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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. Ändringar av parlamentets arbetsordning

Betänkande: Richard Corbett (A8-0462/2018) (En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades 
för arbetsordningens text, enkel majoritet erfordrades för tolkningarna och förslaget till beslut.)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1-4
6-8
12

14-19
21-29

31
33-34
45-53
56-62
64-67

utskottet +

delad

1 / ONU + 617, 27, 6

2/sluten + 380, 224, 26

20 utskottet

3/sluten + 396, 220, 21

35 utskottet ONU + 454, 186, 6

36 utskottet ONU + 449, 193, 3

37 utskottet ONU + 473, 145, 31

38 utskottet ONU + 466, 172, 7

39 utskottet ONU + 453, 180, 4

41S utskottet ONU + 453, 185, 5

42 utskottet ONU + 469, 153, 23

43 utskottet ONU + 493, 143, 8

44 utskottet ONU + 487, 144, 16

54 utskottet ONU + 484, 148, 10

55 utskottet ONU + 510, 128, 10

delad

1 +

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

särskild omröstning

63 utskottet

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

5S utskottet särsk. +artikel 11, punkt 3,
stycke 2

83 38+ ledamöter ↓

9 utskottet särsk. +

10 utskottet ONU + 523, 103, 11

80 ENF ONU ↓

11 utskottet särsk. / 
EO

+ 509, 134, 3

68 S&D EO - 350, 266, 28

delad

1 / ONU + 622, 16, 8

artikel 11, efter 
punkt 3

13 utskottet

2 / ONU + 493, 111, 26

efter artikel 11 75 PPE +

artikel 32, punkt 1, 
tolkningen och efter 

stycke 1

86 + 
87S

S&D, ALDE, 
PPE

ONU - 354, 267, 27

artikel 32, punkt 5 88 S&D, ALDE, 
PPE

ONU + 457, 179, 10

81 GUE/NGL ONU - 142, 493, 4

73 EFDD ONU - 119, 524, 5

30 utskottet +

artikel 130, punkt 3

32S utskottet +

40 utskottet ONU + 472, 172, 6

74 EFDD ONU ↓

artikel 130b, punkt 2

79 EFDD ONU ↓

artikel 180a, 
punkterna 2 och 3

84S + 
85S

Verts/ALE ONU - 340, 285, 18

artikel 211, punkt 8 76 PPE +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter artikel 228 89rev S&D, ALDE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

ONU + 391, 236, 18

omröstning: förslag till beslut ONU + 496, 114, 33

Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD: äf 73, 74, 79, 84, 85, 86 och 88
ECR: äf 86 och 87
GUE/NGL äf 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 81 och 89
Verts/ALE: äf 13, 20 (punkterna 3 och 4), 84, 85 och 89
ENF: äf 10 och 80
PPE: äf 20 (punkterna 3 och 4)

Begäranden om särskild omröstning
ECR: äf 5, 9, 10, 11

Begäranden om delad omröstning
GUE/NGL
äf 63
Första delen Texten i sin helhet utom orden ”eller ett liknande”
Andra delen dessa ord

PPE:
äf 3
Första delen Texten i sin helhet utom orden ”En ledamot får inte väljas till en befattning inom 

Europaparlamentet eller dess organ, utses till föredragande eller delta i en officiell 
delegation eller i interinstitutionella förhandlingar om han eller hon inte har 
undertecknat förklaringen avseende den uppförandekoden.”

Andra delen dessa ord

ALDE, PPE:
äf 20
Första delen Texten i sin helhet utom punkterna 3 och 4
Andra delen punkt 3
Tredje delen punkt 4

Övrigt
Ändringsförslagen 71, 77, 78 och 82 förklarades som otillåtliga.
Ändringsförslagen 69, 70 och 72 hade dragits tillbaka.
Sluten omröstning hade begärts av PPE-gruppen.
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2. En tullkodex för unionen: inkludering av kommunen Campione d’Italia och de 
italienska delarna av Luganosjön i unionens tullområde ***I

Betänkande: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

1 utskottet ONU + 520, 29, 48

3. Vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 
2020 ***I

Betänkande: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 605, 36, 7

4. Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila 
aspekterna på internationella bortföranden av barn *

Betänkande: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 616, 17, 14

5. Ecuadors och Ukrainas anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna 
på internationella bortföranden av barn *

Betänkande: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 613, 17, 15
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6. Honduras anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på 
internationella bortföranden av barn *

Betänkande: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 617, 16, 15

7. Vitrysslands och Uzbekistans anslutning till 1980 års konvention om de civila 
aspekterna på internationella bortföranden av barn *

