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BILAGA 
 

OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Förkortningar och symboler 

+ antogs 

- förkastades 

↓ bortföll 

T drogs tillbaka 

ONU (..., ..., ...) omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda 

röster) 

EO (..., ..., ...) elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster) 

delad delad omröstning 

särsk. särskild omröstning 

ÄF ändringsförslag 

komp. kompromissändringsförslag 

m. d. motsvarande del 

S ändringsförslag om strykning 

= identiska ändringsförslag 

res. resolutionsförslag 

gem. res. gemensamt förslag till resolution 

sluten sluten omröstning 
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1. Situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran 

som sitter fängslade i Iran 

Resolutionsförslag: B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0254/2018 

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

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0254/2018  ECR  ↓  

B8-0255/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0256/2018  S&D  ↓  

B8-0257/2018  PPE  ↓  

B8-0258/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien 

Resolutionsförslag: B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, 
B8-0264/2018, B8-0268/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0259/2018 

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

punkt 2  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 8  originaltexten särsk. +  

efter punkt 10 2 GUE/NGL EO - 275, 314, 31 

efter punkt 11 5 EFDD ONU + 310, 255, 54 

punkt 13  originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 / ONU + 352, 260, 7 

2 +  

3 +  

punkt 14  originaltexten delad   

1 / ONU + 588, 30, 10 

2 / ONU + 490, 117, 10 

punkt 15  originaltexten särsk. +  

skäl D  originaltexten särsk. +  

efter skäl I 1 GUE/NGL  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 525, 29, 71 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0259/2018  ECR  ↓  

B8-0260/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2018  EFDD  ↓  

B8-0262/2018  S&D  ↓  

B8-0263/2018  PPE  ↓  

B8-0264/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0268/2018  ALDE  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: slutomröstning 

EFDD: ÄF 5 

ECR: punkt 14 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 8, 15, skäl D 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 14 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet uppmanar rådet att överväga att införa 

riktade åtgärder mot personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna.” 

Andra delen dessa ord 
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PPE: 

punkt 2 

Första delen ”Europaparlamentet fördömer det fortsatta förtrycket mot människorättsförsvarare i 

Saudiarabien, inbegripet försvarare av kvinnors rättigheter. Det undergräver 

trovärdigheten för reformprocessen i landet.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar Saudiarabiens regering att omedelbart och villkorslöst frige 

alla människorättsförsvarare och andra samvetsfångar som gripits och dömts enbart 

för att de har utövat sin rätt till yttrandefrihet och arbetat fredligt för de mänskliga 

rättigheterna. Parlamentet protesterar mot den fortsatta, systematiska 

diskrimineringen av kvinnor och flickor i Saudiarabien.” 

 
punkt 13 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar EU att lägga fram en resolution om situationen för 

människorättsförsvarare i Saudiarabien nästa gång FN:s råd för mänskliga rättigheter 

samlas.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar EU att vid nästa sammanträde i FN:s råd för mänskliga 

rättigheter och i FN:s kvinnokommission ta upp frågan om medlemskap för länder 

med en problematisk människorättssituation, även när det gäller respekten för 

kvinnors rättigheter och jämställdheten.” 

Tredje delen ”EU uppmanas att föreslå till FN:s råd för mänskliga rättigheter att utse en särskild 

rapportör för mänskliga rättigheter i Saudiarabien.” 
 

Övrigt 

ÄF 3 och 4 hade dragits tillbaka. 
 

 

3. Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad 

Resolutionsförslag: B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, 

B8-0271/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution C-B8-0265/2018 

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

punkt 9  originaltexten delad   

1 / ONU + 553, 54, 21 

2 / ONU + 570, 26, 18 

efter skäl M 1 Verts/ALE EO + 339, 253, 31 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 455, 34, 140 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0265/2018  ECR  ↓  

B8-0266/2018  Verts/ALE  ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

B8-0267/2018  S&D  ↓  

B8-0269/2018  PPE  ↓  

B8-0270/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0271/2018  ALDE  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: slutomröstning (RC-B8-0265/2018) 

S&D: punkt 9 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 9 

Första delen ”Europaparlamentet upprepar sitt starka motstånd mot tillämpningen av dödsstraff i 

alla fall och under alla omständigheter. Parlamentet erinrar om att dödsstraffet 

kränker människovärdet och innebär grym, omänsklig och förnedrande behandling.” 

