 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0543/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0544/2017  ALDE  ↓  

B8-0546/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0547/2017  PPE  ↓  

B8-0551/2017  S&D  ↓  

B8-0553/2017  ECR  ↓  

B8-0554/2017  EFDD  ↓  

B8-0562/2017  ENF  ↓  
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2. Fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt 

journalisten Mykola Semena 

Resolutionsförslag: B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0545/2017 

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

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0545/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0548/2017  ALDE  ↓  

B8-0552/2017  S&D  ↓  

B8-0557/2017  PPE  ↓  

B8-0559/2017  ECR  ↓  

 

Övrigt 

Elisabetta Gardini har dragit tillbaka sin underskrift från resolutionsförlaget B8-0557/2017. 
 

 

3. Situationen i Maldiverna 

Resolutionsförslag: B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-
0560/2017, B8-0561/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0549/2017 

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

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 8 1 GUE/NGL  -  

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

punkt 15 
 

originaltexten  + ändrad muntligen 

skäl C 
 

originaltexten  + ändrad muntligen 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0549/2017  ALDE  ↓  

B8-0550/2017  ECR  ↓  

B8-0555/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0556/2017  EFDD  ↓  

B8-0558/2017  PPE  ↓  

B8-0560/2017  S&D  ↓  

B8-0561/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 5 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet efterlyser ett universellt avskaffande av 

dödsstraffet” 

Andra delen dessa ord 

 

GUE/NGL 

punkt 14 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar EU att göra fullt bruk av alla instrument som EU har 

till sitt förfogande för att främja respekten för mänskliga rättigheter och 

demokratiska principer i Maldiverna” 

Andra delen ”också genom att överväga införandet av tillfälliga riktade sanktioner mot enskilda 

personer som undergräver de mänskliga rättigheterna” 
 

Övrigt: 

Charles Tannock hade lagt fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 15, vilket syftade till att 

stycka denna punkt, samt följande muntliga ändringsförslag till skäl C: 

”C. Politiska och medborgerliga friheter har urholkats, oppositionsledare har godtyckligt 

gripits, medierna har utsatts för angrepp och den tilltagande religiösa konservatismen beskylls för 

att det gått bakåt för religionsfrihet och tolerans, i takt med att president Abdulla Yameen, f.d. 

ledare för Maldivernas framstegsparti (Progressive Party of Maldives) och hans regering allt 

hårdare söker klamra sig fast vid makten.” 
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4. Fördjupat samarbete: Europeiska åklagarmyndigheten *** 

Rekommendation: Barbara Matera (A8-0290/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 456, 115, 60 

 

 

 

5. Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden 

Betänkande: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Alternativt 

resolutionsförslag 

1 ENF ONU - 81, 524, 32 

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 12  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 287, 259, 89 

omröstning: resolution från LIBE-utskottet ONU + 474, 109, 34 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 1 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ledamöter: punkt 12 
 

Begäranden om delad omröstning 

ledamöter: 

punkt 7 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”eftersom fängelsepopulationen tenderar att öka i 

samma takt som fängelsekapaciteten” 

Andra delen dessa ord 

 


