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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. Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket 

Resolutionsförslag: B8-0676/2017, B8-0677/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0676/2017 

(EFDD) 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU - 59, 591, 26 

Resolutionsförslag B8-0677/2017 

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

punkt 1  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 537, 78, 66 

efter punkt 1 17 GUE/NGL ONU - 108, 458, 123 

punkt 2 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

delad   

1 / ONU + 641, 34, 14 

2 +  

efter punkt 2 18 GUE/NGL  -  

punkt 3 8 EFDD ONU - 62, 597, 31 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3/ONU + 571, 62, 56 

4/ONU + 572, 68, 49 

punkt 5 10 EFDD ONU - 135, 538, 16 

efter punkt 5 9 EFDD ONU - 66, 612, 10 

punkt 7  originaltexten ONU + 558, 76, 54 

punkt 8, strecksats 1 12 EFDD ONU - 55, 595, 36 

punkt 8, strecksats 2  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / ONU + 547, 84, 55 

punkt 8, strecksats 3 13 EFDD ONU - 75, 584, 28 

punkt 8, strecksats 4 14 EFDD ONU - 57, 594, 34 

punkt 8, strecksats 5  originaltexten ONU + 562, 79, 46 

punkt 8, strecksats 8 16 EFDD ONU - 105, 553, 29 

punkt 8, efter 

strecksats 8 

15 EFDD ONU - 70, 592, 25 

11 EFDD ONU - 69, 594, 24 

punkt 10 3 EFDD ONU - 65, 500, 121 

 originaltexten ONU + 543, 76, 66 

punkt 12  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 562, 70, 54 

punkt 13  originaltexten ONU + 565, 65, 58 

punkt 14  originaltexten ONU + 559, 70, 57 

efter strecksats 1 4 EFDD ONU - 87, 592, 11 

skäl C 5 EFDD ONU - 59, 604, 24 

skäl D  originaltexten ONU + 573, 54, 61 

skäl G 6 EFDD ONU - 134, 529, 23 

 originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 620, 65, 4 

skäl I 7 EFDD ONU - 101, 551, 34 

skäl M  originaltexten ONU + 575, 58, 54 

efter skäl O 2 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 556, 62, 68 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, punkterna 3 (tredje och fjärde delen), 

7, 8, strecksats 2 (andra delen), 10, 12 (andra delen), 13, 14, skäl D, G (andra delen), 

M, slutomröstning (B8-0677/2017), slutomröstning (B8-0676/2017) 

GUE/NGL: ÄF 17 

ENF: punkt 8, strecksats 5 

ECR: ÄF 1 (första delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: punkt 10 
 

Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 1 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar den gemensamma framstegsrapporten från 

Europeiska unionens och Förenade kungarikets förhandlare, med dess slutsats om att 

det gjorts tillräckliga framsteg i förhandlingarna om ett avtal om utträde," 

Andra delen "och gratulerar unionens förhandlare till hur förhandlingarna hittills förts." 

 
punkt 8, strecksats 2 

Första delen texten i sin helhet utom orden "utan att någon sektorsvis strategi får förekomma," 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 12 

Första delen texten i sin helhet utom orden "och innebära en förlängning av unionens regelverk, 

däribland medborgarnas rättigheter, vilket sålunda kräver att EU:s nuvarande 

instrument och strukturer för lagstiftning, budget, övervakning, rättsväsende och 

verkställighet fortsätter att gälla för Förenade kungariket" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl G 

Första delen texten i sin helhet utom orden "av att regelverket anpassas" 

Andra delen dessa ord 

 

ECR: 

ÄF 1 

Första delen texten i sin helhet utom orden "men " och "och att den enda möjligheten till framsteg 

under den andra förhandlingsfasen består i att Förenade kungarikets regering också 

fullt ut respekterar de åtaganden den ingått i den gemensamma rapporten och att 

dessa åtaganden i sin helhet överförs till utkastet till avtal om utträde" 

Andra delen dessa ord 

 

EFDD, ENF: 

punkt 3 

Första delen texten i sin helhet utom orden "konstaterar att avtalet om utträde, när det en gång 

slutförts, måste iklädas en klar och otvetydig juridisk språkdräkt", "att bevisbördan 

kommer att åvila de brittiska myndigheterna om förklaringen ifrågasätts," ," och "att 

Europeiska unionens domstols beslut blir bindande för tolkningen av 

bestämmelserna om medborgerliga rättigheter, liksom för" 
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Andra delen "konstaterar att avtalet om utträde, när det en gång slutförts, måste iklädas en klar 

och otvetydig juridisk språkdräkt" 

Tredje delen "att bevisbördan kommer att åvila de brittiska myndigheterna om förklaringen 

ifrågasätts," 

Fjärde delen "att Europeiska unionens domstols beslut blir bindande för tolkningen av 

bestämmelserna om medborgerliga rättigheter, liksom för" 
 

 

2. Invändning mot en genomförandeakt: användning av fosforsyra – fosfater – di-, 

tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett 

Resolutionsförslag: B8-0666/2017 (majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av 

resolutionsförslaget) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0666/2017 

(ENVI-utskottet) 

efter punkt 4 4 Verts/ALE EO + 365, 298, 8 

efter skäl D 1 Verts/ALE EO + 373, 294, 1 

efter skäl L 2 Verts/ALE  +  

3 Verts/ALE  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU - 373, 272, 30 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF, Verts/ALE, S&D, ECR: slutomröstning 
 

 

 

3. Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt 

Utkast till rekommendation: B8-0660/2017 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Utkast till rekommendation B8-0660/2017 

(utnämningar till undersökningskommittén för att utreda påstådda överträdelser och 

missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande 

och skatteflykt) 

efter punkt 1 38 GUE/NGL ONU - 129, 340, 214 

39 GUE/NGL ONU - 73, 523, 83 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

40 GUE/NGL ONU - 333, 335, 11 

41 GUE/NGL EO - 299, 357, 19 

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 3 23 PPE  +  

24 PPE  +  

25 PPE  +  

efter punkt 4 26 PPE  +  

punkt 6  originaltexten ONU + 500, 160, 24 

punkt 7  originaltexten särsk. / 

EO 

- 235, 276, 158 

efter punkt 8 42 GUE/NGL EO - 316, 324, 39 

43 GUE/NGL ONU + 587, 74, 24 

44 GUE/NGL ONU + 520, 151, 12 

punkt 12  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 419, 238, 22 

punkt 13 27 PPE EO + 476, 141, 51 

 originaltexten särsk. ↓  

efter punkt 13 9 EFDD ONU - 155, 515, 10 

punkt 15 28 PPE ONU + 474, 177, 33 

 originaltexten särsk. ↓  

punkt 19  originaltexten ONU + 355, 316, 13 

punkt 21  originaltexten delad   

1 / ONU + 674, 8, 4 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / ONU + 583, 67, 22 

efter punkt 22 10 EFDD ONU + 373, 281, 32 

punkt 24  originaltexten särsk. / 

EO 

- 223, 304, 139 

efter punkt 24 45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL ONU + 416, 260, 6 

