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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. Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet 

Betänkande: Laura Ferrara (A8-0291/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: förslag till 

beslut 

 +  

 

2. Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de 

yttre gränserna och tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav 

***I 

Betänkande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 611, 20, 11 

 

3. Avtal mellan EU och Marocko om vetenskapligt och tekniskt samarbete: villkor 

för Marockos deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i 

Medelhavsområdet (Prima) *** 

Rekommendation: Aldo Patriciello (A8-0281/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 566, 64, 17 

 

4. Luftfartsavtal EU/Kanada *** 

Rekommendation: Francisco Assis (A8-0254/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: 

godkännande 

ONU + 583, 42, 23 
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5. Inkludering av den italienska kommunen Campione d’Italia och den italienska 

delen av Luganosjön i unionens tullområde * 

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 569, 12, 71 

 

6. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: 

ansökan EGF/2018/001 NL/Finansiella tjänster 

Betänkande: Ivana Maletić (A8-0294/2018) (majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades och 3/5 
av de angivna rösterna) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 573, 68, 10 

 

7. Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster ***I 

Betänkande: Sabine Verheyen och Petra Kammerevert (A8-0192/2017) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

förslag till avvisande av kommissionens förslag 

förslag till avvisande 

av kommissionens 

förslag 

84 EFDD ONU - 138, 478, 37 

preliminär överenskommelse 

preliminär 

överenskommelse 

83 utskottet ONU + 452, 132, 65 

förslag till rättsakt 

texten i sin helhet 83 m. d. utskottet  ↓  

ändringsförslag från 

ansvarigt utskott – 

sammanslagen 

omröstning 

1-42 

44-66 

70-82 

utskottet  ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

artikel 1, led 1, led 1, 

underled b 

 

direktiv 2010/13/EU, 

artikel 1, punkt 1, led 

aa 

85S EFDD ONU ↓  

83 m. d. utskottet  ↓  

43 utskottet  ↓  

artikel 1, led 8 

 

direktiv 2010/13/EU, 

artikel 6 

83 m. d. utskottet delad   

1 ↓  

2 / ONU ↓  

artikel 1, led 9 

direktiv 2010/13/EU, 

efter artikel 6 

83 m. d. utskottet delad   

1 ↓  

2 ↓  

artikel 1, led 10 

direktiv 2010/13/EU, 

artikel 6a 

83 m. d. utskottet delad   

1 ↓  

2 ↓  

artikel 1, led 11 

direktiv 2010/13/EU, 

artikel 7 

83 m. d. utskottet delad   

1 ↓  

2 ↓  

artikel 1, led 1, led 11, 

före led a 

direktiv 2010/13/EU, 

artikel 9, punkt 1, efter 

led d 

87 EFDD  ↓  

artikel 1, led 1, efter 

led 12 

direktiv 2010/13/EU, 

artikel 10, efter punkt 

2 

88 EFDD  ↓  

artikel 1, led 1, efter 

led 12 

direktiv 2010/13/EU, 

artikel 10, punkt 4 

83 m. d. utskottet delad   

1 ↓  

2 ↓  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

artikel 1, led 1, led 15 

direktiv 2010/13/EU, 

artikel 13 

86S EFDD ONU ↓  

83 m. d. utskottet delad   

1 / ONU ↓  

2 ↓  

67 utskottet  ↓  

68 utskottet  ↓  

69 utskottet  ↓  

artikel 1, led 1, led 19 

direktiv 2010/13/EU, 

efter kapitel IX, artikel 

28b 

83 m. d. utskottet delad   

1 ↓  

2 ↓  

skäl 18 83 m. d. utskottet ONU ↓  

skäl 19 83 m. d. utskottet särsk. ↓  

skäl 20 83 m. d. utskottet särsk. ↓  

skäl 21 83 m. d. utskottet särsk. ↓  

skäl 22 83 m. d. utskottet särsk. ↓  

skäl 28 83 m. d. utskottet särsk. ↓  

skäl 29 83 m. d. utskottet särsk. ↓  

skäl 30 83 m. d. utskottet särsk. ↓  

skäl 34 83 m. d. utskottet särsk. ↓  

skäl 35 83 m. d. utskottet ONU ↓  

skäl 36 83 m. d. utskottet delad   

1 / ONU ↓  

2 ↓  

Omröstning: kommissionens förslag ONU ↓  

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: ÄF 83 m. d.: skäl 18, 35, 36 (första delen), ÄF 83 m. d.: artikel 1, led 9 [artikel 6] 

(andra delen), ÄF 83 m. d.: artikel 1, led 18 [artikel 13] (första delen) 
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EFDD: ÄF 84, 85, 86 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: ÄF 83 m. d.: skäl 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 34 
 

