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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
38+ ledamöter lågt tröskelvärde (minst 38 ledamöter)
76+ ledamöter medelhögt tröskelvärde (minst 76 ledamöter)
151+ ledamöter högt tröskelvärde (minst 151 ledamöter)
sluten sluten omröstning
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1. Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet 
för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***I

Betänkande: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 602, 47, 32

2. Ingående av statusavtal EU-Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska 
gräns- och kustbevakningsbyrån i Albanien ***

Rekommendation: Bodil Valero (A8-0463/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: 
godkännande

ONU + 601, 68, 25

3. Protokoll till partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Kirgizistan (Kroatiens 
anslutning) ***

Rekommendation: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: 
godkännande

ONU + 620, 48, 27

4. Övergripande avtal EU-Kirgizistan

Betänkande: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

godkännande utan omröstning (artikel 113.6 i arbetsordningen)
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5. Självkörande bilar inom transportsektorn i Europa

Betänkande: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 585, 85, 26

6. Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I

Betänkande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

artikel 1, led 1, efter 
led b

direktiv 2006/1/EG, 
artikel 2, punkt 2, efter 

led b

32=
33rev=

S&D
GUE/NGL

ONU - 329, 355, 8

artikel 1, led 2

direktiv 2006/1/EG, 
artikel 3, efter punkt 1

28=
34=

S&D
GUE/NGL

ONU + 349, 343, 6

artikel 1, efter led 3

direktiv 2006/1/EG, 
efter artikel 5

29=
35=

S&D
GUE/NGL

ONU - 341, 352, 3

artikel 1, efter led 3

direktiv 2006/1/EG, 
efter artikel 5

30=
36=

S&D
GUE/NGL

ONU - 325, 370, 3

efter artikel 1 

förordning (EG) nr 
1071/2009

artikel 6, punkt 1, 
stycke 3, led b, efter 

led v

31rev2
=

37rev2
=

S&D
GUE/NGL

ONU - 312, 376, 9

omröstning: kommissionens förslag ONU + 340, 316, 38

Begäranden om omröstning med namnupprop
S&D: ÄF 28, 29, 30, 31, 32;

Övrigt
Ändringsförslag 27 hade förklarats otillåtligt.
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7. Tillfälligt upphävande av förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan EU och vissa 
tredjeländer ***I

Betänkande: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

40 utskottet ONU + 544, 58, 94

gemensamt uttalande 41 utskottet +

8. Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I

Betänkande: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1-61 utskottet +

omröstning: kommissionens förslag ONU + 596, 44, 57

9. Ändring av Europeiska investeringsbankens stadga *

Betänkande: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: förslag till 
rådets beslut

ONU + 591, 43, 59

10. Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet

Betänkande: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 6 originaltexten delad
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

1 +

2 / ONU + 573, 84, 36

delad

1 +

punkt 13 originaltexten

2 / EO - 311, 371, 7

delad

1 +

punkt 17 originaltexten

2 / EO + 361, 303, 31

delad

1 +

punkt 20 originaltexten

2 / EO + 385, 266, 37

punkt 21 originaltexten särsk. / 
EO

+ 360, 288, 39

delad

1 +

2 / ONU + 362, 303, 14

punkt 24 originaltexten

3 / EO + 414, 231, 43

delad

1 +

punkt 27 originaltexten

2 / EO + 373, 309, 12

delad

1 +

punkt 28 originaltexten

2 / EO + 363, 317, 10

delad

1 / ONU + 568, 83, 37

punkt 33 originaltexten

2 / ONU + 347, 289, 50



P8_PV(2019)01-15(VOT)_SV.docx 6 PE 633.589

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 34 originaltexten ONU + 441, 210, 37

punkt 35 originaltexten ONU + 329, 322, 40

punkt 36 originaltexten ONU + 405, 224, 60

punkt 39 originaltexten ONU + 433, 176, 68

delad

1 +

punkt 41 originaltexten

2 / EO + 366, 312, 16

punkt 45 originaltexten särsk. / 
EO

+ 369, 303, 18

delad

1 +

punkt 50 originaltexten

2 / EO + 430, 204, 53

2 ALDE +skäl J

originaltexten särsk. ↓

skäl S originaltexten ONU + 568, 71, 48

skäl U originaltexten särsk. +

delad

1 +

skäl V originaltexten

2 -

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 492, 126, 75

Begäranden om omröstning med namnupprop
S&D: skäl S, punkterna 6 (andra delen), 24 (andra delen), 34, 35, 36
EFDD: punkterna 33, 34, 35, 39

