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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. Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Libanon: Libanons 

deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet 

(Prima) *** 

Rekommendation: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 628, 27, 22 

 

 

 

2. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauritius: fiskemöjligheter och 

ekonomisk ersättning *** 

Rekommendation: Norica Nicolai (A8-0053/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 618, 49, 15 

 

 

 

3. Avtalet mellan EU och Norge om ytterligare handelsförmåner för 

jordbruksprodukter *** 

Rekommendation: Tiziana Beghin (A8-0126/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 652, 10, 22 

 

 

 

4. En europeisk strategi för främjande av proteingrödor 

Betänkande: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 542, 33, 109 
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5. 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 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

66 utskottet ONU + 574, 79, 32 

 

 

6. Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena 

enligt Parisavtalet ***I 

Betänkande: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

67 utskottet ONU + 343, 172, 170 

 

 

7. Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska 

politiska stiftelser ***I 

Betänkande: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

17 utskottet ONU + 561, 89, 36 

förslag till rättsakt 

texten i sin helhet 17 m. 

d. 

utskottet  ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1–6                

9–16 

utskottet  ↓  

artikel 1 – stycke 1 – 

led 1 

förordning (EU, 

Euratom) nr 

1141/2014 

artikel 3 – punkt 1 – 

led b – stycke 1 

19 EFDD ONU ↓  

artikel 1 – stycke 1 – 

led 2 

förordning (EU, 

Euratom) nr 

1141/2014 

artikel 17 – punkt 4 

23S EFDD ONU ↓  

artikel 1 – stycke 1 – 

led 4 

förordning (EU, 

Euratom) nr 

1141/2014 

artikel 19 – punkt 1 – 

stycke 1 – strecksats 1 

20 EFDD ONU ↓  

7 = 17 

m. d. = 

utskottet ONU ↓  

artikel 1 – stycke 1 – 

led 4 

förordning (EU, 

Euratom) nr 

1141/2014 

artikel 19 – punkt 1 – 

stycke 1 – strecksats 2 

21 EFDD ONU ↓  

8 utskottet ONU ↓  

17 m. 

d. 

utskottet  ↓  

artikel 1 – stycke 1 – 

led 4 

förordning (EU, 

Euratom) nr 

1141/2014 

artikel 19 – punkt 1 

 originaltexten ONU ↓  

artikel 2, punkt 1 22 EFDD ONU ↓  

17 m. 

d. 

utskottet  ↓  

efter skäl 1 18 EFDD ONU ↓  

skäl 4 24 EFDD ONU ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

 originaltexten ONU ↓  

omröstning: kommissionens förslag ONU ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

GUE/NGL: ÄF 7, 8, 23 skäl 4 artikel 1, punkt 1, led 4 
 

Övrigt 

Rättelse till ÄF 3: DE, EN, IT, MT, PT, SK, SL 
 

 

8. Byggnaders energiprestanda ***I 

Betänkande: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande av kommissionens förslag 

förslag till avvisande 

av kommissionens 

förslag 

87 EFDD ONU - 42, 604, 35 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

88 utskottet ONU + 546, 35, 96 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 87 
 

 

9. Genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet 

Betänkande: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 363, 299, 16 

punkt 12  originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 / EO + 421, 255, 4 

punkt 13  originaltexten särsk. +  

efter punkt 17 3 PPE  -  

punkt 20  originaltexten särsk. +  

punkt 23  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 27 4 PPE EO - 294, 376, 9 

efter punkt 32 5 PPE  -  

punkt 38 2 ECR  -  

 originaltexten särsk. / 

EO 

+ 377, 303, 2 

efter punkt 38 6 PPE  +  

punkt 40 1 S&D  +  

punkt 44  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 367, 303, 15 

punkt 46  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 367, 316, 2 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 583, 35, 68 

 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 13, 20, 38 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 7 

Första delen ”Europaparlamentet beklagar att delmålet att uppnå en god kvalitetsstatus för 

ytvattenförekomster senast 2020 inte kommer att nås” 
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Andra delen ”på grund av trycket från föroreningar, ingreppen i vattendragens morfologi och 

överdrivet utnyttjande till följd av att stora vattenmängder avleds för produktion av 

vattenkraft.” 

 
 

punkt 12 

Första delen Texten i sin helhet utom orden ”samt iakttagande av försiktighetsprincipen om det 

inte finns tillräckliga vetenskapliga uppgifter” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 23 

Första delen texten i sin helhet utom ordet ”alla”  

Andra delen dessa ord 

 
punkt 44 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”genom att” och ”införa förbjudna områden för 

vattenkraftsdammar och garantera fortsatta ekologiska flöden längs vattendrag” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 46 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att i större 

utsträckning tillämpa lösningar på miljöutmaningar, i synnerhet när det finns 

tekniska lösningar men som ännu inte har införts fullt ut,” 

Andra delen ”såsom en minskning av ammoniakanvändningen i jordbruket.” 
 

