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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. Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla 
användningsområden från unionen till Förenade kungariket ***I

Betänkande: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 645, 2, 7

2. Fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–
Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–
Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU ***I

Betänkande: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 624, 13, 24

3. Fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ 
i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU ***I

Betänkande: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 651, 9, 10

4. Luftfartssäkerhet med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I

Betänkande: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 658, 8, 4
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5. Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan ***

Rekommendation: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

omröstning: 
godkännandeförfarande

ONU + 513, 85, 67

6. Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan 
(resolution)

Betänkande: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Punkt 17 1 GUE/NGL -

Punkt 19 2 GUE/NGL -

Punkt 48 originaltexten särsk. + 361, 286, 25

Punkt 73 3 GUE/NGL -

Punkt 74 4 GUE/NGL -

Punkt 76 5 GUE/NGL -

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 565, 53, 55

Begäranden om särskild omröstning
ECR: Punkt 48

7. Deltagande av Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein i eu-Lisa***

Rekommendation: Monica Macovei (A8-0081/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

omröstning: 
godkännandeförfarande

ONU + 602, 15, 56
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8. Räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter

Betänkande: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

godkännande utan omröstning (artikel 113.6 i arbetsordningen)

9. Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I

Betänkande: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

363 utskottet ONU + 613, 23, 36

10. Informationssystemet för viseringar ***I

Betänkande: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1-234
242-
251

utskottet EO + 540, 123, 10

Artikel 1, led 1
Förordning (EG) nr 

767/2008
Artikel 1, stycke 2

252S Verts/ALE
GUE/NGL

ONU - 234, 411, 31

delad

1/ONU - 289, 381, 6

Artikel 1, led 2, led c
Förordning (EG) nr 

810/2009
Artikel 13, punkt 7, 

led a

253 Verts/ALE
GUE/NGL

2/ONU + 452, 214, 7

Artikel 3, led 4
Förordning (EG) nr 

254S Verts/ALE
GUE/NGL

ONU - 274, 396, 6
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

810/2009
Artikel 21a 235-

241
utskottet +

omröstning: kommissionens förslag ONU + 522, 122, 31

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 252, 253, 254

Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
ÄF 253
Första delen ”a) Barn under 12 år”
Andra delen ”och personer över 70 år”
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11. Inrättande av Asyl- och migrationsfonden ***I

Betänkande: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

2-6
9-11
13-16
20-23

25
27
29
33

35-36
38-39

41
43-45
47-48
50-51
53-56

58
61-64

67
74-75

78
81
83

86-91
94-96
98-102
105-118
120-122
124-132
134-137

139
141-142
144-167
170-175

178
180-182
187-194
196-203

205
207

211-215
217-218
220-223
225-227
229-231
233-249

utskottet +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

1 utskottet ONU + 538, 122, 14

delad

1/ONU + 568, 94, 9

2/ONU + 571, 83, 7

3/ONU + 506, 136, 12

7 utskottet

4/ONU + 499, 159, 19

8 utskottet ONU + 559, 110, 8

delad

1 +

12 utskottet

2/ONU + 493, 159, 20

17 utskottet ONU + 350, 292, 29

18 utskottet särsk. +

19 utskottet särsk. / 
EO

+ 339, 336, 5

delad

1 +

24 utskottet

2 / EO - 334, 342, 5

26 utskottet särsk. +

delad

1 +

28 utskottet

2 +

delad

1/ONU + 571, 83, 22

30 utskottet

2 +

32 utskottet särsk. / 
EO

+ 354, 318, 6

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

särskild omröstning

34 utskottet ONU + 337, 325, 13
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