Betänkande: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 618, 15, 16

8. Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska 
unionen, inbegripet förbindelserna mellan EU, Grönland och Danmark *

Betänkande: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 566, 40, 41

9. Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – 
Kampen mot bedrägerier

Betänkande: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 509, 88, 46
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10. Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu ***I

Betänkande: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

46rev utskottet ONU + 568, 53, 25

11. Harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) 
***I

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

2 utskottet ONU + 567, 45, 37

12. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad raps av typ Ms8, Rf3 och Ms8 
× Rf3

Resolutionsförslag: B8-0073/2019

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Resolutionsförslag B8-0073/2019
(utskottet ENVI)

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 414, 193, 36

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE, ENF:slutomröstning
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13. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 5307 (SYN-
Ø53Ø7-1)

Resolutionsförslag: B8-0074/2019

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Resolutionsförslag B8-0074/2019
(utskottet ENVI)

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 385, 204, 55

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE, ENF:slutomröstning

14. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87403 
(MON-874Ø3-1)

Resolutionsförslag: B8-0075/2019

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Resolutionsförslag B8-0075/2019
(utskottet ENVI)

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 391, 204, 47

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE, ENF:slutomröstning

15. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 
× MON 15985

Resolutionsförslag: B8-0076/2019

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Resolutionsförslag B8-0076/2019
(utskottet ENVI)

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 465, 122, 55

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE, ENF:slutomröstning



P8_PV(2019)01-31(VOT)_SV.docx 9 PE 634.455

16. Situationen i Venezuela

Resolutionsförslag: B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, 
B8-0087/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Gemensamt resolutionsförslag RC-B8-0082/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE)

efter punkt 4  PPE + muntligt 
ändringsförslag

efter punkt 5 3 ENF -

4 ENF -efter punkt 6

5 ENF -

skäl G 1 ENF -

efter skäl G 2 ENF -

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 439, 104, 88

Resolutionsförslag från politiska grupper

B8-0082/2019 PPE ↓

B8-0083/2019 ECR ↓

B8-0084/2019 ALDE ↓

B8-0085/2019 S&D ↓

B8-0086/2019 GUE/NGL ↓

B8-0087/2019 Verts/ALE ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL, PPE: slutomröstning

Övrigt
Esteban González Pons lade fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att lägga till en ny 
punkt efter punkt 4:
”Europaparlamentet fördömer frihetsberövandena av ett flertal journalister som följer situationen i 
Venezuela och kräver att de omedelbart friges.”

Även Elena Valenciano (S&D-gruppen) hade undertecknat förslaget till gemensam resolution RC-
B8-0082/2019.
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17. Årsrapporten om konkurrenspolitik

Betänkande: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1 / ONU + 579, 26, 29

punkt 2 originaltexten

2 / ONU - 296, 308, 21

efter punkt 2 3 PPE ONU + 318, 303, 9

4 PPE EO + 482, 123, 19

delad

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

punkt 3

originaltexten

6 ↓

delad

1 +

punkt 4 originaltexten

2 -

5 PPE +

delad

1 ↓

2 ↓

punkt 26

 originaltexten

3 ↓

deladpunkt 28  originaltexten

1 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

2 +

punkt 31 9 EFDD ONU - 184, 403, 33

punkt 32 6 GUE/NGL -

punkt 38 7 GUE/NGL -

delad

1 / ONU + 559, 47, 21

punkt 40  originaltexten

2 / ONU + 339, 264, 15

delad

1 +

punkt 41  originaltexten

2 -

efter punkt 49 8 GUE/NGL -

efter punkt 64 1 EFDD ONU - 223, 321, 79

delad

1 +

punkt 76  originaltexten

2 -

delad

1 +

punkt 78  originaltexten

2 -

delad

1 +

punkt 82  originaltexten

2 -

skäl E 2 PPE ONU - 288, 312, 22

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 468, 66, 66

Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD: äf 1 och 9
Verts/ALE: äf 2, 3 och 9, punkterna 2 och 40

Begäranden om delad omröstning
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PPE:
punkt 2
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar och fortsätter att uppmuntra den strukturerade 

dialogen med kommissionsledamoten för konkurrens och kommissionens 
ansträngningar för att upprätthålla ett nära samarbete med parlamentets ansvariga 
utskott och dess arbetsgrupp om konkurrenspolitiken. Parlamentet anser att 
kommissionens årsrapport om konkurrenspolitiken är oundgänglig för den 
demokratiska kontrollen. Parlamentet påminner om att parlamentet under de senaste 
åren har deltagit i det ordinarie lagstiftningsförfarandet för att utforma regelverket 
för konkurrensreglerna, till exempel i det föreslagna ECN+-direktivet. Parlamentet 
noterar att parlamentet bör ges medbeslutandebefogenheter för att utforma 
regelverket för konkurrensreglerna, och beklagar att den demokratiska dimensionen 
av detta område i unionens politik inte har stärkts i de senaste ändringarna av 
fördraget.”