efter punkt 25 14 S&D delad   

1 / ONU + 411, 248, 22 

2 / ONU + 346, 309, 25 

3/ONU - 327, 327, 24 

punkt 26 29 PPE EO + 374, 277, 21 

 originaltexten särsk. ↓  

efter punkt 26 58 GUE/NGL  -  

efter punkt 27 47 GUE/NGL  -  

efter punkt 33 48 GUE/NGL  -  

punkt 34  originaltexten särsk. +  

punkt 35  originaltexten ONU - 332, 334, 16 

punkt 38 30 PPE EO - 244, 392, 38 

 originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3/EO - 307, 360, 14 

punkt 39  originaltexten särsk. +  

efter punkt 39 49 GUE/NGL  -  

50 GUE/NGL  -  

efter punkt 41 11 EFDD ONU + 337, 325, 20 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 45 51 GUE/NGL  -  

 originaltexten särsk. / 

EO 

- 300, 344, 28 

efter punkt 49 6 Verts/ALE ONU - 291, 374, 12 

52 GUE/NGL EO + 335, 327, 16 

punkt 51  originaltexten särsk. / 

EO 

- 328, 349, 5 

punkt 52  originaltexten ONU + 361, 299, 19 

punkt 55  originaltexten ONU - 173, 360, 148 

efter punkt 55 15 ENF  -  

punkt 58 31 PPE ONU + 500, 176, 9 

 originaltexten särsk. ↓  

punkt 63  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 397, 265, 12 

efter punkt 66 7 Verts/ALE ONU + 425, 233, 21 

punkt 69  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 346, 152, 178 

punkt 70  originaltexten särsk. +  

punkt 72  originaltexten särsk. +  

punkt 73  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 161, 355, 149 

punkt 74  originaltexten särsk. -  

punkt 78 32 PPE  +  

 originaltexten särsk. ↓  

punkt 79  originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 / ONU + 589, 87, 3 

2 / ONU - 243, 260, 176 

punkt 80  originaltexten särsk. -  

punkt 85  originaltexten ONU - 318, 350, 10 

punkt 87 8 Verts/ALE ONU - 183, 336, 162 

efter punkt 88 53 GUE/NGL  -  

punkt 89  originaltexten särsk. -  

punkt 90  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 361, 290, 25 

punkt 92  originaltexten ONU + 375, 292, 15 

punkt 97 16 ENF  -  

punkt 98  originaltexten delad   

1 / ONU + 625, 35, 21 

2 / ONU - 167, 504, 12 

punkt 102  originaltexten delad   

1 / ONU + 579, 94, 9 

2 / ONU + 632, 45, 3 

punkt 108  originaltexten ONU + 631, 48, 6 

efter punkt 110 17 ENF  -  

punkt 114  originaltexten särsk. +  

punkt 115  originaltexten ONU - 173, 341, 172 

punkt 120  originaltexten ONU + 577, 44, 60 

punkt 122  originaltexten ONU - 320, 333, 27 

punkt 127 33 PPE  +  

 originaltexten särsk. ↓  

efter punkt 128 18 ENF ONU - 68, 577, 33 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 130  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 131  originaltexten ONU + 587, 91, 3 

efter punkt 131 12 EFDD ONU + 360, 293, 27 

punkt 133 19 ENF ONU - 72, 572, 38 

efter punkt 137 20 ENF  -  

punkt 139  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 359, 252, 19 

efter punkt 142 54 GUE/NGL  -  

punkt 143  originaltexten ONU + 336, 329, 12 

efter punkt 143 55 GUE/NGL EO - 315, 351, 1 

punkt 144  originaltexten särsk. -  

punkt 145  originaltexten ONU - 308, 366, 10 

punkt 146  originaltexten särsk. -  

punkt 150  originaltexten särsk. -  

efter punkt 150 34 PPE  +  

punkt 153  originaltexten särsk. -  

efter punkt 153 13 S&D EO + 350, 301, 26 

punkt 154  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 159 1S EFDD ONU - 36, 573, 73 

punkt 160 35 PPE EO - 302, 348, 23 

efter punkt 160 36 PPE ONU + 499, 134, 44 

efter punkt 170 56 GUE/NGL  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 176 2 EFDD ONU - 13, 656, 8 

punkt 180  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 186  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 356, 309, 9 

efter punkt 186 57 GUE/NGL EO - 276, 355, 44 

punkt 187  originaltexten särsk. / 

EO 

- 141, 365, 144 

punkt 188  originaltexten särsk. -  

efter punkt 189 22 ENF ONU - 88, 567, 20 

punkt 194  originaltexten ONU - 305, 359, 9 

punkt 198 3S EFDD ONU - 46, 621, 6 

punkt 199 4S EFDD ONU - 192, 465, 16 

punkt 200  originaltexten särsk. -  

punkt 201  originaltexten ONU + 376, 288, 12 

efter punkt 201 37 PPE  +  

punkt 202  originaltexten ONU + 582, 97, 2 

punkt 209  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 359, 311, 2 

punkt 210 5S EFDD ONU - 169, 493, 12 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 492, 50, 136 
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 

S&D: slutomröstning 

Verts/ALE: ÄF 6, 7, 8, 14, 28, punkterna 19, 21, 35, 55, 79, 85, 92, 98, 102, 108, 115, 122, 143, 

145, 194, 201 

GUE/NGL: ÄF 38, 39, 40, 43, 44, punkt 6 

PPE: ÄF 14, 31, 36, punkt 52 

ENF: ÄF 7, 10, 11, 18, 19, 22, 46, punkterna 120, 131, 143, 202 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ALDE: punkterna 7, 13, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 45, 51, 52, 55, 58, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 

89, 98, 115, 122, 127, 143, 144, 145, 146, 153, 187, 188, 194, 200 

GUE/NGL: punkterna 6, 114 

PPE: punkterna 7, 13, 15, 19, 24, 26, 35, 38, 45, 51, 52, 55, 63, 74, 78, 80, 85, 89, 90, 92, 

115, 122, 127, 130, 139, 143, 144, 145, 146, 150, 153, 186, 187, 188, 194, 199, 200, 

201 

ECR: punkterna 6, 70 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL 

punkt 3 

Första delen texten i sin helhet utom orden "som kan vara lagligt men ändå strider mot 

andemeningen i lagen" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 154 

Första delen texten i sin helhet utom orden "framtida frihandelsavtal, partnerskaps- och" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 180 

Första delen "Europaparlamentet uttrycker farhågor om att åtal av visselblåsare i syfte att bevara 

sekretessen kan avskräcka från avslöjande av oegentligheter. Parlamentet betonar att 

skyddet bör utformas för att skydda de som handlar i allmänhetens intresse och 

undvika att tysta visselblåsare" 

Andra delen "samtidigt som företags juridiska rättigheter också beaktas" 

 

PPE: 

punkt 12 

Första delen "Parlamentet konstaterar att kommissionens övervakning av 

korruptionsbekämpningen kommer att ske inom ramen för den europeiska 

planeringsterminen. Parlamentet anser att korruptionsbekämpningen riskerar att 

överskuggas av andra ekonomiska och finansiella frågor inom ramen för 

planeringsterminen." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 21 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en årlig offentlig 

rapport om användningen av EU:s medel såväl som om Europeiska 

investeringsbankens (EIB:s) och Europeiska banken för återuppbyggnad och 

utvecklings (EBRD:s) penningöverföringar till offshorestrukturer, inbegripet antal 

och typ av projekt som stoppats, med förklaringar till varför projekten stoppats och 

vilka uppföljande åtgärder" 