37 utskottet särsk. / 
EO

+ 337, 319, 19

delad

1 +

2 / EO + 349, 321, 6

40 utskottet

3 +

delad

1 +

2 / EO + 339, 327, 15

46 utskottet

3 +

49 utskottet särsk. / 
EO

+ 338, 336, 4

52 utskottet särsk. / 
EO

+ 377, 232, 68

delad

1 +

2 / EO + 351, 327, 2

57 utskottet

3 / EO + 370, 308, 1

delad

1 +

60 utskottet

2 +

66 utskottet särsk. +

delad

1 +

68 utskottet

2 +

delad73 utskottet

1/ONU + 629, 35, 18
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

2/ONU + 495, 154, 20

79 utskottet särsk. +

delad

1 +

80 utskottet

2 +

82 utskottet särsk. +

84 utskottet särsk. / 
EO

+ 360, 306, 12

85 utskottet särsk. +

delad

1 +

92 utskottet

2 +

97 utskottet särsk. +

delad

1 +

104 utskottet

2 / EO + 356, 254, 66

delad

1 +

119 utskottet

2 +

delad

1 +

138 utskottet

2 / EO + 357, 321, 2

delad

1 +

140 utskottet

2 +

168 utskottet särsk. +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

169 utskottet särsk. +

176 utskottet särsk. +

177 utskottet särsk. +

179 utskottet särsk. +

delad

1 +

184 utskottet

2 +

186 utskottet särsk. / 
EO

+ 422, 253, 6

195 utskottet särsk. +

209 utskottet särsk. +

210 utskottet särsk. +

delad

1 +

216 utskottet

2 +

224 utskottet särsk. / 
EO

+ 355, 311, 16

232 utskottet särsk. +

261S ENF -Artikel 2, led e

65 utskottet +

69 utskottet +Artikel 3, punkt 2, led 
b

262 ENF ↓

70-71 utskottet +Artikel 3, punkt 2, led 
c

263 ENF ↓

72 utskottet +Artikel 3, punkt 2, 
efter led c

264 ENF ↓

Artikel 4, efter punkt 2 76 utskottet EO + 347, 325, 4
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

252 PPE ↓

77 utskottet EO + 370, 302, 5Artikel 4, efter punkt 2

253 PPE ↓

delad

1 +

93 utskottet

2 +

Artikel 9, punkt 2

254 PPE ↓

delad

1 +

103 utskottet

2 +

Artikel 13, punkt 1

255 PPE ↓

Artikel 14, efter 
punkt 2

256 PPE EO - 230, 427, 19

123 utskottet EO + 347, 316, 16Artikel 18, punkt 2

257 PPE ↓

265S ENF -Artikel 22

133 utskottet +

266S ENF -

delad

1 +

Artikel 26, punkt 2

143 utskottet

2 +

183 utskottet +Bilaga II, punkt 3, 
led d

258 PPE ↓

259 PPE EO - 228, 428, 22Bilaga III, rubriken

185 utskottet +

Bilaga III, punkt 1, 
led f

267 ENF -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

268S ENF -Bilaga III, punkt 2, 
led i

204 utskottet +

269S ENF -Bilaga III, punkt 3, 
led b

206 utskottet +

270S ENF ONU - 109, 549, 23Bilaga III, punkt 3, 
led e

208 utskottet +

271S ENF -Bilaga III, punkt 4, 
led b

219 utskottet EO + 349, 324, 6

Bilaga III, punkt 4, 
led h

272 ENF -

273 ENF -Bilaga IV, strecksats 1

228 utskottet +

31 utskottet EO + 348, 320, 7Skäl 24

250 PPE ↓

42 utskottet EO - 323, 349, 3Skäl 32

251 PPE -

260S ENF -Skäl 55

59 utskottet EO + 356, 254, 66

omröstning: kommissionens förslag ONU + 374, 260, 47

Begäranden om omröstning med namnupprop
ECR: ÄF 1, 7, 8, 17, 34, 73
ENF: ÄF 7 (fjärde delen), 270

Begäranden om särskild omröstning
ECR: ÄF 1, 7 (fjärde delen), 8, 17, 26, 34, 73
PPE: ÄF 17, 32, 37, 49, 52, 59, 76, 77, 84, 186, 224
ENF: ÄF 17, 18, 19, 24, 34, 37, 66, 76, 77, 79, 82, 85, 93, 97, 103, 168, 169, 176, 177, 

179, 195, 209, 210, 232

Begäranden om delad omröstning
ECR:
ÄF 12
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Första delen texten i sin helhet utom orden ”och skapa säkra och lagliga vägar till unionen, vilket 
också bör bidra till” och ” Som ett instrument inom ramen för unionens interna 
politik och det enda finansieringsinstrumentet för asyl och migration på unionsnivå 
bör fonden i första hand stödja åtgärder som rör asyl och migration inom unionen. 
förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder vidtas”

Andra delen dessa ord

ÄF 24
Första delen texten i sin helhet utom orden ”samt det civila samhällets organisationer, inbegripet 

flykting- och migrantorganisationer”
Andra delen dessa ord

ÄF 28
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och långsiktigt återanpassningsstöd”
Andra delen dessa ord

ÄF 30
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt utsatta 

grupper.  Beslut om återvändande bör vara grundade i en heltäckande och noggrann 
bedömning av situationen i ursprungslandet som inbegriper en bedömning av 
förmågan på lokal nivå att ta emot återvändande personer. Särskilda åtgärder och 
insatser för att stödja ursprungsländerna, och framför allt utsatta människor, bidrar 
till att säkerställa att återvändandet sker på ett hållbart, säkert och ändamålsenligt 
sätt. Dessa åtgärder bör genomföras med aktivt deltagande av lokala myndigheter, 
civilsamhället och diasporagrupper.”