Andra delen ”Parlamentet vädjar till de sudanesiska myndigheterna att efterleva FN:s moratorium 

för dödsstraffet. Parlamentet uppmanar Sudan att ratificera tortyrkonventionen och 

konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.” 
 

Övrigt 

Jordi Solé (Verts/ALE-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslaget RC-B8-0265/2018. 
 

 

4. Utnämning av en ledamot av urvalskommittén för Europeiska 

åklagarmyndigheten 

Resolutionsförslag: B8-0237/2018 (sluten omröstning (artikel 180a artikel 1 i arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: kandidat 

Antonio Mura 

sluten + 434, 109, 74 
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5. Manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar 

Betänkande: Ismail Ertug (A8-0155/2018) (majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 577, 32, 19 

 

 

6. En civilskyddsmekanism för unionen ***I 

Betänkande: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1 

3-9 

11-12 

14-15 

17-22 

24-30 

32-34 

36-43 

52-53 

56-60 

64-65 

utskottet  +  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

särskild omröstning 

2 utskottet delad   

1 +  

2 / EO + 308, 280, 35 

13 utskottet delad   

1 +  

2 / EO + 316, 294, 18 

16 utskottet delad   

1 +  

2 -  

23 utskottet särsk. +  

35 utskottet särsk. -  

62 utskottet delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 -  

3 +  

artikel 1 – led 4 – led a 

beslut 

nr 1313/2013/EU 

artikel 6 – punkt 1 – 

led a 

69 ≥ 38 

ledamöter 

 -  

31 utskottet  +  

72 GUE/NGL  ↓  

artikel 1 – stycke 1 – 

led 7 

beslut 

nr 1313/2013/EU 

artikel 12 

76S ENF ONU - 68, 556, 7 

artikel 1 – led 7 

beslut 

nr 1313/2013/EU 

artikel 12 – punkt 1 

44 utskottet  +  

artikel 1 – led 7 

beslut 

nr 1313/2013/EU 

artikel 12 – punkt 2 

70 ALDE  -  

45 utskottet delad   

1 +  

2 -  

3 +  

4 / ONU + 488, 103, 42 

73 GUE/NGL  ↓  

artikel 1– led 7 

beslut 

nr 1313/2013/EU 

artikel 12 – punkt 2a 

(ny) 

46 utskottet  +  

artikel 1 – led 7 

beslut 

nr 1313/2013/EU 

artikel 12 – punkt 4 

47 utskottet  +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

artikel 1 – led 7 

beslut nr 

1313/2013/EU 

artikel 12 – punkt 5 

48 utskottet  +  

artikel 1 – led 7 

beslut nr 

1313/2013/EU 

artikel 12 – punkt 7 

49 utskottet  +  

artikel 1 – led 7 

beslut nr 

1313/2013/EU 

artikel 12 – punkt 8 

50 utskottet  +  

artikel 1 – led 7 

beslut nr 

1313/2013/EU 

artikel 12 – punkt 10 

51 utskottet  +  

artikel 1 – led 9 

beslut nr 

1313/2013/EU 

artikel 13 

77S ENF  -  

artikel 1 – led 9 

beslut nr 

1313/2013/EU 

artikel 13 – punkt 1 

54 utskottet  +  

artikel 1 – led 9 

beslut nr 

1313/2013/EU 

artikel 13 – punkt 1 – 

stycke 2 – inledningen 

55 utskottet  +  

artikel 1 – led 9 

beslut nr 

1313/2013/EU 

artikel 13 – punkt 2a 

(ny) 

74 GUE/NGL  -  

artikel 1 – led 13 

beslut nr 

1313/2013/EU 

artikel 20a – stycke 1 

78S ENF  -  

61 utskottet  +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

artikel 1 – led 14 – 

led a 

beslut nr 

1313/2013/EU 

artikel 21 – led j 

75 GUE/NGL  -  

artikel 1 – led 14 – led 

b i 

beslut nr 

1313/2013/EU 

artikel 21 – punkt 2 – 

led c – stycke 2 – led ii 

66 PPE EO - 311, 318, 3 

artikel 1 – led 16 

beslut nr 

1313/2013/EU 

artikel 26 – punkt 2 

67 PPE EO - 253, 357, 18 

63 utskottet  +  

efter skäl 5 68 ≥ 38 

ledamöter 

EO + 356, 251, 21 

skäl 6 10 utskottet delad   

1 +  

2 / ONU + 501, 107, 23 

71 GUE/NGL  ↓  

omröstning: kommissionens förslag ONU + 431, 99, 97 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 76 

