
P8_PV-PROV(2017)11-15(VOT)_SV.docx 1 PE 613.722 

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. Period för antagande av delegerade akter ***I 

Betänkande: Gesine Meissner (A8-0332/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 615, 36, 18 

 

 

2. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Karel Pinxten  

Betänkande: Indrek Tarand (A8-0336/2017) (sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

utnämningen av Karel 

Pinxten 

 - 284, 310, 81 

 

 

 

3. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Pietro Russo 

Betänkande: Indrek Tarand (A8-0337/2017) (sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

utnämningen av Pietro 

Russo 

 + 506, 81, 66 

 

 

 

4. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Hannu Takkula  

Betänkande: Indrek Tarand (A8-0338/2017) (sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

utnämningen av 

Hannu Takkula 

 + 472, 161, 43 
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5. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Baudilio Tomé Muguruza 

Betänkande: Indrek Tarand (A8-0342/2017) (sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

utnämningen av 

Baudilo Tomé 

Muguruza 

 + 497, 102, 81 

 

 

 

6. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Bettina Jakobsen 

Betänkande: Indrek Tarand (A8-0341/2017) (sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

utnämningen av 

Bettina Jakobsen 

 + 558, 36, 52 

 

 

 

7. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – João Alexandre Tavares Gonçalves 

de Figueiredo  

Betänkande: Indrek Tarand (A8-0343/2017) (sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

utnämningen av João 

Alexandre Tavares 

Gonçalves de 

Figueiredo 

 + 572, 57, 52 

 

 

 

8. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Iliana Ivanova  

Betänkande: Indrek Tarand (A8-0344/2017) (sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen)) 
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

utnämningen av Ilana 

Ivanova 

 + 568, 61, 37 

 

 

 

9. Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är 

medlemmar i EU ***I 

Betänkande: Salvatore Cicu (A8-0236/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

22 utskottet ONU + 554, 48, 80 

uttalande från 

kommissionen 

23 utskottet  +  

 

 

 

10. Rättsstatlighet i Malta 

Resolutionsförslag: B8-0596/2017, B8-0597/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0596/2017 (S&D) 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  -  

Resolutionsförslag B8-0597/2017 

(PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

punkt 2   originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 4 2 GUE/NGL ONU - 296, 354, 29 

punkt 5   originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 +  

punkt 6 1 S&D  -  

  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 10 8 Verts/ALE ONU + 506, 147, 29 

efter punkt 11 9 Verts/ALE ONU - 199, 449, 26 

punkt 12   originaltexten särsk. +  

efter punkt 13 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

beaktandeled 10   originaltexten särsk. +  

skäl B  originaltexten  -  

efter skäl P 5 Verts/ALE ONU + 498, 133, 53 

efter skäl U 6 Verts/ALE ONU - 291, 373, 18 

7 Verts/ALE ONU - 190, 446, 47 

skäl X   originaltexten särsk. +  

skäl Z   originaltexten delad   

1 / ONU + 638, 22, 19 

2 / ONU + 381, 266, 28 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 466, 49, 167 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: skäl Z, ÄF 5, 6, 7, 8, 9, slutomröstning (B8-0597/2017) 

GUE/NGL: ÄF 2 

PPE: slutomröstning (B8-0597/2017) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkt 12, beaktandeled 10, skäl X 
 

Begäranden om delad omröstning 
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S&D: 

punkt 5 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”under de senaste åren” 

Andra delen dessa ord 

 

Verts/ALE: 

skäl Z 

Första delen “Enligt rapporten From suspicion to action – converting financial intelligence into 

greater operational impact (Från misstanke till agerande – att öka den operativa 

effektiviteten med hjälp av finansunderrättelser) från Europols 

finansunderrättelseenhet har vissa parter, inklusive kriminella organisationer, 

missbrukat delar av Maltas internetbaserade industrier för att tvätta inkomster från 

brottslighet”  

Andra delen “Detta bör inte tolkas som att hela industrin är inblandad”  

 