Begäranden om delad omröstning 

ENF: 

ÄF 83 m. d. skäl 36 

Första delen “För att säkerställa att tillräckligt mycket investeras i europeiska produktioner bör 

medlemsstaterna kunna införa finansiella skyldigheter för leverantörer av 

medietjänster som är etablerade på deras territorium. Skyldigheterna kan ha formen 

av direkta bidrag till produktion av och förvärv av rättigheter till europeiska 

produktioner. Medlemsstaterna skulle också kunna införa avgifter som betalas till en 

fond, baserat på intäkterna från audiovisuella medietjänster som tillhandahålls i och 

riktas mot deras territorium. I detta direktiv förtydligas att en medlemsstat, mot 

bakgrund av den direkta kopplingen mellan finansiella skyldigheter och 

medlemsstaternas olika kulturpolitik, även har rätt att införa sådana finansiella 

skyldigheter för leverantörer av medietjänster som är etablerade i en annan 

medlemsstat, men vars tjänster riktas mot den medlemsstatens territorium.”  

Andra delen “I sådana fall bör de finansiella skyldigheterna endast tas ut på de intäkter som 

genereras genom publiken i den medlemsstat mot vilken tjänsterna riktas. 

Leverantörer av medietjänster som är skyldiga att bidra till ordningar för filmstöd i 

en medlemsstat mot vilken deras tjänster riktas bör, på ett icke-diskriminerande sätt 

och även om de inte är etablerade i den medlemsstaten, kunna ta del av det stöd som 

är tillgängligt för leverantörer av medietjänster inom ramen för sådana ordningar för 

filmstöd.” 

 
ÄF 83 m. d. artikel 1, led 9 [artikel 6] 

Första delen texten i sin helhet utom artikel 6, led 1, led b 

Andra delen artikel 6, led 1, led b 

 
ÄF 83 m. d. artikel 1, led 10 [artikel 6a] 

Första delen artikel 6a, punkterna 1, 2 

Andra delen artikel 6a, punkterna 3, 4 

 
ÄF 83 m. d. artikel 1, led 11 [artikel 7] 

Första delen texten i sin helhet utom artikel 7, punkterna 2, 3, 4 

Andra delen artikel 7, punkterna 2, 3, 4 

 
ÄF 83 m. d. artikel 1, led 13 [artikel 9] 

Första delen texten i sin helhet utom artikel 9, punkt 1, led g punkt 4 

Andra delen artikel 9, punkt 1, led g punkt 4 

 
ÄF 83 m. d. artikel 1, led 14, led b [artikel 10, punkt 4] 

Första delen texten i sin helhet utom orden “Medlemsstaterna får besluta att förbjuda att 

sponsorns logo visas under barnprogram,” 

Andra delen dessa ord 

 
ÄF 83 m. d. artikel 1, led 18 [artikel 13] 

Första delen artikel 13, punkterna 1, 2 

Andra delen artikel 13, punkterna 3–7 
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ÄF 83 m. d. artikel 1, led 23 [kapitel IXa] 

Första delen texten i sin helhet utom artikel 28a: punkterna 1–2, artikel 28b: punkt 3, led h och 

punkten efter led j 

Andra delen artikel 28a: punkterna 1–2, artikel 28b: punkt 3, led h, punkten efter led j 
 

8. Förslag till ändringsbudget nr 5/2018: Återdragande av reserven för stöd till 

Turkiet från instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II), ökning av anslagen 

till det europeiska grannskapsinstrumentet och anslagen till humanitärt bistånd 

för ytterligare brådskande åtgärder samt ändring av tjänsteförteckningen för 

genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) i samband med initiativet 

WiFi4EUBetänkande: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 1 1S GUE/NGL ONU - 46, 558, 47 

punkt originaltexten delad   

1 / ONU + 578, 41, 31 

2 +  

efter punkt 2 2 GUE/NGL ONU - 301, 328, 27 

punkt 4 3rev GUE/NGL ONU - 281, 337, 39 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 544, 28, 74 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

GUE/NGL ÄF 1, 2, 3 

ENF: punkt 1 (första delen) 
 

Begäranden om delad omröstning 

ENF: 

punkt 1 

Första delen “Europaparlamentet tar del av förslaget till ändringsbudget nr 5/2018, som lagts 

fram av kommissionen och som ägnas åt att dra in, både för åtagande- och 

betalningsbemyndiganden, den reserv som avser stöd till Turkiet från IPA II,” 

Andra delen “förstärka det europeiska grannskapsinstrumentet i åtagandebemyndiganden och det 

humanitära biståndet i betalningsbemyndiganden, samt förstärka 

tjänsteförteckningen för Inea inom ramen för initiativet WiFi4EU.” 

 


