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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. Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau 

Resolutionsförslag: B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, B8-
0332/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0322/2018 

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

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 343, 35, 160 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0322/2018  PPE  ↓  

B8-0326/2018  ECR  ↓  

B8-0328/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0329/2018  S&D  ↓  

B8-0330/2018  ALDE  ↓  

B8-0332/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: slutomröstning (RC-B8-0322/2018) 
 

 

2. Somalia 

Resolutionsförslag: B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, B8-
0334/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0323/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura 

Ferrara, Fabio Massimo Castaldo) 

punkt 10  originaltexten  + ändrad muntligen 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0323/2018  ECR  ↓  

B8-0324/2018  Verts/ALE  ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

B8-0325/2018  S&D  ↓  

B8-0327/2018  ALDE  ↓  

B8-0331/2018  PPE  ↓  

B8-0334/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Övrigt 

Michaela Šojdrová lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 10: 

”10. Europaparlamentet lovordar allt det arbete som utförs av FN:s biståndsuppdrag i Somalia 

(Unsom) och särskilt övervakningen av de mänskliga rättigheterna i Somalia, liksom FN:s 

säkerhetsråds beslut att förlänga dess mandat till den 31 mars 2019. Parlamentet lovordar de 

ansträngningar som gjorts av Afrikanska unionen att återställa en viss stabilitet i Somalia och att 

organisera den politiska övergångsprocessen. Parlamentet efterlyser bättre övervakning och 

kapacitetsuppbyggnad från EU:s sida för att utkräva ansvar för övergrepp begångna av Amisom, 

särskilt med tanke på att EU svarar för huvudparten av dess finansiering. Parlamentet uppmanar 

med eftertryck Amisom att fullt ut genomföra sitt uppdrag att skydda civilbefolkningen.” 
 

 

3. Burundi 

Resolutionsförslag: B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, B8-

0339/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0333/2018 

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

punkt 12  originaltexten särsk. +  

skäl M  originaltexten särsk. +  

skäl N  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0333/2018  ECR  ↓  

B8-0335/2018  S&D  ↓  

B8-0336/2018  EFDD  ↓  

B8-0337/2018  ALDE  ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

B8-0338/2018  PPE  ↓  

B8-0339/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL punkt 12, skäl M, N 
 

 

4. Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I 

Betänkande: Axel Voss (A8-0245/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: beslut om 

att inleda 

interinstitutionella 

förhandlingar 

ONU - 278, 318, 31 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop Verts/ALE 

  
 

Omröstning begärd enligt artikel 69c i arbetsordningen av Verts/ALE-gruppen, EFDD-gruppen, 

GUE/NGL-gruppen och av följande ledamöter: 

Telička, Fjellner, van Baalen, Torvalds, Selimovic, Nagtegaal, Huitema, Auštrevičius, Wikström, von 

Thun und Hohenstein, Toom, Gerbrandy, in‘t Veld, Schaake, van Miltenburg, Jakovčić, Kallas, Radoš, 

Federley, Charanzova, Hirsch, Mlinar, Adaktusson, Hökmark, van Bossuyt, Kariņš, Corazza Bildt, 

Childers, Loones, Demesmaeker, Stevens, Škripek, Žitňanská, Sulík, Dalton, Fotyga, Payne, Kohn, 

Stihler, Jaakonsaari, Sehnalová, Gebhardt, Köster, Westphal, Guteland, Ulvskog, Hedh, Wölken, 

Schuster, Kammerevert, Preuß, Krehl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Zemke, Weidenholzer, 

Liberadzki, Van Brempt, Regner, Graswander-Hainz, Freund, Kadenbach, Ujhelyi, Poche, Beňová, 

Poc, Jan Keller, Delvaux, Gomes, von Weizsäcker, Werner, Noichl, Detjen, Preuss, Atkinson, Zijlsta, 

de Graaff, Elissen, Żółtek, Pretzell, Carver, Batten, Coburn, Reid. 
 

 

5. Det europeiska medborgarinitiativet ***I 

Betänkande: György Schöpflin (A8-0226/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: beslut om 

att inleda 

interinstitutionella 

förhandlingar 

ONU + 475, 154, 6 
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Begäranden om omröstning med namnupprop GUE/NGL, ENF, EFDD 

  
 

Övrigt 

Omröstning begärd enligt artikel 69c i arbetsordningen av Verts/ALE-gruppen, GUE/NGL-

gruppen, ENF-gruppen, EFDD-gruppen och av följande ledamöter: 

Papadakis, Dalli, Mizzi, Cozzolino, Kyrkos, Cabezón Ruiz, Rozière, Androulakis. 
 