Andra delen "som vidtagits för att säkerställa att inga EU-medel varken direkt eller indirekt bidrar 

till skatteflykt och skattebedrägerier" 
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punkt 38 

Första delen "Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att röra sig mot 

mycket mer ambitiösa reformer inom beskattning" 

Andra delen "för att undanröja skattekonkurrens mellan medlemsstaterna." 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att följa 

rekommendationerna från den oberoende kommissionen för reformen av 

internationell företagsbeskattning, och att enas om en miniminivå för den faktiska 

skattesatsen för företag såväl som om en strategi om att vara försiktiga med att 

bevilja skattelättnader och då endast när det gäller lokala kostnader i syfte att stödja 

nya produktiva investeringar. Parlamentet rekommenderar också att alla 

medlemsstater avskaffar särskilda beskattningar för utländska och/eller stora företag 

och för individer och att de offentliggör redan befintliga avtal." 

 
punkt 69 

Första delen "Europaparlamentet uttrycker stor oro över att antalet förhandsbesked i skattefrågor 

som medlemsstaterna beviljat multinationella företag har ökat under de senaste åren" 

Andra delen "trots den sociala oro som LuxLeaks-skandalen gav upphov till" 

 
punkt 73 

Första delen "Europaparlamentet understryker att inte bara skattemyndigheter [utan även 

allmänheten] bör ha tillgång till det obligatoriska automatiska informationsutbytet 

gällande potentiellt aggressiv skatteplanering av gränsöverskridande dimension 

(DAC6)." 

Andra delen "utan även allmänheten" 

 
punkt 79 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda överträdelseförfaranden mot 

medlemsstater för de fall av underlåtelse att följa unionslagen som avslöjats genom 

Panamadokumenten och andra läckor." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om behovet att ersätta 

penningtvättsdirektivet med en förordning i syfte att skapa ett enda rättsområde och 

undanröja eventuella verkställandebrister i medlemsstaterna." 

 
punkt 98 

Första delen "Europaparlamentet kräver att tillgångar som skapats genom kriminell verksamhet 

konfiskeras. Parlamentet efterlyser för detta ändamål ett snabbt antagande av 

förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande för 

att underlätta gränsöverskridande återvinnande av brottsliga tillgångar. Parlamentet 

understryker att de rättsliga instrument som föreslagits av kommissionen kommer att 

göra det möjligt att förbättra samarbetet och lättare erkänna sådana regler, samtidigt 

som subsidiaritetsprincipen respekteras." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagförslag om införande av 

en begränsning av kontantbetalningar i syfte att stödja kampen mot penningtvätt, 

skattefusk och organiserad brottslighet." 

 
punkt 102 

Första delen "Europaparlamentet anser att informationsutbytet skulle stärkas genom 

harmonisering av europeiska finansunderrättelseenheters status och funktion." 
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Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att sjösätta ett projekt inom ramen för FIU-

plattformen för att fastställa de informationskällor som finansunderrättelseenheterna 

för närvarande har tillgång till. Parlamentet uppmanar kommissionen att utfärda 

riktlinjer för hur man ska säkerställa ökad konvergens avseende europeiska 

finansunderrättelseenheters funktioner och befogenheter, som fastställer ett minsta 

gemensamma tillämpningsområde samt innehåll i finansiell, administrativ och 

brottsbekämpningsrelaterad information som finansunderrättelseenheter bör erhålla 

och kunna utbyta mellan varandra. Parlamentet anser att sådana riktlinjer även bör 

inbegripa förklaringar av en gemensam förståelse av finansunderrättelseenheternas 

funktioner avseende strategisk analys." 

 
punkt 130 

Första delen texten i sin helhet utom orden "både inom och utanför EU," 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 209 

Första delen "Europaparlamentet efterlyser en betydande förstärkning av FIU.net-samarbetet 

inom ramen för Europol" 

Andra delen "och föreslår att verksamheten kopplas till det föreslagna centrumet för en 

konsekvent och samordnad skattepolitik i förhoppning om att skapa ett skatte-

Europol som både kan samordna medlemsstaternas skattepolitik och förstärka 

medlemsstaternas myndigheter vid utredning och avslöjande av olagliga, 

internationella skattearrangemang." 

 
punkt 210 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i samband med reformen av 

fördragen stödja att beslut om skattepolitik ska kunna antas genom kvalificerad 

majoritet i rådet" 

Andra delen "och inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet." 

 

S&D, PPE: 

ÄF 14 

Första delen "Europaparlamentet noterar att enligt de senaste uppgifterna från Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) om utländska direktinvesteringar, har 

Luxemburg och Nederländerna tillsammans mer inkommande investeringar än 

Förenta staterna, varav största delen är i specialföretag utan väsentlig ekonomisk 

verksamhet, och Irland har mer inkommande investeringar än både Tyskland och  

Frankrike. Parlamentet påpekar att utländska investeringar i Malta, enligt landets 

nationella statistikbyrå, uppgick till 1 474 % av storleken på landets ekonomi." 

Andra delen "Parlamentet noterar att enligt en undersökning gjord av universitetet i Amsterdam, 

passerade 23 % av alla typer av företagsinvesteringar som hamnade i skatteparadis 

via Nederländerna. Parlamentet anser att dessa uppgifter klart visar att vissa 

medlemsstater underlättar alltför stora överföringar av vinster på bekostnad av andra 

medlemsstater." 

Tredje delen "Parlamentet uppmanar därför kommissionen att betrakta Luxemburg, 

Nederländerna, Irland och Malta som EU-skatteparadis." 
 

Övrigt 

Ändringsförslag 21 hade dragits tillbaka. 
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4. Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken 

Betänkande: Michael Gahler (A8-0351/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 3 12 Verts/ALE  -  

punkt 4  originaltexten delad   

1 / ONU + 519, 113, 32 

2 +  

punkt 6 13 Verts/ALE  -  

punkt 8  originaltexten särsk. +  

punkt 11 14 Verts/ALE  -  

punkt 13 5 GUE/NGL ONU - 162, 433, 71 

15 Verts/ALE ONU - 66, 543, 60 

 originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 386, 252, 27 

punkt 16 6S GUE/NGL ONU - 220, 412, 26 

16 Verts/ALE ONU - 125, 469, 65 

 originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 355, 233, 78 

punkt 18 17 Verts/ALE ONU - 80, 497, 77 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 19 18 Verts/ALE  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 20 7S GUE/NGL ONU - 174, 455, 37 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 21 19 Verts/ALE ONU - 161, 406, 102 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 22 20 Verts/ALE ONU - 92, 478, 98 

punkt 27 21 Verts/ALE ONU - 209, 401, 58 

punkt 31 3 PPE  +  

efter punkt 31 8 GUE/NGL ONU - 107, 544, 14 

punkt 32 22 Verts/ALE ONU - 96, 439, 126 

punkt 33 4 PPE  +  

punkt 34 23 Verts/ALE ONU - 86, 532, 45 

efter punkt 36, rubrik 

"Ett generaldirektorat 

för försvar" 

 originaltexten särsk. +  

punkt 37  originaltexten ONU + 370, 259, 34 

punkt 38  originaltexten ONU + 370, 263, 33 

punkt 39  originaltexten ONU + 350, 275, 37 

efter punkt 39 9 GUE/NGL ONU - 210, 383, 61 

punkt 43 24 Verts/ALE  -  

efter punkt 46 10 GUE/NGL ONU - 116, 538, 10 

punkt 50 25 Verts/ALE  -  

punkt 70 26 Verts/ALE ONU - 129, 510, 26 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