ECR: 

punkt 6 

Första delen “Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en dialog med den 

maltesiska regeringen om hur rättsstatligheten fungerar i Malta och säkerställa 

respekten för de europeiska värdena. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

informera parlamentet fullständigt om sina bedömningar. Parlamentet upprepar att 

det behövs en reguljär övervakningsprocess och dialog med alla medlemsstater för 

att skydda EU:s grundläggande värden demokrati, grundläggande rättigheter och 

rättsstatlighet, och att rådet, kommissionen och parlamentet bör delta i detta” 

Andra delen “såsom anges i parlamentets resolution av den 25 oktober 2016 om inrättande av en 

EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter” 

 

GUE/NGL: 

punkt 2 

Första delen “Europaparlamentet begär en oberoende internationell utredning av mordet på 

Daphne Caruana Galizia” 

Andra delen “Parlamentet konstaterar att de maltesiska myndigheterna har bjudit in 

internationella brottsbekämpande organ, bland annat Förenta staternas Federal 

Bureau of Investigation, och nederländska rättsmedicinska specialister i detta syfte. 

Parlamentet begär att Europol ska delta till fullo i hela utredningen”  
 

Övrigt 

Molly Scott Cato och Ernest Urtasun (Verts/ALE-gruppen) hade också undertecknat 

resolutionsförslaget B8-0597/2017. 

 
 

 

11. Multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens 

Resolutionsförslag: B8-0593/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0593/2017 

(INTA-utskottet) 

punkt 2 1 GUE/NGL ONU - 110, 553, 14 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 7 2S GUE/NGL ONU - 107, 545, 26 

  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 11 3 GUE/NGL ONU - 127, 532, 24 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 510, 53, 112 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: slutomröstning 

GUE/NGL: ÄF 1, 2, 3 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 2 

Första delen ”Europaparlamentet betonar behovet av att bygga vidare på de resultat som 

uppnåddes vid den nionde och tionde ministerkonferensen för att uppnå och 

garantera påtagliga framsteg vid den elfte ministerkonferensen i Buenos Aires i 

december 2017 i syfte att upprätthålla och stärka den multilaterala 

handelsstrukturen” 

Andra delen ”Parlamentet betonar dock att parterna bör eftersträva nya mål på områden såsom 

digital handel och underlättande av investeringar” 

 
punkt 7 

Första delen texten i sin helhet utom orden “inhemska bestämmelser för tjänster, e-handel” 

Andra delen dessa ord 
 

 

12. Det östliga partnerskapet: toppmötet i november 2017 

Betänkande: Laima Liucija Andrikienė och Knut Fleckenstein (A8-0308/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 – led h   originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 +  

punkt 1 – led p   originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 529, 111, 32 

punkt 1 – led q   originaltexten särsk. +  

punkt 1 – led s   originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / ONU + 519, 141, 20 

punkt 1 – led y   originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 1 – led ac   originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 519, 143, 9 

punkt 1 – led ad   originaltexten särsk. +  

punkt 1 – led ae   originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 1 – led af   originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl K   originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 529, 111, 35 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl L   originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: rekommendation (texten i sin helhet) ONU + 519, 114, 47 

 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: punkt 1 – led p, punkt 1 – led q, punkt 1 – led ad, skäl K 
 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: punkt 1 – led p (andra delen), punkt 1 – led ac (andra delen), punkt 1 – led s (tredje 

delen), skäl K (andra delen) 

Begäranden om delad omröstning 

ENF: 

punkt 1 – led h 

Första delen ”att åta sig att gemensamt arbeta för att öka rörligheten mellan EU och 

partnerländerna” 

Andra delen ”att stödja Moldavien, Georgien och Ukraina vid genomförandet av avtalet om 

viseringsliberalisering och se till att upphävandemekanismer inte utnyttjas i 

framtiden, särskilt genom nära samarbete inom polis- och tullområdena som skydd 

mot säkerhetshot, brottslighet och överskridande av tillåten vistelsetid; att inleda 

viseringsdialoger med Armenien, främja Azerbajdzjans framsteg i genomförandet av 

avtal om förenklade viseringsförfaranden och återtagandeavtal i syfte att inleda en 

viseringsdialog i framtiden, och att slutföra förhandlingarna om avtal om förenklade 

viseringsförfaranden och återtagandeavtal med Vitryssland som gynnar landets 

medborgare, om dessa länder skulle göra betydande framsteg i fråga om 

grundläggande värden och uppfylla de bestämda villkor som definierats i 

handlingsplanerna för viseringsliberalisering” 

 
punkt 1 – led y 

Första delen “att understryka att det östliga partnerskapet syftar till att skapa de nödvändiga 

förutsättningarna för nära politiska förbindelser” 