Andra delen dessa ord

ÄF 60
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och med det civila samhällets organisationer, även 

migrant- och flyktingorganisationer”
Andra delen dessa ord

PPE:
ÄF 40
Första delen ”Fonden bör prioritera finansiering av åtgärder inom unionen. Fonden bör kunna 

finansiera åtgärder i och i förhållande till tredjeländer som stöds genom fonden”
Andra delen ”om åtgärderna är begränsade i finansiella termer samtidigt som de”
Tredje delen ”är tillräckliga för att de mål för fonden som fastställs i artikel 3 i denna förordning 

ska kunna uppnås, och om lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Sådana åtgärder bör 
komplettera andra åtgärder utanför unionen som stöds genom unionens 
finansieringsinstrument för yttre åtgärder. Vid genomförandet av dessa åtgärder bör i 
synnerhet fullständig överensstämmelse och komplementaritet eftersträvas med 
principerna och de allmänna målen för unionens yttre åtgärder och utrikespolitik vad 
gäller landet eller regionen i fråga och unionens internationella åtaganden. Principen 
om konsekvens i utvecklingspolitiken i enlighet med punkt 35 i det europeiska 
samförståndet om utveckling bör respekteras. Överensstämmelse med de humanitära 
principer som fastställs i det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd bör 
säkerställas under genomförandet av bistånd i nödsituationer.”

ÄF 46
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Första delen ”För att bidra till att det politiska målet för denna fond uppnås bör medlemsstaterna 
och kommissionen säkerställa att medlemsstaternas program omfattar åtgärder som 
bidrar till att vart och ett av de särskilda målen för denna förordning uppnås. De bör 
dessutom säkerställa att fördelningen av medel till de särskilda målen tjänar dessa 
mål på bästa möjliga sätt och grundar sig på de mest aktuella behoven”

Andra delen ”att programmen innehåller en miniminivå för utgifterna för dessa mål”
Tredje delen ”att fördelningen av resurser till målen står i proportion till de utmaningar som 

föreligger, att de prioriteringar som väljs överensstämmer med de åtgärder som 
anges i bilaga II och att det genom fördelningen av medel mellan målen säkerställs 
att det övergripande politiska målet kan uppnås.”

ÄF 93
Första delen ”Finansiering från den tematiska delen ska ägnas prioriteringar som har ett stort 

mervärde för unionen eller användas för att tillmötesgå brådskande behov, i enlighet 
med de överenskomna unionsprioriteringar som anges i bilaga II och genom de 
stödberättigade åtgärderna i bilaga III. Kommissionen ska säkerställa en regelbunden 
dialog med det civila samhällets organisationer vid utformningen, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av arbetsprogrammen.”

Andra delen ”Minst 20 % av finansieringen från den tematiska delen ska avsättas till det särskilda 
mål som avses i artikel 3.2 a. Minst 10 % av finansieringen från den tematiska delen 
ska avsättas till det särskilda mål som avses i artikel 3.2 B. Minst 10 % av 
finansieringen från den tematiska delen ska avsättas till det särskilda mål som avses i 
artikel 3.2 c. Minst 10 % av finansieringen från den tematiska delen ska avsättas till 
det särskilda mål som avses i artikel 3.2 ca.”

ÄF 103
Första delen ”Varje medlemsstat och kommissionen ska säkerställa att de prioriteringar som 

fastställs i det nationella programmet är förenliga med och motsvarar unionens 
prioriteringar och utmaningar på området asyl- och migrationsförvaltning och 
stämmer helt överens med unionens relevanta regelverk och unionens och 
medlemsstaternas internationella åtaganden enligt de internationella instrument som 
de har undertecknat, i synnerhet FN:s konvention om barnets rättigheter. När 
medlemsstaterna fastställer prioriteringarna för sina program ska de säkerställa att de 
genomförandeåtgärder som anges i bilaga II verkligen beaktas.”