11 GUE/NGL ONU - 157, 489, 18 

strecksats 19  originaltexten särsk. +  

efter strecksats 25 1 PPE  +  

2 PPE  +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 368, 237, 61 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, punkterna 37, 38, 39 

GUE/NGL: ÄF 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

EFDD: punkterna 4 (första delen), 13 (andra delen), 16 (andra delen), 37, 38, 39 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: strecksats 19, punkterna 8, 16, 37, 38, 39, efter punkt 36, rubrik "Ett 

generaldirektorat för försvar" 
 

Begäranden om delad omröstning 

ENF: 

punkt 18 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och 

kommissionen att agera på parlamentets krav på en vitbok om EU:s säkerhet och 

försvar i samband med förberedelserna inför nästa fleråriga budgetram, vilket 

begärdes i parlamentets resolutioner av den 22 november 2016, den 23 november 

2016 och den 16 mars 2017." 

Andra delen "Parlamentet anser att uppbyggnaden av en försvarsunion, som knyter samman EU:s 

strategiska riktlinjer med EU-bidrag för kapacitetsutveckling och utformar den 

europeiska institutionella ramen för försvar, är aspekter som måste stödjas genom ett 

interinstitutionellt avtal. Parlamentet betonar att det genom omfattande och 

tillförlitliga insatser från alla berörda parter är möjligt att öka försvarsutgifternas 

omfattning och effektivitet." 

Tredje delen "Parlamentet efterlyser även en stark roll i denna process för neutrala stater som 

Österrike och Sverige utan att enskilda medlemsstaters neutralitet för den skull 

ifrågasätts." 

 
punkt 20 

Första delen Texten i sin helhet utom led e 

Andra delen "e) samla nationella resurser avseende forskning, utveckling, upphandling, underhåll 

och utbildning," 

 
punkt 21 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att föreslå ett särskilt program 

för försvarsforskning, med en särskild budget och egna regler, inom ramen för nästa 

fleråriga budgetram." 

Andra delen "Parlamentet betonar att medlemsstaterna bör göra ytterligare medel tillgängliga för 

det programmet, utan att det stör befintliga ramprogram som finansierar forskning, 

teknisk utveckling och innovation, vilket begärdes i parlamentets resolution av den 5 

juli 2017." 
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Tredje delen "Parlamentet upprepar på nytt sina tidigare uppmaningar till kommissionen att 

säkerställa unionens deltagande i program för forskning och utveckling på 

försvarsområdet som genomförs av medlemsstaterna eller tillsammans med 

näringslivet där så är lämpligt, i enlighet med artiklarna 185 och 187 i EUF-

fördraget." 

 

EFDD: 

punkt 13 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar de synbara framsteg som gjorts i utformningen av ett 

starkare europeiskt försvar sedan antagandet av den globala strategin för Europeiska 

unionens utrikes- och säkerhetspolitik i juni 2016. Parlamentet välkomnar i 

synnerhet inrättandet av en europeisk försvarsfond, den föreslagna ökningen av den 

förberedande åtgärden för försvarsrelaterad forskning och lagstiftningsförslaget om 

ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka sina framtida finansiella bidrag till 

EU:s budget för att täcka EU:s alla extrakostnader i samband med Europeiska 

försvarsfonden." 

 
punkt 16 

Första delen "Europaparlamentet understryker att kommissionen och ett ökande antal 

medlemsstater har åtagit sig att inrätta en europeisk försvarsunion och att det finns 

ett starkt stöd för detta bland EU-medborgarna. Parlamentet betonar att detta 

motsvarar de krav från EU-medborgare och parlamentet som särskilt parlamentet har 

gett uttryck för i form av flera uppmaningar i sina tidigare resolutioner. Parlamentet 

understryker den större effektivitet och det borttagna dubbelarbete och den 

kostnadsminskning som kommer att bli följden av en starkare europeisk 

försvarsintegration. Parlamentet betonar emellertid att det krävs fortsatt politisk vilja 

och beslutsamhet för att inrätta en verklig europeisk försvarsunion." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbinda sig till ett gemensamt och 

oberoende europeiskt försvar och att sträva efter att säkerställa att deras nationella 

försvarsbudgetar på tio åt uppgår till minst två procent av deras BNP." 

 

ENF, EFDD: 

punkt 4 

Första delen "Europaparlamentet betonar att i öster pågår fortfarande Rysslands krig mot Ukraina, 

att Minskavtalen – utan vilka det inte kan finnas någon lösning på konflikten – inte 

har genomförts och att den illegala annekteringen och militariseringen av 

Krimhalvön och inrättandet av system för tillträdesförbud och avspärrade områden 

fortsätter. Parlamentet är djupt oroat över att Rysslands överdrivna övningar och 

militära verksamhet görs utan internationell observation, att hybrida taktiker, 

inklusive cyberterrorism, falska nyheter och desinformationskampanjer samt 

ekonomisk och energirelaterad utpressning destabiliserar länderna i det östliga 

partnerskapet och på västra Balkan och att de drabbar västerländska demokratier och 

ökar spänningar inom dem." 

Andra delen "Parlamentet är bekymrat över att säkerhetsläget i EU:s närområde kommer att 

fortsätta vara mycket instabilt för flera år framöver. Parlamentet upprepar att västra 

Balkan är av strategisk betydelse för EU:s säkerhet och stabilitet och att EU:s 

politiska engagemang gentemot regionen behöver riktas om och stärkas, bland annat 

genom att stärka mandatet för våra uppdrag inom den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken (GSFP). Parlamentet är fast övertygat om att mer integration och 

samordning behövs för att övervinna EU:s sårbarhet." 
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5. Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken 

Betänkande: David McAllister (A8-0350/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 12  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 13  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 17  originaltexten särsk. +  

punkt 19  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 482, 115, 50 

punkt 20 6 ECR  -  

 originaltexten delad   

1 / ONU + 544, 80, 22 

2 / ONU + 477, 122, 31 

punkt 21  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

3 +  

4 +  

5 +  

punkt 22  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 23  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 24 5 S&D  +  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

punkt 25  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 28  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 38  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 39  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 514, 122, 17 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 42 1 Verts/ALE  -  

punkt 44  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 519, 90, 43 

punkt 45 2 Verts/ALE ONU - 88, 521, 35 

 originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 394, 176, 72 

punkt 46 3 Verts/ALE  -  

punkt 47 4 Verts/ALE ONU - 130, 482, 33 

 originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 421, 195, 21 

3/ONU + 370, 239, 19 

4 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 408, 132, 102 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 2, 4 

ENF: punkt 20 

EFDD: punkterna 20 (andra delen), 39 (andra delen), 44 (andra delen) 

EFDD, ENF: punkterna 19 (andra delen), 45 (andra delen), 47 (andra och tredje delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: punkt 17 
 

Begäranden om delad omröstning 

ALDE: 

punkt 13 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter, inom och utanför Libyen, att 

stödja både den libyska politiska överenskommelse som undertecknades den 17 

december 2015 och det resulterande presidentrådet, som är den enda myndighet som 

erkänns av det internationella samfundet och FN." 
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Andra delen "Parlamentet understryker att en lösning på krisen i Libyen är en förutsättning för 

stabilitet i Medelhavsområdet. Parlamentet betonar vikten av det södra grannskapet 

och behovet av att uppnå ett utrymme för fred, framgång, stabilitet och integration i 

Europa och Medelhavsområdet. Parlamentet understryker sitt starka stöd för en 

tvåstatslösning på konflikten mellan Israel och Palestina, med en självständig, 

demokratisk, livskraftig och angränsande palestinsk stat som lever sida vid sida i 

fred och säkerhet med den säkra staten Israel. Parlamentet betonar att EU måste föra 

en konsekvent politik om situationer som ockupation eller annektering av 

territorier." 