Begäranden om särskild omröstning
ALDE: skäl J
PPE: skäl U, punkterna 21, 34, 35, 36, 39, 45

Begäranden om delad omröstning
S&D:
punkt 6
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Första delen ”Europaparlamentet hyllar kvinnliga och manliga jämställdhetsförebilder samt 
initiativ på både administrativ och politisk nivå i parlamentet vilka aktivt bidrar till 
jämställdhet och lika möjligheter.”

Andra delen ”Dessutom uppmuntrar parlamentet till främjande av olika förebilder för att 
undanröja alla former av könsstereotyper.”

PPE:
skäl V
Första delen texten i sin helhet utom orden ”mäns”
Andra delen dessa ord

punkt 13
Första delen texten i sin helhet utom orden ”(bland annat den globala rörelsen Ni una menos)”
Andra delen dessa ord

punkt 17
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar det faktum att de flesta utskott har antagit 

åtgärdsplaner för jämställdhetsintegrering av sitt arbete och att många av dem redan 
har lagt fram dessa för nätverket för jämställdhetsintegrering. Parlamentet uppmanar 
därför de få kvarvarande utskotten att också göra det. Parlamentet noterar emellertid 
att dessa planer är av skiftande karaktär och att det finns brister i tillämpningen av 
dem. Parlamentet efterlyser en gemensam jämställdhetshandlingsplan för 
Europaparlamentet, vilken som ett minimum bör innehålla bestämmelser om en 
jämn könsfördelning i allt parlamentariskt arbete och i samtliga av parlamentets 
organ, jämställdhetsintegrering i all politisk verksamhet och arbetets organisering 
samt ett könsneutralt språkbruk i samtliga dokument.”

Andra delen ”Parlamentet begär att arbetsordningen ändras i enlighet med detta.”

punkt 20
Första delen ”Europaparlamentet efterlyser närmare samarbete mellan utskotten med målet att få 

till stånd en verklig jämställdhetsdimension i betänkandena, och framhåller vikten av 
att alla utskott visar respekt för den behörighet som utskottet för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet mellan kvinnor och män har, både genom att godta de 
ändringsförslag om jämställdhetsintegrering som detta utskott lägger fram”

Andra delen ”och genom att samarbeta med det för att undvika behörighetskonflikter.”

punkt 27
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”obligatorisk”
Andra delen detta ord

punkt 28
Första delen texten i sin helhet utom orden ”inom alla politikområden”
Andra delen dessa ord

punkt 33
Första delen texten i sin helhet utom orden ”med hjälp av varvade listor eller andra metoder som 

exempelvis jämbördiga listor”
Andra delen dessa ord

punkt 41
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”obligatorisk”
Andra delen detta ord
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punkt 50
Första delen ”Europaparlamentet lovordar den ökade jämställdhet som skett inom parlamentets 

generalsekretariat sett till ledningstjänster på högre nivå och mellannivå, men 
noterar att kvinnornas representation på högre chefs- eller mellanchefstjänster 
fortfarande är mycket låg, trots att majoriteten av parlamentets tjänstemän är 
kvinnor. I slutet av 2017 var 15,4 procent av generaldirektörerna kvinnor, medan 
motsvarande andel uppgick till 30,4 procent av direktörerna och till 36,2 procent av 
enhetscheferna i parlamentets generalsekretariat.”

Andra delen ”Parlamentet påminner därför om att det underrepresenterade könet ska ges företräde 
i händelse att valet står mellan sökande med samma profil (erfarenhet, 
kvalifikationer etc.).”