 

10. Jämställdhet inom mediesektorn i EU 

Betänkande: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 6  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 13 1 ≥ 76 

ledamöter 

delad   

1 +  

2 / EO + 355, 322, 1 

punkt 22  originaltexten särsk. +  

punkt 23 3 ≥ 76 

ledamöter 

 +  

punkt 26 4 ≥ 76 

ledamöter 

 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 27 2 ≥ 76 

ledamöter 

EO - 318, 352, 6 

efter punkt 32 5 ≥ 76 

ledamöter 

EO - 301, 346, 30 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 523, 97, 56 

 

Begäranden om särskild omröstning 

≥ 76 ledamöter: punkt 22 
 

Begäranden om delad omröstning 

≥ 76 ledamöter: 

ÄF 1 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”skyldigheter gällande” och ”med hjälp av bindande 

åtgärder” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 6 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”t.ex. kvoter” 

Andra delen dessa ord 
 

11. Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn 

Resolutionsförslag: B8-0183/2018 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

resolutionsförslag 

B8-0183/2018 (utskottet FEMM) 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

 +  

 

12. Genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för 

humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden 

Betänkande: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 32  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 523, 73, 78 
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Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkt 32 

13. En mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna 

Betänkande: Charles Goerens (A8-0129/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 340, 282, 46 

punkt 27  originaltexten delad   

1 / ONU + 638, 16, 21 

2 / ONU + 362, 300, 11 

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 32  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 328, 324, 16 

punkt 36 1 ≥ 76 

ledamöter 

EO + 416, 227, 29 

skäl Y  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 384, 253, 27 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ALDE: punkt 27 
 

Begäranden om särskild omröstning 

≥ 76 ledamöter: skäl Y 
 

Begäranden om delad omröstning 

≥ 76 ledamöter:  

punkt 24 
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Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och andra berörda långivarländer att 

tillhandahålla mer finansiering för investeringar i målen för hållbar utveckling och 

att stå fast vid sin långsiktiga utfästelse att tillhandahålla 0,7 procent av BNI i 

offentligt utvecklingsbistånd. Parlamentet uppmanar långivarländerna att hellre 

tillhandahålla sådan finansiering i form av bidrag än i form av lån, i de fall där 

utvärderingsrapporter visar att försvagade offentliga finanser på lång sikt äventyrar 

genomförandet av målen för hållbar utveckling.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar eftertryckligen långivarländerna att dessutom inrätta nya, 

innovativa finansieringskällor för att uppnå målen för hållbar utveckling, såsom en 

skatt på transaktioner i utländsk valuta och en skatt på finansiella transaktioner, som 

kan bidra till en hållbar skuldsättning i varje enskilt land, särskilt när det råder 

ekonomisk kris.” 

 
punkt 27 

Första delen ”Europaparlamentet godkänner de principer som fastställts av FN:s konferens för 

handel och utveckling för en ansvarsfull lånepolitik, vilka särskilt betonar långivares 

och låntagares gemensamma ansvar (Unctads principer för staters ansvarsfulla upp- 

och utlåning) liksom behovet av parlamentarisk kontroll i samband med 

offentligfinansierad verksamhet, och uppmanar EU att stödja genomförandet av 

dessa principer.” 

Andra delen ”Parlamentet anser att Unctads principer för staters ansvarsfulla upp- och utlåning 

bör bli rättsligt bindande instrument som kan verkställas.” 

 
punkt 29 

Första delen ”Europaparlamentet betonar behovet av att enas om internationella bindande regler 

för att hantera oetiska och ogiltiga skulder. Parlamentet anser därför att 

skuldomstrukturering bör åtföljas av en oberoende skuldrevision för att skilja 

ogiltiga och oetiska lån från andra lån,” 

Andra delen ”och betonar att ogiltiga och oetiska lån bör annulleras.” 

 
punkt 32 

Första delen ”Europaparlamentet betonar att skuldkriser måste lösas på ett rättvist, skyndsamt och 

hållbart sätt genom inrättandet av en internationell instans för skuldomförhandling 

som bygger på Unctads färdplan för omförhandling av statsskulden” 

Andra delen ”och den så kallade Stiglitz-kommissionens idé om att inrätta en internationell 

domstol för skuldomstrukturering (IDRC).” 

14. Starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU 

Betänkande: Marc Joulaud (A8-0138/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

alternativt 

resolutionsförslag 

1 ENF ONU - 81, 566, 13 

omröstning: resolution från utskottet REGI 

(texten i sin helhet) 

ONU + 506, 71, 45 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 1 

 