Andra delen ”Parlamentet begär att fördragen ska ändras i detta syfte.”

punkt 4
Första delen ”Europaparlamentet noterar att kommissionen lade fram ett lagstiftningsförslag för 

att inrätta en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) i år, vilken kommer att vara 
en privat pensionsfond.”

Andra delen ”Parlamentet belyser att detta lagstiftningsförslag ursprungligen inspirerades av den 
amerikanska företagsjätten inom finanstjänster BlackRock, världens största 
tillgångsförvaltare som byggt två tredjedelar av sitt imperium på 6 biljoner USD på 
pensioner, och föreslogs av kommissionen efter omfattande lobbyarbete av 
BlackRock.  Parlamentet ser även växande bevis för att enorma tillgångsförvaltare 
som BlackRock hämmar konkurrensen på de reala marknaderna och bland företag.  
Parlamentet begär att kommissionen är särskilt vaksam på riskerna för en 
dominerande ställning på marknaden för privata pensionsprodukter.”

punkt 28
Första delen ”Europaparlamentet noterar beslutet av kommissionsledamoten med ansvar för 

konkurrens, Margrethe Vestager, om utredningen när det gäller statligt stöd till 
McDonald’s, i vilket det uppgavs att icke-beskattning av vissa av McDonald’s 
vinster i Luxemburg inte utgör olagligt statligt stöd. Parlamentet anser att den 
nuvarande EU-förordningen inte duger för att bekämpa icke-beskattning effektivt”

Andra delen ”och stoppa kapplöpningen mot botten när det gäller bolagsskattenivån.”

punkt 40
Första delen ”Europaparlamentet understryker den långtgående koncentrationen av 

livsmedelskedjan, som innebär att ett par företag bildar ett oligopol på den globala 
marknaden för utsäde och bekämpningsmedel, till förfång för konsumenterna, 
jordbrukarna, miljön och den biologiska mångfalden.”

Andra delen ”Parlamentet påpekar att en sådan struktur kommer att göra jordbrukarna och 
konsumenterna ännu mer tekniskt och ekonomiskt beroende av ett fåtal globalt 
integrerade och centraliserade plattformar, förorsaka en begränsad utsädesmångfald, 
leda innovationstrender bort från en produktionsmodell som respekterar miljön och 
den biologiska mångfalden och i slutändan, till följd av minskad konkurrens, skapa 
mindre innovationer och lägre kvalitet på slutprodukterna.  Kommissionen 
uppmanas att mot bakgrund av de minskande jordbruksinkomsterna, särskilt bland 
små jordbruksföretag, rikta in sina insatser på att möjliggöra skäliga inkomster för 
jordbruksproducenter, framför allt små och medelstora jordbruksföretag.”

punkt 41
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Första delen ”Europaparlamentet ser det som absolut nödvändigt att kommissionen utövar en mer 
omfattande kontroll över hur patent på jordbruksområdet används.”

Andra delen ”Parlamentet noterar att missbruk av patent tvingar jordbrukarna att sträva efter 
produktionsmål som begränsar deras marknadsmöjligheter, utarmar den biologiska 
mångfalden bland grödorna, snedvrider konkurrensen och begränsar innovationen. 
Parlamentet noterar att de rekommenderade åtgärderna kommer att främja 
utvecklandet av en agroindustriell modell som främjar övergången till ett ekologiskt 
och hållbart jordbruk.”

punkt 76
Första delen ”Europaparlamentet betonar att tillträdet till EU:s inre marknad bör vara avhängigt 

av att sanitära, fytosanitära och miljörelaterade krav uppfylls. Kommissionen 
uppmanas att främja likvärdighet mellan tredjeländer och EU när det gäller åtgärder 
och kontroller på området för miljö- och livsmedelssäkerhetsstandarder, i syfte att 
garantera rättvis konkurrens. Parlamentet konstaterar att de högsta miljö- och 
djurskyddsnormerna kan innebära högre kostnader och att sänkta krav därmed kan 
resultera i konkurrensbegränsande beteende.”