S&D, PPE:
punkt 24
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Obligatorisk” och ”c) Stärkande av kommittéerna 

mot trakasserier genom att de slås ihop till en enda kommitté med en 
sammansättning som kan variera beroende på det specifika ärendet och genom att 
man inkluderar experter som exempelvis jurister och läkare som ständiga ledamöter 
av kommittén.”

Andra delen ”Obligatorisk”
Tredje delen ”c) Stärkande av kommittéerna mot trakasserier genom att de slås ihop till en enda 

kommitté med en sammansättning som kan variera beroende på det specifika ärendet 
och genom att man inkluderar experter som exempelvis jurister och läkare som 
ständiga ledamöter av kommittén.”

Övrigt
Ändringsförslag 1 hade dragits tillbaka.

11. Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

Betänkande: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 526, 126, 43

12. Bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga 
sektorn

Betänkande: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 549, 99, 49
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13. EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av 
religions- och trosfrihet utanför EU

Betänkande: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 576, 46, 73

14. Jämställdhet och skattepolitik i EU

Betänkande: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1 +

punkt 1 originaltexten

2 / EO - 283, 400, 9

punkt 3 originaltexten särsk. -

punkt 6 2 76+ ledamöter ONU - 322, 336, 36

punkt 12 3 76+ ledamöter ONU + 343, 311, 33

efter punkt 12, 
underrubriken 

”Företagsbeskattning”

originaltexten särsk. / 
EO

+ 351, 322, 12

punkt 13 originaltexten särsk. -

punkt 14 originaltexten särsk. -

punkt 17 originaltexten särsk. -

efter punkt 17, 
underrubriken 

”Beskattning av 
kapital och 

förmögenhet”

originaltexten särsk. / 
EO

+ 357, 321, 14

punkt 20 4 76+ ledamöter ONU + 337, 290, 60

punkt 24 5 76+ ledamöter ONU - 314, 341, 34

punkt 25 6 76+ ledamöter ONU - 318, 319, 50
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 26 originaltexten särsk. / 
EO

+ 414, 240, 29

punkt 28 originaltexten särsk. / 
EO

- 282, 399, 6

punkt 32 originaltexten ONU - 275, 370, 37

punkt 36 originaltexten särsk. -

punkt 38 7 76+ ledamöter +

punkt 41 8 76+ ledamöter ONU - 303, 348, 39

punkt 43 9 76+ ledamöter +

delad

1 +

skäl J originaltexten

2 / EO + 345, 322, 19

skäl K 1 76+ ledamöter EO - 301, 357, 28

skäl Q originaltexten särsk. / 
EO

+ 358, 284, 44

skäl R originaltexten särsk. -

skäl S originaltexten särsk. -

skäl V originaltexten ONU - 330, 336, 23

skäl X originaltexten ONU - 332, 334, 19

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 313, 276, 88

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 5, 6
PPE: ÄF 2, 3, 4, 5, 6, 8
76+ ledamöter skäl V, X, punkt 32

Begäranden om särskild omröstning
76+ ledamöter skäl Q, R, S, V, X, punkterna 3, 13, 14, 17, 26, 28, 32, 36, underrubriken 

”Företagsbeskattning”, underrubriken ”Beskattning av kapital och förmögenhet”

Begäranden om delad omröstning
76+ ledamöter
skäl J
Första delen ”I kommissionens arbetsdokument Strategic Engagement for Gender Equality 

(2016–2019) identifieras nyckelområden för jämställdhet, inklusive skattepolitik,”
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Andra delen ”men det saknas bindande bestämmelser eller en uppmaning till engagemang för 
jämställdhetsintegrering på medlemsstatsnivå.”

punkt 1
Första delen texten i sin helhet utom orden ”inbegripet att de utför jämställdhetsöversyner av 

finanspolitiken” och ”eller som stärker modellen med mannen som 
familjeförsörjare”

Andra delen dessa ord

Övrigt

Gunnar Hökmark och Anders Sellström hade dragit tillbaka sina underskrifter av ändringsförslag 1–9.