Andra delen ”och ekonomisk integration, bland annat deltagande i EU-program: att upprepa att 

associeringsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina inte utgör det slutgiltiga 

målet för deras förbindelser med EU; att på nytt bekräfta dessa länders EU-

ambitioner; att påpeka att varje europeisk stat, enligt artikel 49 i EU-fördraget och i 

enlighet med Romförklaringen av den 25 mars 2017, kan ansöka om medlemskap i 

EU, förutsatt att landet ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och demokratins 

principer, respekterar grundläggande friheter och mänskliga rättigheter, däribland 

minoriteternas rättigheter, samt upprätthåller rättsstatsprincipen; att i detta avseende 

med eftertryck uppmana medlemsstaterna att enas om en ambitiös förklaring från 

2017 års toppmöte som fastställer lämpliga långsiktiga mål” 

 
punkt 1 – led ae 
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Första delen ”att välkomna kommissionens förslag att ge partnerländerna makroekonomiskt stöd, 

samtidigt som man är noga med att strikta och ändamålsenliga villkor ska vara 

knutna till förslagen, särskilt när det gäller att upprätthålla rättsstatsprincipen (bland 

annat ett oberoende rättsväsen och ett parlamentariskt system med flera partier), 

säkerställa god förvaltning (bland annat att bekämpa korruption på ett effektivt sätt) 

och att försvara de mänskliga rättigheterna och fria medier; att överlämna en 

detaljerad skriftlig rapport var sjätte månad till parlamentet och rådet om framstegen 

på dessa tre områden för partnerländer som redan får sådant stöd” utom orden 

“välkomna kommissionens förslag att ge partnerländerna makroekonomiskt stöd, 

samtidigt som” 

Andra delen “välkomna kommissionens förslag att ge partnerländerna makroekonomiskt stöd, 

samtidigt som” 

Tredje delen ”att uppmana kommissionen att upprätta nya program för makroekonomiskt stöd till 

partnerländer som framgångsrikt har slutfört de senaste programmen, att 

systematiskt ta med dessa ovannämnda villkor i framtida förslag om sådant stöd och 

att säkerställa att de tillämpas strikt, särskilt i Moldaviens fall” 

 
punkt 1 – led af 

Första delen ”att uppmana kommissionen, Europeiska investeringsbanken och andra multilaterala 

finansinstitut att arbeta för ett framgångsrikt genomförande av investeringsplanen 

för Europa och en särskild stödmekanism för länder inom det östliga partnerskapet 

som arbetar för att genomföra associeringsavtalen; att begära att en förvaltningsfond 

för Ukraina, Georgien och Moldavien inrättas baserad på bästa praxis för instrument 

med flera givare, med samtidig betoning på att denna förvaltningsfond bör vara 

inriktad på privata och offentliga investeringar, särskilt sådana i social och 

ekonomisk infrastruktur och som är inriktade på att öka absorptionsförmågan i fråga 

om investeringar, samt på samordningen av internationella finansinstitut och 

internationellt givarstöd i praktiken; att överväga att anordna en givarkonferens för 

Ukraina till stöd för landets humanitära behov till följd av konflikten i öst och 

annekteringen av Krim” 

Andra delen ”att se till att användningen av alla dessa medel även granskas noga för att undvika 

alla former av missbruk” 

 
skäl L 

Första delen ”Politiken för det östliga partnerskapet bygger på varje partnerlands suveräna rätt att 

välja ambitionsnivå för förbindelserna med EU” 