 

EFDD: 

punkt 20 

Första delen texten i sin helhet utom orden "Parlamentet insisterar på att EU bör behålla 

möjligheten till ytterligare gradvis sanktioner om Ryssland fortsätter att åsidosätta 

folkrätten." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 38 

Första delen texten i sin helhet utom orden "Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra 

verklighet av parlamentets rekommendationer att anamma principen om 

skyldigheten att skydda." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 39 

Första delen texten i sin helhet utom orden ", att ytterligare stärka EU:s och dess partnerländers 

förmåga att bekämpa falska nyheter och desinformation, att ta fram tydliga kriterier 

för att göra det lättare att upptäcka falska nyheter, att anslå större resurser och 

omvandla arbetsgruppen Stratcom till en fullfjädrad enhet inom Europeiska 

utrikestjänsten. Parlamentet efterlyser i detta avseende en utveckling av 

gemensamma, övergripande kapaciteter och metoder för risk- och sårbarhetsanalys 

och att EU:s förmåga till motståndskraft och strategisk kommunikation ska 

understödjas" och ", liksom behovet av att stärka sådana medier som en källa till 

trovärdig information, särskilt inom EU och dess grannskap, understryker att EU:s 

gemensamma tv- och radiostationer bör förbättras ytterligare" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 44 

Första delen "Europaparlamentet betonar rollen för oberoende medier i främjandet av kulturell 

mångfald och interkulturell kompetens," 

Andra delen "liksom behovet att stärka sådana medier som en källa till trovärdig information, 

särskilt inom EU och dess grannskap, och att ytterligare stärka EU:s förmåga att 

bekämpa falska nyheter och desinformation. Parlamentet framhåller i detta 

sammanhang behovet av att utveckla större motståndskraft på EU nivå mot sådan 

information som sprids på internet. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkra 

en bättre samordning med utrikestjänsten i dessa frågor." 

 

ENF: 

punkt 1 

Första delen "Europaparlamentet är övertygat om att ingen enskild medlemsstat ensam kan 

hantera de utmaningar som vi står inför i dag. Parlamentet betonar att gemensamma 

EU-insatser är det effektivaste sättet att bevara EU:s intressen, upprätthålla unionens 

värderingar, engagera sig i omvärlden som en enad och inflytelserik global aktör och 

skydda sina medborgare och medlemsstater från ökade hot mot deras säkerhet, bland 

annat i en global digital sfär." 
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Andra delen "Parlamentet är bekymrat över EU:s säkerhetsstruktur, som fortfarande är sårbar och 

splittrad inför fortsatta och nya utmaningar som uppstår varje dag, och i vilken en 

"hybridfred" har blivit en otillfredsställande verklighet. Parlamentet uppmanar 

kraftfullt medlemsstaterna att agera och leva upp till önskemålen från de europeiska 

medborgare som upprepade gånger har betonat att EU:s utrikes- och säkerhetspolitik 

baserad på grundläggande värderingar och mänskliga rättigheter är ett av de 

viktigaste och nödvändigaste av alla EU:s politikområden. Parlamentet anser att det 

är hög tid att medlemsstaterna inför verktyg, instrument och politik inom ramen för 

den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp), så att EU kan reagera på 

yttre konflikter och kriser, bygga upp partnerkapacitet och skydda Europeiska 

unionen." 

 
punkt 7 

Första delen "Europaparlamentet anser att endast en kombination av effektiv multilateralism, 

gemensam mjuk makt och en trovärdig hård makt i en alltmer konfliktdrabbad och 

instabil internationell miljö har kapacitet att stå upp mot större utmaningar på 

säkerhetsområdet, särskilt spridningen av massförstörelsevapen, kränkningar av 

säkerhetsordningen i Europa, terrorism, konflikterna i de östra och södra 

grannskapen, krig genom ombud, hybrid- och informationskrigföring samt digitala 

angrepp och energiosäkerhet. Parlamentet understryker att dessa utmaningar även 

inbegriper flyktingkrisen i dess humanitära dimension, Nordkoreas utmanande 

aggressiva beteende," utom "Rysslands [kränkning av internationell rätt]" "och 

Kinas [kraftigt] växande militärmakters kränkningar av folkrätten, för vilka endast 

ett kraftfullt diplomatiskt svar kommer att vara nog." 

Andra delen Rysslands [kränkning av internationell rätt] 

 
punkt 12 

Första delen "Europaparlamentet välkomnar EU:s strategi för Syrien som antogs i april 2017, 

vilken inbegriper att utvidga sanktionerna mot personer som är inblandade i 

utvecklandet och användningen av kemiska vapen. Parlamentet uppmuntrar vidare 

EU att utöka sanktionerna till personer som har begått brott mot de mänskliga 

rättigheterna. Parlamentet betonar att alla som gör sig skyldiga till brott mot 

folkrätten måste ställas till svars. Parlamentet upprepar sin uppmaning till EU och 

dess medlemsstater att tillsammans med partner undersöka inrättandet av en 

krigsförbrytartribunal för Syrien, i väntan på en hänskjutning till ICC." 

Andra delen "Parlamentet betonar att EU måste uppvisa ett fullständigt åtagande om att bidra till 

återuppbyggnaden av Syrien efter konflikten." 

 
punkt 21 

Första delen "Europaparlamentet beklagar Rysslands många brott mot folkrätten och dess 

hybridkrigföring." 

Andra delen "Parlamentet erkänner emellertid möjligheten till motiverat och sammanhängande 

selektivt engagemang och dialog med Ryssland på områden av gemensamt intresse, 

för att säkerställa ansvarsskyldigheten och respekten för folkrätten." utom ordet 

"emellertid" 

Tredje delen ordet "emellertid" 

Fjärde delen "Parlamentet understryker behovet av att bevara och främja möjligheten till framtida 

samarbete kring lösning av globala kriser" 

Femte delen "där det finns ett direkt eller indirekt EU intresse eller en möjlighet att främja EU:s 

värderingar." 

 

 
punkt 22 
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Första delen "Europaparlamentet anser att normaliserade förbindelser är en nödvändighet för 

både EU och Ryssland, och att framtida strategier för EU och Ryssland bör lägga 

stor vikt vid ett stärkt engagemang och stöd för EU:s östliga partner. Parlamentet 

understryker att EU bör hålla dörren öppen för en fördjupning av de bilaterala och 

ekonomiska förbindelserna med Ryssland," 

Andra delen "under förutsättning att Ryssland respekterar folkrätten och undertecknade avtal, och 

upphör med sin alltmer självsäkra inställning mot sina grannar och Europa." 

 
punkt 23 

Första delen "Europaparlamentet upprepar att suveränitet, självständighet och en fredlig lösning 

av tvister är centrala principer för den europeiska säkerhetsordningen som tillämpas 

för alla stater." 