Andra delen ”Parlamentet rekommenderar att kommissionen utforskar sätt att utvidga 
konkurrenspolitikens tillämpningsområde för att förebygga sådan dumpning inom 
den inre marknaden och från import till den inre marknaden.”

punkt 78
Första delen ”Europaparlamentet insisterar på att begreppet ”skäligt pris” inte bör tolkas som 

lägsta möjliga pris för konsumenten, utan måste i stället vara rimligt och medge 
skälig ersättning för alla parter längs med livsmedelskedjan.  Parlamentet betonar att 
konsumenterna har andra intressen än enbart låga priser, däribland djurskydd, 
miljömässig hållbarhet, landsbygdsutveckling och initiativ för att minska 
antibiotikaanvändningen och undvika antimikrobiell resistens osv.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar medlemsstaternas konkurrensmyndigheter att ta hänsyn till 
konsumenternas krav på hållbar livsmedelsproduktion, som innebär att 
”allmännyttan” i allt större utsträckning måste tas med i beräkningen vid prissättning 
av livsmedel.  Parlamentet anser mot denna bakgrund att den europeiska 
konkurrenspolitiken bör se bortom den minsta gemensamma nämnaren ”billiga 
livsmedel”.  Parlamentet anser att produktionskostnaderna måste beaktas till fullo 
när man enas om priser i avtal mellan återförsäljare/bearbetningsföretag och 
producenter, så att priser som åtminstone täcker kostnaderna garanteras.”

punkt 82
Första delen ”Europaparlamentet påminner om att betydande horisontell och vertikal 

omstrukturering har skett, vilket har lett till en ytterligare konsolidering inom 
branscherna för utsäde, kemiska produkter för jordbruket, gödningsmedel, 
djurgenetik och jordbruksmaskiner, liksom inom bearbetnings- och 
återförsäljningssektorerna.  Kommissionen uppmanas att i detta sammanhang och till 
följd av Bayer-gruppens förvärv av Monsanto, som tillsammans kontrollerar ungefär 
24 % av världsmarknaden för bekämpningsmedel och 29 % av världsmarknaden för 
utsäde, se till att EU-jordbrukarnas, EU-medborgarnas och miljöns intressen 
skyddas”
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Andra delen ”genom en övergripande bedömning av konsekvenserna av sammanslagningar och 
förvärv av leverantörer av insatsvaror för jordbruk, inbegripet tillverkare av 
växtskyddsmedel, på jordbruksföretagsnivå, så att jordbrukarna kan få tillgång till 
innovativa produkter av bättre kvalitet, med mindre miljöinverkan och till 
konkurrenskraftiga priser. Parlamentet betonar att sådana sammanslagningar och 
förvärv potentiellt skulle kunna skada konkurrensen när det gäller tillgång till 
nödvändiga produkter för jordbrukare. Parlamentet anser att 
marknadsföringsstandarderna för utsäde och växtförökningsmaterial för mindre 
användningsområden bör göras mindre stränga och mer flexibla.”

S&D:
punkt 3
Första delen ”Europaparlamentet ber kommissionen att noggrant analysera de betydande”
Andra delen ”skadliga konsekvenserna”
Tredje delen ”som det föreslagna samgåendet mellan Siemens och Alstom potentiellt kan få på 

konkurrenskraften hos den europeiska järnvägsmarknaden och dess”
Fjärde delen ”negativa”
Femte delen ”effekter på järnvägsanvändare,”
Sjätte delen ”som skulle drabbas av högre priser, mindre valfrihet och lägre nivåer på service, 

kvalitet och innovation. Parlamentet noterar att det föreslagna samgåendet 
förmodligen kommer att skada marknaden för höghastighetsjärnvägar, normaltåg 
och tunnelbanor, samt hela järnvägsinfrastrukturen, genom att skapa en dominerande 
ställning inom signalering i EU, och specifikt i medlemsstater som Belgien, 
Danmark, Nederländerna, Rumänien, Spanien och Förenade kungariket.”

punkt 26
Första delen ”Europaparlamentet noterar att kommissionens ordförande har åtagit sig att lägga 

fram förslag för att förstärka ett utökat samarbete inom beskattning mellan 
medlemsstaterna genom en skyldighet att besvara gruppförfrågningar i skattefrågor, 
så att en medlemsstat kan tillhandahålla andra all information som krävs för att åtala 
gränsöverskridande skattesmitare, och även att utforma förslag till skattereformer”

Andra delen ”enligt artikel 116 i EUF-fördraget,”
Tredje delen ”vilket inbegriper medbeslutande mellan rådet och Europaparlamentet, för att få bort 

snedvridningen av konkurrensförhållandena på den inre marknaden.”