Verts/ALE: ÄF 10 (del 2), 45 (del 4) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: ÄF 23, 63 

GUE/NGL: ÄF 35 

Verts/ALE: ÄF 62 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

ÄF 13 

Första delen ”Många medlemsstater lider brist på materiell och teknisk utrustning vid oväntade 

katastrofer. Civilskyddsmekanismen bör därför göra det möjligt att utvidga den 

materiella och tekniska basen där behov finns,” 

Andra delen ”inte minst när det handlar om att rädda funktionsnedsatta, äldre eller sjuka 

personer.” 

 
ÄF 16 
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Första delen ”För att man ska få en fungerande rescEU-kapacitet krävs det att det anslås 

ytterligare medel som kan användas till att finansiera åtgärder som företas inom 

ramen för civilskyddsmekanismen, men inte på bekostnad av finansieringsanslagen 

till annan viktig unionspolitik,” 

Andra delen ”exempelvis sådan som främjar rättigheter, jämlikhet och medborgarskap samt 

rättvisa och mänsklig utveckling i världen, bland annat alla medel som anslagits i 

synnerhet till program och projekt för jämställdhet och kvinnors egenmakt, med 

tanke på att genomförandet av en del av dessa program har varit ytterst 

framgångsrikt: betalningsanslagen för programmet Rättigheter, jämlikhet och 

medborgarskap har under de senaste tre åren uppgått till över 99 %.” 

 
ÄF 

Första delen ”För kapacitet från medlemsstaterna som inte ställts till den europeiska 

civilskyddspoolens förfogande på förhand får unionens ekonomiska bistånd till 

transportresurser uppgå till högst 55 % av den totala stödberättigande kostnaden. För 

att ha rätt till sådan finansiering ska medlemsstaterna åta sig att utarbeta ett register 

över all kapacitet med tillhörande förvaltningsstruktur som de förfogar över, utöver 

sådan som på förhand ställts till den europeiska civilskyddspoolens förfogande, för 

att kunna ingripa vid hälsomässiga, industriella, seismiska eller vulkaniska 

katastrofer,” 

Andra delen ”vid folkförflyttningar och nödsituationer i stor skala,” 

Tredje delen ”vid översvämningar och skogsbränder och vid terroristattacker samt kemiska, 

biologiska, radiologiska och nukleära attacker.” 

 

PPE, GUE/NGL, Verts/ALE: 

ÄF 2 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”Dessvärre är sådana katastrofer ibland avsiktliga, 

exempelvis vid terroristattacker.” 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 10 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”vid terroristattacker och kemiska, biologiska, 

radiologiska och nukleära attacker, samt” 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 45 

Första delen ”RescEU ska bestå av ytterligare kapacitet utöver den som redan finns i 

medlemsstaterna, i syfte att komplettera och förstärka den, och ska hantera befintliga 

och framtida risker. Kapaciteten ska identifieras utifrån eventuella brister i 

insatskapaciteten med avseende på hälsokriser, industriella, miljömässiga, seismiska 

eller vulkaniska katastrofer,” 

Andra delen ”folkförflyttningar och nödsituationer i stor skala,” 

Tredje delen ”översvämningar och bränder, däribland skogsbränder, samt terroristattacker och 

kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. På grundval av de identifierade 

bristerna ska åtminstone följande kapacitet ingå i rescEU: a) Luftburen 

skogsbrandsbekämpning. b) Högkapacitetspumpning. c) Sök- och räddningstjänst i 

tätorter. d) Fältsjukhus och grupper för akutsjukvård.” utom orden ”, samt 

terroristattacker och kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot” 

Fjärde delen ”, samt terroristattacker och kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot” 
 

 

7. Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 
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Resolutionsförslag: B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0242/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

efter punkt 18 1 EFDD  -  

punkt 19 2 EFDD  -  

punkt 25  originaltexten ONU + 368, 211, 51 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0242/2018  PPE  ↓  

B8-0243/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0245/2018  ECR  ↓  

B8-0246/2018  ALDE, S&D:  ↓  

B8-0247/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL, Verts/ALE:  punkt 25 

  
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: punkt 25 
 

Övrigt 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslaget B8-

0242/2018. 