Andra delen ”Partnerländer som eftersträvar närmare förbindelser med EU bör kunna räkna med 

mer stöd och hjälp för att uppnå ömsesidigt uppställda mål om de uppfyller 

befintliga reformåtaganden i enlighet med ”mer för mer”-principen” 

 

EFDD: 

punkt 1 – led p 

Första delen texten i sin helhet utom orden “– vars militära närvaro i regionen inte desto mindre 

ökat de senaste åren – särskilt genom förstärkta och riktade restriktiva åtgärder” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 1 – led ac 

Första delen texten i sin helhet utom orden “och att stödja dess aktiviteter med ytterligare 

finansiering” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl K 
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Första delen texten i sin helhet utom orden “varav några inleddes och fortfarande aktivt 

underblåses av Ryska federationen, trots dess internationella åtaganden att 

upprätthålla den internationella rättsordningen” och “Rysslands aggression mot 

Ukraina, annekteringen av Krimhalvön och den fortsatta ockupationen av två 

georgiska regioner samt ryska hybridhot, däribland destabiliserande verksamhet och 

propaganda, utgör ett hot mot den europeiska säkerheten som helhet” 

Andra delen dessa ord 

 

EFDD, ENF: 

punkt 1 – led s 

Första delen ”att begära fortsatt stöd till det arbete som utförs av EU:s och OSSE:s uppdrag i 

Georgien, Moldavien och östra Ukraina, eftersom deras verksamhet är viktig för att 

säkerställa fred och säkerhet för i första hand lokalbefolkningen” 

Andra delen ”att säkerställa ett effektivt genomförande av dessa uppdrags mandat och uppmana 

Ryssland att garantera dem oinskränkt tillträde” 

Tredje delen ”att överväga att stödja utplaceringen av ett väpnat polisuppdrag från OSSE i östra 

Ukraina; att tillsammans med partnerländerna överväga en stärkt roll för EU för att 

lösa dessa konflikter, bland annat genom att inleda regelrätta uppdrag med högt 

ställda mål inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(Gusp) för att öka säkerheten och stabiliteten” 
 

 

 

13. Handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet 

Resolutionsförslag: B8-0589/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0589/2017 

(ENVI-utskottet) 

punkt 16   originaltexten särsk. / 

EO 

+ 410, 255, 6 

punkt 28  originaltexten särsk. -  

punkt 29   originaltexten delad   

1 + 433, 213, 3 

2 / EO + 372, 267, 21 

punkt 32   originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / EO - 271, 388, 4 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 35   originaltexten särsk. / 

EO 

+ 420, 222, 25 

efter punkt 35 1 PPE  -  

punkt 36   originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 / EO + 398, 237, 37 

4 +  

5 +  

punkt 52   originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 286, 361, 23 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 612, 33, 35 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkt 16 

ECR, Verts/ALE: punkterna 28, 35 

S&D: punkt 28 

GUE/NGL: punkterna 28, 32, 35, 36 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 52 

Första delen texten i sin helhet utom orden “och av ekonomisk tillväxt i allmänhet” 

Andra delen dessa ord 

 

Verts/ALE: 

punkt 29 

Första delen “Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som syftar till att integrera 

ekosystemtjänster i beslutsfattandet” 

Andra delen “Parlamentet beklagar emellertid att handlingsplanen inte innehåller något konkret 

initiativ för att undvika nettoförluster av biologisk mångfald” 

 

Verts/ALE,  

S&D 

punkt 32 
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Första delen “Europaparlamentet upprepar att en av de sex nyckelprioriteringarna för 

landsbygdsutveckling i EU är återställande, bevarande och förbättring av ekosystem 

som är relaterade till jord- och skogsbruket, inbegripet i Natura 2000-områden” 

Andra delen “Parlamentet påminner om alla de insatser som har gjorts av aktörer inom 

jordbruket, särskilt i samband med genomförandet av de miljöanpassningsåtgärder 

som infördes i samband med 2013 års översyn av den gemensamma 

jordbrukspolitiken” 