Andra delen ”I detta avseende ska medlemsstaterna avsätta minst 20 % av sina anslag till det 
särskilda mål som avses i artikel 3.2 a. Medlemsstaterna ska avsätta minst 10 % av 
sina anslag till de särskilda mål som avses i artikel 3.2 b. Medlemsstaterna ska 
avsätta minst 10 % av sina anslag till de särskilda mål som avses i artikel 3.2 c. 
Medlemsstaterna ska avsätta minst 10 % av sina anslag till det särskilda mål som 
avses i artikel 3.2 ca.”

ÄF 104
Första delen ”Medlemsstaterna ska dessutom säkerställa att deras program omfattar åtgärder för 

att ta itu med fondens samtliga särskilda mål enligt artikel 3.2 och att fördelningen 
av medel mellan dessa mål innebär att målen kan uppnås.”

Andra delen ”Vid utvärderingen av medlemsstaternas program ska kommissionen säkerställa att 
ingen finansiering finns tillgänglig för projekt där det finns klara belägg för att 
projektens laglighet, eller finansieringens laglighet och korrekthet, eller fullgörandet 
av projekten skulle komma att ifrågasättas till följd av ett motiverat yttrande från 
kommissionen med avseende på en överträdelse enligt artikel 258 i EUF-fördraget.”

ÄF 138
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”En oförutsedd”
Andra delen detta ord
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ÄF 140
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”En oförutsedd”
Andra delen detta ord

ÄF 143
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”oförutsedd”
Andra delen detta ord

ENF:
ÄF 7
Första delen ”Fonden bör fullt ut respektera de mänskliga rättigheterna och efterleva Agenda 

2030, principen om en konsekvent utvecklingspolitik, såsom anges i artikel 208 i 
EUF-fördraget” utom orden ” Agenda 2030,”; ”och åtagandena på internationell 
nivå i fråga om migration och asyl, särskilt den globala flyktingpakten” och ”och 
den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration”

Andra delen ”Agenda 2030”
Tredje delen ”och åtagandena på internationell nivå i fråga om migration och asyl, särskilt den 

globala flyktingpakten”
Fjärde delen ”och den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration”

ÄF 68
Första delen texten i sin helhet utom orden ”i linje med principerna om solidaritet och rättvis 

ansvarsfördelning”
Andra delen dessa ord

ÄF 73
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Åtminstone” och “relevanta internationella 

organisationer, icke-statliga organisationer, i synnerhet flykting- och 
migrantorganisationer, nationella människorättsinstitutioner och jämställdhetsorgan 
samt näringslivets och arbetsmarknadens organisationer.”

Andra delen dessa ord

ÄF 80
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Schengenassocierade”
Andra delen dessa ord

ÄF 92
Första delen texten i sin helhet utom orden ”samt till internationella och icke-statliga 

organisationer”
Andra delen dessa ord

ÄF 119
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och humanitärt mottagande” (i rubriken) och 

”Medlemsstaterna ska, utöver sin tilldelning beräknad i enlighet med artikel 11.1 a, 
vartannat år motta ett tilläggsbelopp baserat på ett schablonbelopp på 6 000 EUR för 
varje person som mottagits genom humanitära ordningar.”

Andra delen dessa ord

ÄF 184
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Första delen texten i sin helhet utom orden ”(a) Främja och genomföra respekten för 
internationell rätt och Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna när det gäller asyl- och migrationspolitik och tillhörande åtgärder.” och 
”och till internationella organisationer, icke-statliga organisationer och 
arbetsmarknadsparter” (i led b)

Andra delen dessa ord

ÄF 216
Första delen texten i sin helhet utom led c, d och f och utom orden ”och åtgärder som främjar 

acceptansen i det mottagande samhället” (i led e).
Andra delen led c, d och f och orden ”och åtgärder som främjar acceptansen i det mottagande 

samhället” (i led e).