Andra delen "Parlamentet fördömer därför reservationslöst den ryska aggressionen i Ukraina, 

inbegripet den illegala annekteringen av Krim och den rysksponsrade konflikten i 

östra Ukraina. Parlamentet uppmanar EU, EU:s medlemsstater och det 

internationella samfundet att kräva att Ryssland måste upphöra med aggressionen 

och släppa alla politiska fångar. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet 

att spela en mer aktiv och effektiv roll i lösningen av konflikten och att stödja alla 

ansträngningar för en varaktig och fredlig lösning som respekterar Ukrainas enighet, 

suveränitet och territoriella integritet, särskilt genom inrättande – med de ukrainska 

myndigheternas samtycke – av fredsuppbyggande och fredsbevarande uppdrag till 

hela territoriet." 

 
punkt 24 

Första delen "Europaparlamentet upprepar att det behövs en strategisk nyinriktning på västra 

Balkan, där EU bör fullfölja sina ambitioner i regionen, eftersom detta skulle ge en 

frisk impuls för en trovärdig utvidgningspolitik från EU som grundas på 

Köpenhamnskriterierna, och stärka rättsstaten och statliga institutioners 

motståndskraft." 

Andra delen "Parlamentet anser att västra Balkans stabilitet måste fortsätta att vara ett viktigt 

fokusområde. Parlamentet efterlyser fler insatser för att förbättra de 

socioekonomiska och politiska förhållandena i regionen. Parlamentet är övertygat 

om att europeisk integration och regional försoning är det bästa sättet att tackla 

farorna från destabiliserande utländsk inblandning och utländskt inflytande, 

finansiering av stora salafistiska och wahhabitiska nätverk och rekrytering av 

utländska stridande, organiserad brottslighet, större statliga tvister, desinformation 

och hybridhot. Parlamentet understryker behovet av att fortsätta sträva efter att 

främja högeffektiva politiska samfund i regionen." 

 
punkt 25 

Första delen "Europaparlamentet erinrar om att så fort dessa kriterier har uppfyllts står EU:s 

dörrar öppna för medlemskap." 

Andra delen "Parlamentet välkomnar ansträngningarna som gjorts som en del av Berlinprocessen 

och toppmötet i Trieste att ge ny kraft åt konvergensen av länderna på västra Balkan 

mot EU-medlemskap. Parlamentet påminner om att särskilt uppmärksamhet och 

särskilt stöd bör ägnas genomförandet av centrala institutionella och politiska 

reformer på västra Balkan" 

Tredje delen "och uppmanar kommissionen att på nytt överväga möjligheten att tilldela ytterligare 

ekonomiska resurser till instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) som ett av de 

viktigaste instrumenten för hjälp vid genomförandet av dessa reformer." 

 
punkt 28 

Första delen texten i sin helhet utom ordet "ekonomiskt," 

Andra delen detta ord 
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EFDD, ENF: 

punkt 19 

Första delen "Europaparlamentet är starkt övertygat om att det behövs en ny strategi för EU:s 

förbindelser med sina östra grannar. Parlamentet anser att stöd till de länder som vill 

ha närmare band med EU måste vara en topprioritering för EU:s utrikespolitik." 

Andra delen "Parlamentet anser att förlängningen av sanktionerna mot enskilda personer och 

företag i Ryssland är ett oundvikligt resultat av underlåtenheten att genomföra 

Minskavtalen och fortsätter att se detta genomförande av alla sidor som grunden för 

en hållbar politisk lösning på konflikten i östra Ukraina." 

 
punkt 45 

Första delen "Europaparlamentet anser att Europa bör stärka samarbetet för ett gemensamt 

försvar för att försvara sina gemensamma värderingar och principer och sitt 

strategiska oberoende. Parlamentet understryker vikten av kopplingen mellan yttre 

och inre säkerhet, ett bättre utnyttjande av resurser och riskkontroll i Europas 

utkanter. Parlamentet erinrar om att sambandet mellan utveckling och säkerhet är en 

central princip som ligger till grund för EU:s strategi när det gäller yttre kriser och 

konflikter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att frigöra Lissabonfördragets 

fulla potential med avseende på den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(GSFP) och välkomnar i detta sammanhang genomförandeplanen för säkerhet och 

försvar. Parlamentet uppmuntrar en översyn av EU:s strategi för civila GSFP-

uppdrag för att se till att de planeras, genomförs och stöds på rätt sätt. Parlamentet 

anser att kapaciteten inom Europeiska försvarsbyrån (EDA) och det permanenta 

strukturerade samarbetet och stridsgrupperna bör utnyttjas till sin fulla potential." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att för detta ändamål 

tillhandahålla ytterligare finansiering." 

 
punkt 47 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till fullo ta hänsyn till de växande 

säkerhetsutmaningarna i sitt förslag till nästa fleråriga budgetram (FBR). 

Parlamentet anser att både Gusp-budgetens storlek och flexibilitet måste stämma 

överens med bland annat EU-medborgarnas förväntningar rörande EU:s roll som 

garant för säkerheten. Parlamentet insisterar på behovet av en global vision för EU:s 

politik och instrument på området för säkerhet, inbegripet en fruktbar samordning 

med den föreslagna europeiska försvarsfonden." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att sträva efter att uppfylla målet att 2 % av 

BNP ska gå till försvaret och att 20 % av deras försvarsbudgetar ska gå till 

utrustning som enligt EDA är nödvändig." 

Tredje delen "Parlamentet påminner dessutom om att all ny politik måste få stöd från nya 

finansieringskällor." 

Fjärde delen "Parlamentet konstaterar att olika medlemsstater har svårt att upprätthålla många 

olika fullt fungerande försvarskapaciteter, för det mesta på grund av ekonomiska 

begränsningar. Parlamentet efterlyser därför mer samarbete och samordning när det 

gäller vilken kapacitet som bör behållas, så att medlemsstaterna kan specialisera sig 

på vissa kapaciteter och spendera sina resurser på ett mer effektivt sätt. Parlamentet 

anser att samverkansförmågan är central om medlemsstaternas styrkor ska bli mer 

kompatibla och integrerade. Parlamentet påminner om att Gusp-anslagen utgjorde 

3,6 % av åtagandena under rubrik 4 under 2016 och 0,2 % av hela EU:s budget. 