Tredje delen ”Parlamentet framhåller att det enligt kommissionens första observationer 

fortfarande är för tidigt att mäta effekten av dessa åtgärder i fråga om återställande 

av arter och livsmiljöer och förbättrad biologisk mångfald. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fortsätta undersöka detta för att snarast tillhandahålla mer 

information om miljöanpassningsåtgärdernas effekter” 

 

ECR, Verts/ALE: 

punkt 36 

Första delen texten i sin helhet utom orden “särskilt vargar”, “på ekosystemens och de befolkade 

landsbygdsområdenas hållbara utveckling”, “och på annan socioekonomisk 

verksamhet” 

Andra delen “särskilt vargar” 

Tredje delen ”på ekosystemens och de befolkade landsbygdsområdenas hållbara utveckling” 

Fjärde delen “och på annan socioekonomisk verksamhet” 

Femte delen “så att inte den hållbara utvecklingen i landsbygdsområden äventyras” 
 

 

14. Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen 

Resolutionsförslag: B8-0594/2017, B8-0595/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0594/2017 

(ECR-gruppen) 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  -  

Resolutionsförslag B8-0595/2017 

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

punkt 1   originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 568, 30, 78 

punkt 2 8S ENF  -  

punkt 6 9 ENF ONU - 127, 525, 26 

punkt 7 10S ENF  -  

punkt 8 11S ENF ONU - 119, 527, 27 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 9 12S ENF ONU - 115, 527, 27 

punkt 10   originaltexten ONU + 501, 143, 26 

efter punkt 10 2 GUE/NGL ONU - 67, 580, 21 

punkt 11 13S ENF  -  

efter punkt 11 6 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

delad   

1 / ONU + 323, 262, 85 

2 / ONU + 383, 200, 85 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

ONU + 406, 207, 58 

3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ONU - 283, 298, 83 

punkt 12 14 ENF  -  

  originaltexten ONU + 536, 116, 15 

punkt 13   originaltexten ONU + 538, 102, 30 

punkt 14 15 ENF ONU - 132, 517, 27 

  originaltexten ONU + 448, 190, 29 

efter punkt 14 16 ENF  -  

punkt 15   originaltexten ONU + 508, 149, 15 

efter punkt 15 1 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

efter beaktandeled 31 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

ONU + 387, 203, 77 

skäl D  originaltexten ONU + 532, 58, 76 

skäl H  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 491, 124, 54 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter skäl J 5 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

ONU + 389, 220, 54 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 438, 152, 71 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ECR: ÄF 3, 4, 5, 6, 7, punkt 14, slutomröstning (B8-0595/2017) 

EFDD: punkterna 1 (andra delen), 10, 12, 13, 14, 15, skäl D, skäl H (andra delen), ÄF 11, 12 

GUE/NGL: ÄF 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ENF: ÄF 9, 15, slutomröstning (B8-0595/2017) 

PPE: punkt 14 
 

Begäranden om särskild omröstning  

ECR, PPE: punkt 14 
 

Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 1 

Första delen “Europaparlamentet betonar att det är av grundläggande vikt med garantier för att de 

gemensamma europeiska värdena som finns förtecknade i artikel 2 i EUF-fördraget 

och i Polens författning fullt ut respekteras” 

Andra delen “och att de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna garanteras”  

 
skäl H 

Första delen “Den polska regeringens vägran att följa domstolens dom om avverkning i 

Białowieża skogen” 

Andra delen “skogen och dess vägran att respektera Europadomstolens interimistiska beslut om 

återsändande till Vitryssland är tydliga tecken på att Polen inte följer EU:s fördrag”  

 

ALDE: 

ÄF 6 

Första delen “Europaparlamentet uppmanar den polska regeringen att hålla fast vid kvinnors och 

flickors rättigheter genom att erbjuda kostnadsfria och lättillgängliga preventivmedel 

utan diskriminering, och göra akuta preventivmedel tillgängliga receptfritt” 

Andra delen “Parlamentet uppmanar i detta avseende att man upphäver lagen som begränsar 

kvinnors och flickors tillgång till akut-p-piller” 
 

Övrigt 

Julie Ward (S&D-gruppen) hade också undertecknat ändringsförslagen 1, 4, 5, 6 och 7. 

 