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch och Ivica Tolić (PPE-gruppen) hade också undertecknat 

gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0242/2018. 

Ana Miranda (Verts/ALE-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslaget B8-0243/2018. 
 

 

8. Situationen i Nicaragua 

Resolutionsförslag: B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-
0252/2018, B8-0253/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0244/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 536, 39, 53 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0244/2018  PPE  ↓  

B8-0248/2018  S&D  ↓  

B8-0249/2018  ECR  ↓  

B8-0250/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0251/2018  ALDE  ↓  

B8-0252/2018  EFDD  ↓  

B8-0253/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE, S&D: slutomröstning (RC-B8-0244/2018) 
 

 

9. Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv 

med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 

Betänkande: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Alternativt 

resolutionsförslag 

1 PPE  -  

punkt 21  originaltexten ONU + 546, 20, 61 

punkt 23  originaltexten ONU + 486, 76, 58 

punkt 24  originaltexten ONU + 406, 173, 46 

punkt 25  originaltexten ONU + 413, 138, 63 

punkt 26  originaltexten ONU + 528, 18, 78 

punkt 40  originaltexten ONU + 349, 207, 56 

punkt 41  originaltexten ONU + 423, 141, 52 

punkt 52  originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 +  

skäl Q  originaltexten ONU + 403, 149, 73 

omröstning: resolution från utskotten DEVE, 

FEMM 

(texten i sin helhet) 

ONU + 383, 118, 120 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL: punkterna 23, 24, 25, 26, 40, 41, skäl Q 

ENF: punkterna 21, 24 

Verts/ALE: punkterna 21, 24, 41 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: punkt 41, skäl Q 
 

Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL: 

punkt 52 

Första delen ”EU:s militära och” 

Andra delen dessa ord 
 

 

10. Genomförande av EU:s ungdomsstrategi 

Betänkande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 2 1 EFDD ONU - 92, 513, 18 

punkt 29  originaltexten ONU + 481, 116, 30 

punkt 35  originaltexten särsk. +  

punkt 36 2 EFDD ONU - 64, 533, 31 

punkt 50  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 286, 312, 28 

punkt 62  originaltexten ONU + 506, 113, 9 

punkt 71  originaltexten särsk. +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 78  originaltexten särsk. +  

skäl E  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

skäl R  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl T  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl U  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 466, 53, 110 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 1, 2 

ENF: punkterna 29, 62 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ALDE: punkterna 35, 78 

ENF: punkt 71 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 50 

Första delen ”Europaparlamentet är djupt oroat över det akuta problemet med barnfattigdom, som 

drabbar upp till 25 miljoner barn i EU (mer än 26,4 procent av alla européer under 

18 år) från familjer som lider varje dag på grund av brist på tillräcklig inkomst och 

grundläggande tjänster. Parlamentet anser att ungdomspolitiken skulle kunna bidra 

till områden såsom barn- och familjepolitik.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en ”barngaranti” som ett 

långsiktigt verktyg för att erbjuda alla barn i EU lika möjligheter inom ramen för 

dess särskilda fond, för att se till att varje barn som lever i fattigdom får tillgång till 

gratis hälso- och sjukvård, gratis utbildning, gratis barnomsorg, anständiga 

bostadsförhållanden och tillräckligt med mat.” 
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skäl T 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”, utbildning om jämställdhet och sexualundervisning” 

Andra delen dessa ord 

 

ENF: 

skäl R 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”migration,” 

Andra delen dessa ord 

 
skäl U 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”migranter, flyktingar,” 

Andra delen dessa ord 

 

PPE, ENF: 

skäl E 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”såsom etniska minoriteter, personer med särskilda 

behov, kvinnor” ”, hbtiq-personer, migranter och flyktingar” 

Andra delen ”såsom etniska minoriteter, personer med särskilda behov, kvinnor” 

Tredje delen ”, hbtiq-personer, migranter och flyktingar” 
 

 