Parlamentet beklagar att storleken på Gusp-kapitlet och dess underutnyttjande samt 

de systematiska överföringarna från kapitlet visar på en bestående bristande 

ambition från EU:s sida att agera som en global aktör." 
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6. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s 

politik på området 

Betänkande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 9  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 562, 51, 20 

3 +  

4 +  

5 +  

punkt 12  originaltexten ONU + 568, 25, 43 

punkt 16  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

efter punkt 16 1 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

ONU + 445, 134, 47 

2 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

ONU + 390, 198, 36 

punkt 24  originaltexten delad   

1 / ONU + 609, 7, 16 

2 +  

3 +  

4 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 32  originaltexten ONU + 624, 6, 1 

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 37  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

punkt 42  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 51  originaltexten ONU + 507, 99, 22 

punkt 56  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 63  originaltexten särsk. +  

punkt 69  originaltexten särsk. +  

strecksats 5  originaltexten särsk. +  

strecksats 10  originaltexten särsk. +  

strecksats 23  originaltexten särsk. +  

strecksats 26  originaltexten särsk. +  

strecksats 34  originaltexten särsk. +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl H  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 443, 95, 84 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE, GUE/NGL: ÄF 1, 2 

ENF: punkterna 12, 32, 51 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: punkterna 63, 69, skäl 5, 10, 23, 26, 34 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 16 

Första delen "Europaparlamentet fördömer användningen av sexuellt våld mot kvinnor och 

flickor som vapen i krig, bland annat massvåldtäkt, sexuellt slaveri, 

tvångsprostitution, könsrelaterade former av förföljelse, människohandel, sexturism 

och alla andra former av fysiskt, sexuellt och psykologiskt våld. Parlamentet 

uppmärksammar att könsrelaterade brott och sexuella våldsbrott finns med i 

Romstadgan bland krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och handlingar som 

ingår som en del av folkmord eller tortyr. Parlamentet betonar vikten av att försvara 

kvinnors rättigheter," 

Andra delen "däribland deras sexuella och reproduktiva rättigheter," 
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Tredje delen "genom lagstiftning, utbildning och stöd till organisationer i det civila samhället. 

Parlamentet välkomnar antagandet av EU:s handlingsplan för jämställdhet 2016–

2020, som innehåller en övergripande förteckning över åtgärder för att förbättra 

kvinnors situation med avseende på lika rättigheter och egenmakt. Det är viktigt att 

den genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Parlamentet välkomnar dessutom 

antagandet av det strategiska engagemanget för jämställdhet 2016–2019, som 

främjar jämställdhet och kvinnors rättigheter runtom i världen. Det är viktigt att alla 

medlemsstater ratificerar Istanbulkonventionen och genomför den på ett effektivt 

sätt. Parlamentet påpekar att utbildning är det bästa sättet att bekämpa 

diskriminering av och våld mot kvinnor och barn. Parlamentet begär att 

kommissionen, utrikestjänsten och vice ordföranden/den höga representanten 

anstränger sig ytterligare för att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden när det 

gäller kvinnors rättigheter enligt konventionen om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor och uppmanar tredjeländer att göra detsamma. 

Parlamentet anser att EU bör fortsätta att integrera stödet till kvinnor inom 

uppdragen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), 

konfliktförebyggande och återuppbyggnad efter konflikter. Parlamentet upprepar 

vikten av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. 

Parlamentet betonar också vikten av att kvinnor på ett systematiskt, jämlikt och 

aktivt sätt till fullo medverkar i arbetet med att förebygga och lösa konflikter och 

främja mänskliga rättigheter och demokratiska reformer samt i fredsbevarande 

insatser, humanitärt bistånd, återuppbyggnad efter konflikter och 

demokratiseringsprocesser som leder till varaktiga och stabila politiska lösningar. 

Parlamentet påminner om att 2016 års Sacharovpris tilldelades Nadia Murad och 

Lamiya Aji Bashar, som överlevt en tillvaro som sexslavar hos IS/Daish." 

 

ENF: 

punkt 8 

Första delen "Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över det ökande antalet angrepp mot 

religiösa minoriteter som ofta utförs av icke-statliga aktörer som IS/Daish. 

Parlamentet beklagar djupt att många länder har och tillämpar lagar mot 

konvertering och hädelse, vilka effektivt begränsar religions- och trosfriheten och 

yttrandefriheten för religiösa minoriteter och ateister och till och med helt berövar 

dem dessa friheter. Parlamentet efterlyser åtgärder för skydd av religiösa minoriteter, 

icke-troende och ateister som fallit offer för hädelselagar, och uppmanar EU och 

medlemsstaterna att inleda politiska diskussioner för att upphäva dessa lagar. 

Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att öka sina ansträngningar för att 

förbättra tanke-, samvets-, religions- och trosfriheten och att i sina kontakter med 

tredjeländer främja den interkulturella och interreligiösa dialogen. Parlamentet 

efterfrågar konkreta åtgärder för ett effektivt genomförande av EU:s riktlinjer för 

främjande och skydd av religions- och trosfrihet, också i form av att EU:s personal 

vid högkvarter och i delegationer tillförsäkras systematisk och konsekvent 

utbildning." 

Andra delen "Parlamentet stöder fullt ut EU:s praxis att ta initiativet till tematiska resolutioner om 

religions- och trosfrihet i FN:s råd för mänskliga rättigheter och FN:s 

generalförsamling. Likaså stöder parlamentet fullt ut det arbete som utförs av EU:s 

särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU, Ján Figel." 
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punkt 9 

Första delen "Europaparlamentet upprepar att yttrandefriheten online och offline är ett livsviktigt 

inslag i varje demokratiskt samhälle, eftersom den ger näring åt en kultur av 

åsiktsmångfald som gör det möjligt för det civila samhället och medborgarna att 

ställa sina regeringar och beslutsfattare till svars och som stöder respekten för 

rättsstaten. Parlamentet betonar att begränsningar av yttrandefriheten online eller 

offline, som till exempel borttagning av onlineinnehåll, endast får göras i 

undantagsfall, när det föreskrivs i lag och när det kan motiveras med ett legitimt mål 

som eftersträvas. Parlamentet betonar därför att EU bör intensifiera sina insatser för 

att främja yttrandefriheten genom sina strategier och instrument för yttre 

förbindelser. Parlamentet ber än en gång EU och dess medlemsstater att intensifiera 

övervakningen av alla slags begränsningar av yttrandefriheten och mediefriheten i 

tredjeländer och att snabbt och systematiskt fördöma sådana begränsningar och att 

utnyttja alla tillgängliga diplomatiska medel och verktyg för att omintetgöra dessa 

begränsningar." 

Andra delen "Parlamentet betonar vikten av att EU:s riktlinjer för yttrandefrihet online och 

offline genomförs effektivt och att resultaten av dem regelbundet övervakas." 

Tredje delen "Parlamentet fördömer att många journalister och bloggare har dödats och fängslats 

under 2016 och kräver att EU ska ge dem ett effektivt skydd." 

Fjärde delen "Parlamentet välkomnar lanseringen av det nya europeiska instrumentet för 

demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR) 2016, som särskilt inriktas på att ge 

EU:s delegationer och medieaktörer i tredjeländer utbildning i hur man tillämpar 

riktlinjerna." 

Femte delen "Parlamentet understryker vikten av att avslöja och fördöma hatpropaganda och 

uppvigling till våld såväl på som utanför internet, eftersom det innebär ett hot mot 

rättsstatsprincipen och de värden som de mänskliga rättigheterna bygger på." 

 
punkt 24 

Första delen "Europaparlamentet upprepar att människohandel innebär rekrytering, transport, 

överföring, förvaring eller mottagande av personer genom hot eller våld eller andra 

former av tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, missbruk av makt eller 

utnyttjande av någons sårbara situation eller genom givande eller mottagande av 

betalning eller förmåner för att erhålla samtycke från en person som har kontroll 

över någon annan person, i exploateringssyfte." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att minska 

den efterfrågan som gynnar alla former av exploatering av personer, särskilt kvinnor 

och barn, som leder till människohandel, samtidigt som man följer en 

människorättsbaserad strategi där offret står i centrum." 