 

6. Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i 

Kroatien * 

Betänkande: Jaromír Štětina (A8-0225/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 547, 73, 17 

 

 

7. EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) ***I 

Betänkande: Kinga Gál (A8-0322/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

363 utskottet ONU + 494, 115, 30 

gemensamt uttalande 364 utskottet  +  

 

 

8. EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter ***I 

Betänkande: Kinga Gál (A8-0323/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

3 utskottet ONU + 489, 117, 28 
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9. Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I 

Betänkande: Ingeborg Gräßle och Richard Ashworth (A8-0211/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

653 utskottet ONU + 485, 41, 109 

kommissionens 

uttalanden 

654 utskottet  +  

gemensamt uttalande 655 utskottet  +  

 

 

10. Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området 

frihet, säkerhet och rättvisa ***I 

Betänkande: Monica Macovei (A8-0404/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

108 utskottet ONU + 541, 71, 20 

 

 

11. Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet 

Betänkande: Daniele Viotti (A8-0247/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 34 GUE/NGL  -  

efter punkt 1 35 GUE/NGL ONU - 89, 506, 41 

  ONU + 369, 251, 14 

muntligt 

ändringsförslag 

punkt 2 6 ENF  -  

punkt 3 14 EFDD  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 4 15 EFDD  -  

efter punkt 4 1 PPE delad   

1 / ONU + 458, 108, 67 

2 / ONU + 309, 181, 136 

3 S&D EO + 489, 122, 13 

punkt 6 7 ENF  -  

16 EFDD  -  

 originaltexten särsk. +  

efter punkt 6 36 GUE/NGL  -  

punkt 7 8S ENF  -  

33 GUE/NGL  -  

efter punkt 9 37 GUE/NGL  -  

efter punkt 10 17 EFDD ONU - 268, 330, 28 

punkt 16 5 S&D  +  

efter punkt 21 38 GUE/NGL ONU - 87, 474, 72 

punkt 25  originaltexten särsk. +  

efter punkt 28 18 EFDD ONU - 118, 485, 24 

efter punkt 30 19 EFDD ONU - 169, 411, 43 

39 GUE/NGL EO - 244, 383, 4 

efter punkt 31 2 PPE ONU + 454, 135, 33 

efter punkt 32 40 GUE/NGL ONU - 72, 521, 30 

41 GUE/NGL ONU - 72, 520, 26 

42 GUE/NGL ONU - 53, 542, 30 

43 GUE/NGL ONU - 72, 525, 26 

efter punkt 36 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

26 GUE/NGL ONU - 154, 437, 40 

efter punkt 38 27 GUE/NGL ONU - 99, 467, 58 

28 GUE/NGL  -  

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL ONU - 144, 456, 27 

punkt 50 4 S&D  +  

punkt 52 9 ENF  -  

punkt 56 20 EFDD ONU - 145, 372, 104 

10 ENF ONU - 125, 446, 42 

punkt 57 11 ENF ONU - 81, 514, 23 

21 EFDD  -  

efter punkt 58 32 GUE/NGL ONU - 242, 292, 89 

punkt 60 12 ENF ONU - 114, 495, 10 

 originaltexten delad   

1 +  

2 +  

efter punkt 60 22 EFDD EO - 254, 368, 8 

23 EFDD ONU - 207, 376, 44 

punkt 62 13S ENF  -  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 399, 146, 87 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: ÄF 1 

EFDD: ÄF 17, 18, 19, 20, 23 

GUE/NGL ÄF 2, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43 

ENF: ÄF 10, 11, 12 

S&D: muntliga ändringsförslag 
 

Begäranden om särskild omröstning 

GUE/NGL punkterna 6, 25 
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Begäranden om delad omröstning 

GUE/NGL 

punkt 60 

Första delen ”Europaparlamentet noterar den totala ökningen i budgetförslaget för 2019 av 

anslagen till de decentraliserade byråerna på + 10,8 % (utan hänsyn till inkomster 

avsatta för särskilda ändamål) och ökningen med 259 tjänster. Parlamentet 

välkomnar att de flesta byråers egna budgetar ökar samtidigt som EU:s bidrag 

minskar. Parlamentet noterar i detta sammanhang att parlamentet håller på att 

undersöka möjligheterna att ytterligare utöka avgiftsfinansieringen av 

decentraliserade byråer. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att byråer med 