11. Genomförande av ekodesigndirektivet (2009/125/EG) 

Betänkande: Frédérique Ries (A8-0165/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 4 8 EFDD ONU - 45, 568, 14 

punkt 20  originaltexten särsk. -  

punkt 23  originaltexten särsk. -  

punkt 24  originaltexten särsk. -  

punkt 30  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 370, 242, 6 

punkt 32  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3 -  

punkt 35 1 ECR  +  

 originaltexten särsk. ↓  

skäl A 2S EFDD ONU - 37, 568, 23 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl C 3 EFDD delad   

1 / ONU - 33, 582, 14 

2 / ONU - 70, 536, 14 

skäl E 4S EFDD ONU - 41, 579, 7 

efter skäl L   EO + muntligt ÄF 

330, 246, 44 

skäl M 5 EFDD ONU - 67, 527, 32 

skäl O 6 EFDD ONU - 58, 550, 15 

skäl R 7 EFDD ONU - 37, 558, 27 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 561, 45, 17 

 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkterna 20, 24 

PPE: punkterna 24, 35 

EFDD: ÄF 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ALDE: punkterna 20, 23, 32 

S&D: punkt 30 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

ÄF 3 

Första delen ”Upphävandet av ekodesigndirektivet kan väsentligt bidra till EU:s arbete för att 

förbättra energieffektiviteten.” 

Andra delen ”Energi, särskilt fossila bränslen, bör betraktas som en nyckelresurs som också kan 

stödja utvecklingen av arbetstillfällen.” 

 

ECR, PPE, S&D: 

punkt 32 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”a) främja skalbarhet genom tillgång till 

programvaruuppdateringar för elektroniska apparater,” och ”c) förbättra 

möjligheterna till materialåtervinning genom användning av en enda sorts eller 

kompatibla plastpolymer.” 

Andra delen ”a) främja skalbarhet genom tillgång till programvaruuppdateringar för elektroniska 

apparater,” 

Tredje delen ”c) förbättra möjligheterna till materialåtervinning genom användning av en enda 

sorts eller kompatibla plastpolymer.” 
 

Övrigt 

Ashley Fox hade lagt fram ett muntligt ändringsförslag : 

Skäl La (nytt) 
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”La. Det befintliga undantaget från kommissionens förordningar (EG) nr 244/20091 och 

(EU) nr 1194/20122 för scenbelysning har på ett ändamålsenligt och effektivt sätt beaktat de särskilda 

behov och omständigheter som gäller för teatrarna och hela nöjesindustrin och bör fortsätta att 

tillämpas. 

-------- 

1 Kommissionens förordning (EG) nr 244/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2005/32/EG när det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk (EUT L 76, 24.3.2009, s. 3). 
2 Kommissionens förordning (EU) nr 1194/2012 av den 12 december 2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EG vad 

gäller krav på ekodesign för riktade lampor, ljusdiodlampor och tillhörande utrustning (EUT L 342, 14.12.2012, s. 1).” 
 

 

12. Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och 

missbruk av tidsbestämda anställningsavtal 

Resolutionsförslag: B8-0238/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Förslag till resolution B8-0238/2018 

(PETI-utskottet) 

punkt 1 4 GUE/NGL ONU - 65, 489, 59 

efter punkt 2 5 GUE/NGL ONU + 501, 74, 35 

punkt 3  originaltexten delad   

1 / ONU + 535, 70, 12 

2 / ONU + 357, 226, 27 

3 / ONU + 411, 193, 9 

punkt 4 6 GUE/NGL ONU - 293, 317, 5 

punkt 5 8 ENF ONU - 93, 488, 31 

 originaltexten delad   

1 -  

2 +  

3 +  

punkt 7  originaltexten särsk. +  

punkt 9  originaltexten ONU + 574, 16, 22 

punkt 10 2 EFDD  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

7 GUE/NGL ONU - 295, 308, 6 

 originaltexten delad   

1 / ONU + 401, 178, 25 

2 / ONU + 297, 255, 53 

punkt 11  originaltexten ONU + 526, 57, 27 

punkt 12  originaltexten särsk. +  

punkt 14  originaltexten ONU + 458, 76, 75 

punkt 17  originaltexten delad   

1 / ONU + 543, 40, 23 

2 / ONU + 280, 266, 56 

punkt 19  originaltexten ONU + 376, 188, 42 

punkt 20  originaltexten ONU + 329, 229, 39 

punkt 21  originaltexten delad   

1 / ONU + 388, 185, 22 

2 / ONU + 536, 27, 36 

3 / ONU + 361, 209, 26 

punkt 22  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 23  originaltexten särsk. +  

skäl A  originaltexten delad   

1 / ONU + 525, 64, 6 

2 / ONU + 320, 247, 25 

3 / ONU + 293, 255, 41 

4 / ONU + 320, 243, 22 

skäl B  originaltexten delad   
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