ECR, ENF:
ÄF 57
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Organisationer inom det civila samhället” och “och i 

tredjeländer”
Andra delen ”Organisationer inom det civila samhället”
Tredje delen ”och i tredjeländer”

12. Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

Betänkande: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

förslag till förkastande av kommissionens förslag

förslag till förkastande 
av kommissionens 

förslag

210 EFDD -

förslag till lagstiftningsakt
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1-7
10-15
17-18
20-39
43-52
54-56
59-60

63
67-72
74-75
78-84
86-91
94-107
109-
113
115-
145
147
151-
163
165
168
170-
185
187-
191
193-
196
198-
200
202-
204

utskottet +

8 utskottet särsk. +

9 utskottet särsk. +

16 utskottet särsk. +

19 utskottet särsk. +

delad

1 +

40 utskottet

2 +

41 utskottet ONU + 490, 170, 17

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

särskild omröstning

42 utskottet särsk. / 
EO

+ 384, 287, 6
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

53 utskottet särsk. +

57 utskottet särsk. +

58 utskottet särsk. +

61 utskottet särsk. +

62 utskottet särsk. +

64 utskottet särsk. +

delad

1 +

66 utskottet

2 +

73 utskottet särsk. +

76 utskottet särsk. +

85 utskottet särsk. +

92 utskottet särsk. +

93 utskottet särsk. +

108 utskottet särsk. +

delad

1 +

2 / EO + 349, 306, 16

114 utskottet

3 +

146 utskottet ONU + 535, 117, 23

148 utskottet särsk. +

149 utskottet särsk. +

150 utskottet särsk. +

166 utskottet särsk. +

167 utskottet särsk. +

169 utskottet ONU + 513, 151, 12
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

186 utskottet ONU + 502, 153, 14

197 utskottet särsk. +

201 utskottet ONU + 505, 151, 20

205 utskottet särsk. +

Artikel 3, punkt 2, 
led a

213 ENF -

Artikel 4, punkt 3, 
led a

214S ENF -

Artikel 4, punkt 3, 
led b

215S ENF -

211S GUE/NGL -Artikel 5, punkt 3

65 utskottet +

77 utskottet EO + 361, 311, 4Artikel 8, punkt 6

206 PPE ↓

Artikel 23, punkt 2 216S ENF -

164 utskottet EO + 352, 307, 18Bilaga II, punkt 1, 
led c

207 PPE ↓

Bilaga III, punkt 1, 
efter led g

208 PPE +

Bilaga III, punkt 1, 
led i

217S ENF -

Bilaga III, punkt 2, 
led h

218S ENF -

209 PPE +Bilaga IV, led 6

192 utskottet ↓

Skäl 57 212S ENF -

omröstning: kommissionens förslag ONU + 473, 169, 39

Begäranden om omröstning med namnupprop
ENF: ÄF 41, 146, 169, 186, 201
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Begäranden om särskild omröstning
PPE: ÄF 41, 42, 53, 108
ENF: ÄF 8, 9, 16, 19, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 73, 76, 85, 92, 93, 148, 149, 150, 166, 167, 

197, 205

Begäranden om delad omröstning
PPE:
ÄF 40
Första delen texten i sin helhet utom orden ”som en sista utväg”
Andra delen dessa ord

ÄF 66
Första delen ”Rättsliga enheter som ingår i konsortier av minst två oberoende enheter, etablerade 

i olika medlemsstater eller i utomeuropeiska länder eller territorier som är knutna till 
dessa stater, är berättigade till stöd.”

Andra delen ”När de internationella organisationer som deltar i ett konsortium är etablerade i ett 
tredjeland ska artikel 6.3 gälla.”

ÄF 114
Första delen ”Kommissionen får besluta att i undantagsfall tillhandahålla ekonomiskt stöd för att 

tillmötesgå akuta och specifika behov i händelse av en vederbörligen motiverad 
nödsituation”

Andra delen ”som sista utväg”
Tredje delen ”Dessa situationer kan uppstå till följd av ett akut och exceptionellt högt tryck, när 

ett stort eller oproportionerligt antal tredjelandsmedborgare har passerat, passerar 
eller väntas passera en eller flera medlemsstaters yttre gränser, särskilt vid 
gränsavsnitt där påverkansgraden har konstaterats vara sådan att den äventyrar hela 
Schengenområdets funktion, eller i någon annan vederbörligen motiverad 
nödsituation som kräver brådskande åtgärder vid de yttre gränserna, inom ramen för 
tillämpningsområdet för denna förordning. Kommissionen ska utan dröjsmål 
informera Europaparlamentet och rådet.”
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13. Inrättande av Fonden för inre säkerhet ***I