”nya arbetsuppgifter” (Esma, eu-LISA och Frontex) beviljats en avsevärd ökning av 

anslagen och av tjänsteförteckningen. Parlamentet efterlyser ytterligare ekonomiskt 

stöd till de byråer som hanterar migrations- och säkerhetsutmaningarna. Parlamentet 

anser att Europol och Eurojust bör stärkas ytterligare” 

Andra delen ”och att Easo bör ges tillräcklig finansiering för sin omvandling till Europeiska 

asylbyrån.” 

 

ALDE: 

ÄF 1 

Första delen ”Europaparlamentet välkomnar lanseringen av DiscoverEU, utdelningen av 15 000 

interrailkort till 18-åriga européer under 2018 liksom kommissionens förslag om 700 

miljoner EUR för den fleråriga budgetramen 2021–2027, vilket överensstämmer väl 

med EU:s ambitioner att främja rörlighet i utbildningssyfte, ett aktivt 

medborgarskap, social integration och solidaritet bland alla ungdomar.” 

Andra delen ”Parlamentet beklagar att kommissionen inte föreslagit några anslag för 2019 och 

2020. Parlamentet är fast beslutet att fortsätta den förberedande åtgärden under 2019 

och 2020.” 
 

Övrigt 

Föredraganden lade fram följande muntliga ändringsförslag för att lägga till en ny punkt efter 

punkt 1: 

”1a. Europaparlamentet understryker att unionen måste gå i bräschen när det gäller att genomföra 

FN:s mål för hållbar utveckling genom att integrera dessa mål i all unionspolitik.” 

 

Föredraganden lade fram följande muntliga ändringsförslag till ändringsförslag 2: 

”40a. Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets begäran av den 28 juni 2018 om att 

ytterligare stärka Frontex genom ökade resurser och ett utökat mandat. Parlamentet begär 

ytterligare information om hur många anställda som kommer att sändas av medlemsstaterna och 

hur många anställda som kommer att behövas direkt av byrån själv. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att anpassa sitt budgetförslag i enlighet med detta i höstens ändringsskrivelse. 

Parlamentet välkomnar också de ytterligare 45,6 miljoner EUR som tilldelats för att stödja 

Grekland och Spanien i deras hantering av strömmen av migranter som anlänt på deras territorier. 

Parlamentet understryker att en effektiv gränskontroll måste åtföljas av ett korrekt 

omhändertagande av de migranter som anländer.” 
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12. FN:s generalförsamlings 73:e session 

Betänkande: Eugen Freund (A8-0230/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1, led c  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 1, led g 1 EFDD ONU - 98, 518, 7 

punkt 1, led h 2 EFDD ONU - 57, 537, 17 

punkt 1, led i 3S EFDD ONU - 72, 489, 56 

 originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 434, 158, 25 

punkt 1, led j 4S EFDD ONU - 133, 470, 14 

punkt 1, led n 5S EFDD ONU - 67, 531, 18 

punkt 1, led q  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 1, led s  originaltexten särsk. +  

punkt 1, led x  originaltexten delad   

1 / ONU - 286, 289, 32 

2 / EO + 289, 287, 32 

3 / ONU - 267, 304, 36 

punkt 1, led z 6S EFDD ONU - 44, 546, 16 

punkt 1, led aa  originaltexten delad   

1 +  

2 +  



P8_PV(2018)07-05(VOT)_SV.docx 11 PE 624.848 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1, led as 7 EFDD ONU - 118, 469, 17 

punkt 1, led aao  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 355, 248, 5 

punkt 1, led aap  originaltexten delad   

1 / ONU + 432, 127, 46 

2 / ONU + 371, 174, 48 

3 / ONU + 552, 31, 14 

4 / ONU + 416, 132, 52 

5 / ONU + 368, 204, 33 

punkt 1, led abm 8 EFDD ONU - 142, 460, 9 

 originaltexten ONU - 269, 324, 17 

omröstning: rekommendation (texten i sin helhet) ONU + 390, 103, 110 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

EFDD: ÄF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ÄF 1, led i (andra delen) 