1 +  

2 +  

skäl C  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl E  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl F 1 EFDD  +  

 originaltexten delad   

1 ↓  

2 ↓  

skäl G 3 GUE/NGL EO + 292, 257, 12 

skäl H  originaltexten ONU + 287, 225, 38 

skäl J  originaltexten särsk. +  

skäl K  originaltexten delad   

1 / ONU + 483, 58, 20 

2 / ONU - 218, 321, 17 

skäl L  originaltexten särsk. -  

skäl N  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 303, 219, 37 

skäl O  originaltexten delad   

1 / ONU + 502, 31, 15 

2 / ONU + 332, 202, 12 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 312, 75, 155 
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Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: slutomröstning 

EFDD: Punkterna 14, 17, 21, skäl A, H, slutomröstning 

GUE/NGL: ÄF 4, 5, 6, 7, punkterna 9, 10, skäl A, K, O 

Verts/ALE: punkterna 3, 11, 19, 20, slutomröstning 

ENF: ÄF 8 
 

Begäranden om särskild omröstning 

S&D: skäl L 

PPE: punkterna 7, 10, 19, 20, 23, skäl H 

ALDE: punkterna 11, 12, 14, 17, 21, skäl H, K, N 

Verts/ALE: skäl J 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 17 

Första delen ”Europaparlamentet betonar att omvandlingen av ett tidsbestämt anställningsavtal 

till ett avtal om tillsvidareanställning ska betraktas som en åtgärd för att på ett 

effektivt sätt förhindra och bestraffa missbruk av tidsbestämda anställningsavtal 

inom både den offentliga och privata sektorn,” 

Andra delen ”som tydligt och konsekvent måste införas av alla medlemsstater i deras relevanta 

regelverk om arbetsrätt.” 

 
punkt 21 

Första delen ”Europaparlamentet fördömer uppsägningar av arbetstagare som enligt behöriga 

rättsliga myndigheter hade utsatts för missbruk av tidsbestämda anställningsavtal, i 

strid med direktiv 1999/70/EG.” 

Andra delen ”Parlamentet är helt övertygat om att då missbruk av flera på varandra följande 

tidsbestämda anställningsavtal har skett, får en bestämmelse som ger effektiva och 

likvärdiga garantier för skydd av arbetstagare tillämpas,” 

Tredje delen ”för att beivra missbruket och undanröja följderna av åsidosättandet av unionsrätten 

samt för att skydda de berörda arbetstagarnas anställning.” 

 
punkt 22 

Första delen texten i sin helhet utom ordet ”, minimilön” 

Andra delen detta ord 

 
skäl C 

Första delen ”Det finns ett behov av att anpassa politiska åtgärder för att visa att otrygga 

anställningar är en dynamisk aspekt som påverkar alla individuella arbetsrelationer. 

Kampen mot osäkra anställningar måste föras med hjälp av ett integrerad 

åtgärdspaket i flera nivåer” 

Andra delen ”som främjar inkluderande och effektiva arbetsnormer jämte effektiva åtgärder för 

att säkerställa respekt för jämställdhetsprincipen.” 

 

ALDE: 

skäl B 

Första delen ”De otrygga arbetsförhållandena beror på de stora brister som finns i det faktiska 

skyddet av arbetstagarnas rättigheter på de olika regleringsnivåerna, inbegripet EU:s 

primär- och sekundärrätt och medlemsstaternas lagstiftning.”  