Tredje delen "Parlamentet upprepar behovet att alla medlemsstater genomför EU-strategin för 

utrotande av människohandel och direktiv 2011/36/EU avseende detta." 

Fjärde delen "Parlamentet uttrycker sin djupa oro över att migranter och flyktingar är extremt 

utsatta för exploatering, smuggling och människohandel. Parlamentet betonar 

behovet av att upprätthålla skillnaden mellan begreppen människohandel och 

människosmuggling." 

 
punkt 33 

Första delen texten i sin helhet utom orden "och de medlemsstater som ännu inte har gjort det" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 37 

Första delen "Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över och sin solidaritet med det ökande 

antalet offer för konflikter, våld, förföljelse, misslyckanden från statsmakternas sida, 

fattigdom, människohandel och nätverk för människosmuggling." utom "migranter, 

flyktingar och asylsökande – däribland alltfler kvinnor – som är" och "irreguljär 

migration," 

Andra delen "migranter, flyktingar och asylsökande – däribland alltfler kvinnor – som är"och 

"irreguljär migration," 

Tredje delen "Parlamentet framhåller det brådskande behovet av konkreta åtgärder för att ta itu 

med de bakomliggande orsakerna till migrationsströmmar och hitta långsiktiga 

lösningar som bygger på respekt för mänskliga rättigheter och människans 

värdighet. Man måste därför gripa sig an flyktingkrisens yttre dimension, bland 

annat genom att hitta varaktiga lösningar på konflikter i vårt grannskap genom att till 

exempel utveckla samarbete och partnerskap med de berörda tredjeländerna i 

enlighet med folkrätten och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna i 

dessa länder. Parlamentet uttrycker djup oro över våldet mot underåriga migranter, 

bland annat försvunna, ensamkommande, underåriga migranter, och efterlyser 

program för vidarebosättning och familjeåterförening samt humanitära korridorer. 

Parlamentet uttrycker också djup oro över den svåra situationen för internflyktingar 

och deras ökande antal, och kräver att de garanteras ett säkert återvändande, 

vidarebosättning eller lokal integrering. Parlamentet uppmanar EU och dess 

medlemsstater att tillhandahålla humanitärt bistånd när det gäller utbildning, 

bostäder och hälso- och sjukvård och inom andra humanitära områden till hjälp för 

de flyktingar som befinner sig närmast sitt hemland, och kräver att 

återvändandepolitiken genomförs korrekt. Parlamentet understryker att det behövs 

ett heltäckande och människorättsbaserat förhållningssätt till migration, och 

uppmanar EU att fördjupa sitt samarbete med FN, regionala organisationer, 

regeringar och icke-statliga organisationer. Medlemsstaterna uppmanas att fullt ut 

genomföra EU:s gemensamma asylpaket och den gemensamma 

migrationslagstiftningen, särskilt för att skydda utsatta asylsökande." 

Fjärde delen "Parlamentet understryker att begreppen säkra länder och säkra ursprungsländer inte 

får hindra individuella prövningar av asylansökningar." 

Femte delen "Parlamentet varnar för användningen av EU:s utrikespolitik som ett instrument för 

"migrationshantering"." 

Sjätte delen "EU och medlemsstaterna uppmanas att säkerställa full insyn när det gäller de medel 

som anslås till tredjeländer för migrationssamarbete och att se till att sådant 

samarbete inte gynnar strukturer som kränker de mänskliga rättigheterna utan går 

hand i hand med insatserna för att förbättra människorättssituationen i dessa länder." 

 
punkt 56 

Första delen "Europaparlamentet betonar att utvidgningspolitiken är ett av de starkaste redskapen 

för att stärka respekten för demokratiska principer och mänskliga rättigheter mot 

bakgrund av den aktuella politiska utvecklingen i kandidatländer och potentiella 

kandidatländer." 
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Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera sina ansträngningar för att 

stödja stärkandet av demokratiska politiska kulturer, respekten för 

rättsstatsprincipen, mediernas och rättsväsendets oberoende och kampen mot 

korruption i dessa länder. Parlamentet uttrycker sin övertygelse om att den 

reviderade europeiska grannskapspolitiken bör fortsätta att ha skyddet, främjandet 

och genomförandet av mänskliga rättigheter och demokratiska principer i centrum 

för sin verksamhet. Parlamentet upprepar att skyddet, det aktiva stödet för och 

genomförandet av mänskliga rättigheter och demokrati ligger i både 

partnerländernas och EU:s intresse. Parlamentet betonar dessutom att EU, särskilt i 

grannskapet, måste fullgöra sina åtaganden gentemot sina partner att stödja 

ekonomiska, sociala och politiska reformer, skydda mänskliga rättigheter och stödja 

inrättandet av rättsstaten, vilka utgör de bästa sätten att stärka den internationella 

ordningen och säkerställa stabilitet i grannskapet. Parlamentet påminner om att 

unionen för Medelhavsområdet kan och bör forma den politiska dialogen på detta 

område och bör arbeta för en stark agenda för mänskliga rättigheter och demokrati i 

regionen. Parlamentet påminner om att alla länder som strävar efter att ansluta sig 

till EU fullt ut måste garantera respekten för de mänskliga rättigheterna och absolut 

måste uppfylla Köpenhamnskriterierna, och att bristande efterlevnad kan leda till att 

förhandlingarna läggs på is." 

 
skäl H 

Första delen texten i sin helhet utom orden ", såsom etniska, språkliga och religiösa minoriteter, 

personer med funktionsnedsättning, hbti-personer, kvinnor, barn, asylsökande och 

migranter," 

Andra delen dessa ord 

 

PPE, ENF: 

punkt 42 

Första delen "Europaparlamentet anser att EU bör fortsätta att arbeta för att öka respekten för 

hbti-personers mänskliga rättigheter i enlighet med EU:s riktlinjer om detta ämne. 

Parlamentet efterlyser ett fullständigt genomförande av riktlinjerna, bland annat 

genom utbildning av EU-personal i tredjeländer. Parlamentet fördömer att 

homosexualitet fortfarande är straffbart i 72 länder, är bekymrat över att 13 av dessa 

länder föreskriver dödsstraff och anser att våldsamma metoder och våldshandlingar 

mot personer på grund av deras sexuella läggning, såsom tvång att avslöja sin 

läggning offentligt, hatbrott och hatspråk både online och offline och korrigerande 

våldtäkt, inte får passera ostraffat." 

Andra delen "Parlamentet noterar att samkönade äktenskap eller samkönade registrerade 

partnerskap blivit lagligt i vissa länder och uppmuntrar till ett mer omfattande 

erkännande." 

Tredje delen "Parlamentet fördömer kränkningar av kvinnors och minoritetsgruppers fysiska 

integritet, och uppmanar länderna att förbjuda dessa seder, straffa gärningsmännen 

och stödja offren." 
 

Övrigt 

Inés Ayala Sender (S&D-gruppen) hade också undertecknat ändringsförslagen 1 och 2. 
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7. Hongkong 20 år efter överlämnandet 

Betänkande: Alyn Smith (A8-0382/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 1, led r 2 GUE/NGL ONU + 344, 251, 9 

efter punkt 1, led s 3 GUE/NGL ONU + 338, 247, 12 

skäl D 1 Verts/ALE  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 490, 82, 17 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: ÄF 2, 3 

 