PPE: ÄF 1, led x (tredje delen) punkt 1, led abm 

S&D: punkt 1, led aap 
 

Begäranden om särskild omröstning 

EFDD: punkt 1, led s 

PPE: punkt 1, led abm 
 

Begäranden om delad omröstning 

EFDD: 

punkt 1, led c 

Första delen texten i sin helhet utom orden “och skyldigheten att skydda,” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 1, led i 

Första delen ”att intensifiera ansträngningarna för att reformera FN:s säkerhetsråd, särskilt genom 

en avsevärd begränsning av vetorätten, i synnerhet i fall där det finns bevis för 

krigsbrott och brott mot mänskligheten, vilket har hindrat beslutsfattandet, och 

genom en ändrad sammansättning av dess medlemmar så att den bättre återspeglar 

dagens värld,” 

Andra delen ”bland annat genom att ge Europeiska unionen en permanent plats i säkerhetsrådet,” 

 
 

punkt 1, led q 
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Första delen texten i sin helhet utom orden “att understryka att om en stat inte kan eller vill 

uppfylla sin skyldighet att skydda övergår denna skyldighet till det internationella 

samfundet, vilket inbegriper alla permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd och 

involverar alla andra stora framväxande ekonomier och utvecklingsländer, och att de 

som bryter mot internationell rätt därefter kan ställas inför rätta;” och “att uppmana 

EU att uppmuntra framväxande ekonomier och utvecklingsländer att ansluta sig till 

det internationella samfundet när det vidtar åtgärder enligt dess skyldighet att 

skydda,” 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 1, led aa 

Första delen ”att fortsätta att uppmana till fullständig respekt för suveränitet, internationellt 

erkända gränser och territoriell integritet för Georgien, Moldavien och Ukraina, med 

tanke på överträdelserna av internationell rätt i dessa områden; att stödja och blåsa 

nytt liv i de diplomatiska ansträngningarna för en fredlig och hållbar lösning av 

dessa pågående och frusna konflikter;” 

Andra delen ”att med kraft uppmana det internationella samfundet att till fullo följa linjen att inte 

erkänna den olagliga annekteringen av Krim,” 

 

PPE: 

punkt 1, led x 

Första delen ”att agera i enlighet med Europeiska unionens domstols avgöranden om Västsahara” 

Andra delen ”och att stödja FN:s insatser för att säkra en rättvis och varaktig lösning på 

Västsaharakonflikten som utgår från det västsahariska folkets rätt till 

självbestämmande, i enlighet med relevanta FN-resolutioner;” 

Tredje delen ”att arbeta för att FN:s uppdrag för folkomröstningen i Västsahara (Minurso) ska få 

ett mandat för mänskliga rättigheter, i linje med FN:s övriga fredsbevarande 

uppdrag,” 

 
punkt 1, led aao 

Första delen ”att öka sina ansträngningar inom ramen för den internationella alliansen för tortyrfri 

handel, som EU initierat tillsammans med regionala partner;” 

Andra delen ”att inrätta en internationell fond för att hjälpa länder att ta fram och genomföra 

lagstiftning som förbjuder handel med varor som kan användas för tortyr och 

dödsstraff; att stödja inrättandet av ett internationellt instrument för att förbjuda 

handel med sådana varor, genom att utgå från erfarenheterna av EU-rådets 

förordning nr 1236/2005 om denna fråga,” 

 
punkt 1, led aap 

Första delen ”att säkerställa att kvinnor har rätt till familjeplanering och samtliga allmänna och 

universella rättigheter gällande sexuell och reproduktiv hälsa, inklusive moderna 

preventivmedel” 

Andra delen ”och säkra och lagliga aborter;” 

Tredje delen ”att understryka att allmän tillgång till hälsa, framför allt sexuell och reproduktiv 

hälsa och därmed sammanhängande rättigheter, är en grundläggande mänsklig 

rättighet, ” utom orden “framför allt sexuell och reproduktiv hälsa och därmed 

sammanhängande rättigheter,” 

Fjärde delen ”framför allt sexuell och reproduktiv hälsa och därmed sammanhängande 

rättigheter,” 

Femte delen ”och därigenom motverka munkavleregeln som återinfördes av Förenta staternas 

regering i början av 2017,” 
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13. Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser 

Resolutionsförslag: B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-
0320/2018, B8-0321/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0315/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 455, 100, 29 