Andra delen ”Framställningar om olika anställningsformer bör behandlas i enlighet med nationell 

lagstiftning i den respektive medlemsstat från vilken de härrör och i enlighet med 

relevant EU-lagstiftning. EU:s social- och arbetsmarknadspolitik baseras på 

subsidiaritetsprincipen.” 
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skäl O 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”arbetar deltid eller” 

Andra delen dessa ord 

 

GUE/NGL 

punkt 10 

Första delen ”Europaparlamentet betonar att kontroller måste genomföras så att arbetstagare som 

omfattas av tillfälliga eller flexibla anställningsavtal har minst samma skydd som 

övriga arbetstagare. Parlamentet konstaterar att en riktad insats för att använda ILO:s 

befintliga instrument i en särskild kampanj mot osäkra anställningar är nödvändig, 

och att man allvarligt bör överväga behovet av nya bindande instrument och rättsliga 

åtgärder som skulle begränsa och minska osäkra anställningar” 

Andra delen ”och göra osäkra anställningsavtal mindre attraktiva för arbetsgivarna.” 

 

PPE, ALDE: 

punkt 3 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bekämpa 

osäkra anställningar såsom arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej avtalats, genom 

att se till att nya instrument utvecklas, att rättspraxis från Europeiska unionens 

domstol respekteras och att EU:s lagstiftning och nationell lagstiftning verkligen 

genomförs i medlemsstaterna, i syfte att hantera bristen på anständigt arbete och 

genomföra ett rättighetsbaserat tillvägagångssätt.” utom orden ”såsom arbetsavtal 

där antalet arbetstimmar ej avtalats”  

Andra delen ”såsom arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej avtalats” 

Tredje delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samarbeta med 

samtliga arbetsmarknadsparter, särskilt fackföreningar, och relevanta aktörer när det 

gäller att främja kvalitativa, säkra och välbetalda arbetstillfällen, i syfte att bland 

annat stärka yrkesinspektionerna.” 

 
skäl A 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”under de senaste 15 åren, på grund av den 

åtstramningspolitik som förts och de inskränkningar av arbetstagarnas rättigheter 

som gjorts, vilket har lett till flera otrygga anställningar och instabilitet i arbetslivet” 

   

Andra delen ”under de senaste 15 åren,” 

Tredje delen ”på grund av den åtstramningspolitik som förts och de inskränkningar av 

arbetstagarnas rättigheter som gjorts,” 

Fjärde delen ”vilket har lett till flera otrygga anställningar och instabilitet i arbetslivet” 

 
skäl F 

Första delen ”Flera medlemsstater har under de senaste åren upplevt en kraftig ökning av atypiska 

och tillfälliga anställningsavtal i både den offentliga och privata sektorn,” 

Andra delen ”inom en rättslig ram där många på varandra följande tidsbestämda anställningsavtal 

inte har kunnat förhindras i tillräcklig grad eller bestraffas på grund av att det saknas 

effektiva och proportionerliga påföljder. Detta har undergrävt integriteten i europeisk 

arbetsrätt och Europeiska unionens domstols rättspraxis.” 

 
skäl N 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”däribland arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej 

avtalats,” 

Andra delen dessa ord 

 

PPE, ALDE, GUE/NGL: 
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punkt 5 

Första delen ”Europaparlamentet är medvetet om kommissionens förslag till ett europeiskt 

arbetsmarknadsverk och vill att ett sådant verk ska få en tillräcklig egen budget så att 

resurser inte måste överföras från andra viktiga organ.” 

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att öka sina ansträngningar för att få ett slut 

på oskäliga villkor i anställningsavtal genom att åtgärda alla former av missbruk och 

kryphål. Parlamentet uppskattar det nya förslag till direktiv om tydliga och 

förutsägbara arbetsvillkor som syftar till att fastslå nya rättigheter för alla 

arbetstagare, särskilt för att förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare i nya och 

atypiska anställningsformer” 

Tredje delen samtidigt som bördan för arbetsgivare begränsas och arbetsmarknadens 

anpassningsförmåga bevaras.” 

 

EFDD, Verts/ALE: 

skäl E 

Första delen ”Uppgifter från Eurostat och Eurofound om ofrivilligt tillfälligt anställda, om 

skillnader i kön och ålder vad gäller tillfälligt anställda, och om undersysselsättning 

med en betydande andel deltidsarbetande, visar på en ökning av icke-standardiserade 

och atypiska anställningsformer.” 

Andra delen ”Uppgifter om arbetslöshet uppdelade efter kön och ålder visar på de lägsta siffrorna 

sedan 2009.” 

 

EFDD, GUE/NGL: 

skäl K 

Första delen texten i sin helhet utom orden ”missbruket av” 

Andra delen dessa ord 

 