Resolutionsförslag från politiska grupper 

B8-0315/2018  PPE  ↓  

B8-0316/2018  S&D  ↓  

B8-0317/2018  ECR  ↓  

B8-0318/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0319/2018  ALDE  ↓  

B8-0320/2018  EFDD  ↓  

B8-0321/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL, PPE: slutomröstning (RC-B8-0315/2018) 
 

 

14. Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet 

kriminaliseras 

Resolutionsförslag: B8-0314/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0314/2018 

(utskottet LIBE) 

punkt 2  originaltexten särsk. +  

punkt 3 5 ENF ONU - 73, 488, 14 

punkt 4 10 PPE EO + 255, 121, 199 

 originaltexten särsk. ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

efter punkt 4 9 PPE  -  

punkt 5 6 ENF  -  

punkt 6 7 ENF  -  

punkt 7  originaltexten särsk. +  

beaktandeled 4–10  originaltexten särsk. +  

skäl C 1 ENF  -  

skäl D 2 ENF  -  

skäl E 3 ENF  -  

efter skäl E 4 ENF  -  

efter skäl F 8 PPE EO - 262, 289, 19 

omröstning: resolution (texten i sin helhet)  +  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 5 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: punkterna 2, 4, 7, beaktandeled 4–10 
 

 

15. Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av 

privatlivet i EU och USA 

Resolutionsförslag: B8-0305/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0305/2018 

(utskottet LIBE) 

punkt 1  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 327, 219, 12 

punkt 7 1 PPE  -  

punkt 12  originaltexten delad   

1 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

2 / EO + 327, 221, 4 

punkt 19  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 329, 216, 9 

punkt 22  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 321, 219, 11 

3 +  

punkt 23 2 PPE EO - 237, 302, 17 

punkt 24  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 343, 205, 6 

punkt 26  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 308, 233, 18 

punkt 27  originaltexten särsk. +  

punkt 28  originaltexten särsk. +  

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 335, 209, 9 

punkt 34 3 PPE  -  

punkt 35 4 PPE  -  

skäl O  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 320, 219, 12 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 303, 223, 29 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

PPE: slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkterna 1, 19, 24, 27, 28, skäl O 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 
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punkt 12 

Första delen ”Med anledning av de senaste avslöjandena om att personuppgifter missbrukats av 

företag som certifierats enligt skölden för skydd av privatlivet, som Facebook och 

Cambridge Analytica, uppmanar Europaparlamentet de myndigheter i USA som har 

ansvar för att upprätthålla skölden för skydd av privatlivet att utan dröjsmål agera på 

denna typ av avslöjanden, i enlighet med de garantier och åtaganden man har gjort 

om att upprätthålla systemet med skölden för skydd av privatlivet, och om så blir 

nödvändigt stryka dessa företag från förteckningen över organisationer som anslutit 

sig till skölden. Parlamentet uppmanar även behöriga dataskyddsmyndigheter i EU 

att utreda denna typ av avslöjanden och, om så är nödvändigt, tillfälligt eller 

permanent förbjuda överföringar av uppgifter som omfattas av skölden för skydd av 

privatlivet.” 

Andra delen ”Parlamentet anser att avslöjandena tydligt visar att skölden för skydd av privatlivet 

inte ger tillräckligt skydd när det gäller rätten till skydd av personuppgifter.” 

 
punkt 22 

Första delen ”Europaparlamentet beklagar att USA inte utnyttjade det faktum att avsnitt 702 i 

Fisa nyligen godkändes på nytt för att omfatta garantierna i den amerikanske 

presidentens policydirektiv 28 (PPD-28).” 

Andra delen ”Parlamentet efterlyser bevis och rättsligt bindande åtaganden som garanterar att 

datainsamlingen enligt avsnitt 702 i Fisa inte är godtycklig och att åtkomst inte sker 

på generell basis (bulkinsamling) i motsats till EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna.” 

Tredje delen ”Parlamentet noterar kommissionens förklaring i dess arbetsdokument att 

övervakning enligt avsnitt 702 i Fisa alltid baseras på underrättelseprioriteringar och 

därför inte tillåter massinsamling. Parlamentet ansluter sig därför till artikel 29-

gruppens krav på en uppdaterad rapport från PCLOB om definitionen av ”mål”, om 

”avdelade underrättelseprioriteringar” och om den konkreta tillämpningen av 

underrättelseprioriteringar i samband med programmet Upstream, för att klargöra 

och bedöma huruvida massåtkomst till personuppgifter förekommer i detta 

sammanhang. Parlamentet beklagar att enskilda personer i EU är undantagna från 

ytterligare skydd som tillhandahålls av förnyat godkännande av avsnitt 702 i Fisa. 

Parlamentet beklagar att det förnyade godkännandet av avsnitt 702 innehåller flera 

ändringar av rent formell natur och inte tar itu med de mest problematiska frågorna, 

vilket också påpekats av artikel 29-gruppen. Parlamentet uppmanar kommissionen 

att ta den kommande analysen från artikel 29-gruppen om avsnitt 702 i Fisa på allvar 

och agera därefter.” 

 
punkt 26 

Första delen ”Europaparlamentet uttrycker sin oro över konsekvenserna av dekret nr 13768 om 

att öka allmänhetens säkerhet i Förenta staternas inland (Enhancing Public Safety in 

the Interior of the United States) för de rättsliga och administrativa rättsmedel som 

är tillgängliga för individer i USA, eftersom skyddet i lagen om integritetsskydd 

(Privacy Act) inte längre tillämpas på icke-amerikanska medborgare. Parlamentet 

noterar kommissionens ståndpunkt att lämplighetsbedömningen inte grundar sig på 

skyddet i lagen om integritetsskydd (Privacy Act) och att detta dekret därför inte 

påverkar skölden för skydd av privatlivet.” 

Andra delen ”Parlamentet anser emellertid att dekret nr 13768 indikerar den amerikanska 

verkställande maktens avsikter att upphäva de dataskyddsgarantier som tidigare 

beviljats EU-medborgare och att åsidosätta åtaganden som gjorts gentemot EU under 

Barack Obamas tid som president.” 
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punkt 31 

Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder för 

att se till att skölden för skydd för privatlivet fullt ut uppfyller kraven i förordning 

(EU) 2016/679, som ska tillämpas från och med den 25 maj 2018, och i EU-

stadgan,” 

Andra delen ”så att anpassningen inte leder till kryphål eller konkurrensfördel för amerikanska 

företag.” 
 

 

16. De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act 

för EU-medborgare 

Resolutionsförslag: B8-0306/2018 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Resolutionsförslag B8-0306/2018 

(utskottet PETI) 

punkt 4  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 294, 231, 6 

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 276, 232, 15 

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 305, 222, 7 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 470, 43, 26 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: slutomröstning 
 

Begäranden om särskild omröstning 

PPE: punkt 4 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 5 
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Första delen ”Europaparlamentet understryker vikten av ett adekvat skydd för personuppgifter 

som överförts till USA enligt FATCA, i full överensstämmelse med nationell 

lagstiftning och EU-lagstiftning om skydd av personuppgifter. Medlemsstaterna 

uppmanas att se över sina mellanstatliga avtal och att ändra dem om så behövs, så att 

de blir förenliga med rättigheterna och principerna i den allmänna 

dataskyddsförordningen. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och 

Europeiska dataskyddsstyrelsen att utan dröjsmål utreda eventuella överträdelser av 

EU:s uppgiftsskyddsregler som de medlemsstater vilkas lagstiftning tillåter 

överföring av personuppgifter till amerikanska IRS i FATCA-syfte gjort sig skyldiga 

till,” 

Andra delen ”och att inleda överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som inte genomför 

EU:s uppgiftsskyddsregler på ett korrekt sätt.” 

 
punkt 8 

Första delen ”Europaparlamentet beklagar den inneboende bristen på ömsesidighet i de 

mellanstatliga avtal som medlemsstaterna har undertecknat, särskilt när det gäller 

omfånget på de upplysningar som ska utbytas, vilket är bredare för EU:s 

medlemsstater än för USA.” 

Andra delen ”Alla medlemsstater uppmanas att kollektivt upphäva tillämpningen av sina 

mellanstatliga avtal (eller utbyte av all information utom i fråga om bankkonton i 

EU som innehas av amerikanska medborgare bosatta i USA) fram till dess att USA 

godkänner en multilateral strategi för automatiskt informationsutbyte, antingen 

genom upphävande av FATCA och anslutning till de gemensamma 

rapporteringsstandarderna eller genom omförhandling av FATCA på EU-nivå med 

samma ömsesidiga utbytesförpliktelser på båda sidor av Atlanten.” 
 

 

17. Stadga för sociala och solidariska företag 

Betänkande: Jiří Maštálka (A8-0231/2018) (majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution 

(texten i sin helhet) 

ONU + 398, 78, 44 

 