Betänkande: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

2-7
10

13-16
18-22

26
28-30
32-46
48-49
51-52
55-57
59-60
62-67
69-70
72-76

78
80-92
95-117
119-
123
125-
126
130-
131
133-
154

utskottet +

delad

1 +

1 utskottet

2 +

8 utskottet särsk. +

delad

1 +

9 utskottet

2 +

delad

1/ONU + 588, 56, 17

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

särskild omröstning

11 utskottet

2/ONU + 539, 59, 36
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

17 utskottet särsk. +

23 utskottet ONU + 518, 89, 56

24 utskottet särsk. +

27 utskottet särsk. +

47 utskottet ONU + 565, 68, 24

delad

1/ONU + 605, 34, 20

2/ONU + 583, 57, 21

3/ONU + 528, 99, 30

50 utskottet

4/ONU + 514, 88, 57

53 utskottet särsk. +

54 utskottet särsk. +

58 utskottet särsk. +

delad

1 +

61 utskottet

2 / EO - 277, 364, 23

68 utskottet särsk. +

delad

1 +

71 utskottet

2 +

77 utskottet särsk. +

delad

1 +

79 utskottet

2 +

93 utskottet särsk. +

94 utskottet särsk. +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

118 utskottet ONU - 301, 314, 53

124 utskottet särsk. +

delad

1 +

127 utskottet

2 +

128 utskottet ONU + 495, 91, 84

delad

1 +

129 utskottet

2 +

delad

1 +

132 utskottet

2 +

Artikel 13, efter punkt 
2

160 PPE +

Artikel 18 157S ENF -

Artikel 22, punkt 2 158S ENF -

155 ENF -Skäl 14

12 utskottet +

159 PPE EO + 363, 306, 9Skäl 37

25 utskottet ↓

156S ENF -Skäl 45

31 utskottet EO + 362, 238, 72

omröstning: kommissionens förslag ONU + 481, 142, 49

Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL: ÄF 11, 23, 47, 50, 128
ENF: ÄF 118

Begäranden om särskild omröstning
PPE: ÄF 25, 31
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GUE/NGL: ÄF 23, 47, 128
ENF: ÄF 8, 17, 24, 27, 53, 54, 58, 68, 77, 93, 94, 124

Begäranden om delad omröstning
PPE:
ÄF 61
Första delen ”Rättsliga enheter som ingår i konsortier av minst två oberoende enheter, etablerade 

i olika medlemsstater eller i utomeuropeiska länder eller territorier som är knutna till 
dessa stater, är berättigade till stöd.”

Andra delen ”Artikel 6.3 ska tillämpas när de internationella organisationer som deltar i gruppen 
är etablerade i ett tredjeland.”

GUE/NGL:
ÄF 11
Första delen texten i sin helhet utom orden ”I nödsituationer och för att hantera och förebygga 

allvarliga risker för den allmänna säkerheten, även efter en terroristattack, bör även 
åtgärder som militära styrkor vidtar på medlemsstatens territorium kunna få stöd 
från fonden”

Andra delen dessa ord

ENF:
ÄF 1
Första delen texten i sin helhet utom orden ”“med hjälp av den privata sektorn och det civila 

samhället”, och ”intolerans och diskriminering”
Andra delen dessa ord

ÄF 9
Första delen texten i sin helhet utom orden ”intolerans och diskriminering”
Andra delen dessa ord

ÄF 71
Första delen texten i sin helhet utom orden ”inbegripet organisationer i det civila samhället”
Andra delen dessa ord

ÄF 79
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Europeiska åklagarmyndigheten,” och ” , inbegripet 

organisationer i det civila samhället”
Andra delen dessa ord

ÄF 127
Första delen texten i sin helhet utom orden ”i kombination med algoritmer för artificiell 

intelligens”
Andra delen dessa ord

ÄF 129
Första delen texten i sin helhet utom orden ”med särskild tonvikt på utbildning avseende 

grundläggande rättigheter, inbegripet åtgärder för att upptäcka och undvika rasism”
Andra delen dessa ord

ÄF 132
Första delen texten i sin helhet utom orden ”intolerans och diskriminering”
Andra delen dessa ord

GUE/NGL, ENF:
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ÄF 50
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och rasism” (punkt 3 a) “inbegripet det civila 

samhället” (punkt 3 b) och punkt 4
Andra delen ”och rasism” (punkt 3 a)
Tredje delen “inbegripet det civila samhället” (punkt 3 b)
Fjärde delen punkt 4

14. Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska 
beteckningar för sådana ***I

Betänkande: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

195 utskottet ONU + 637, 14, 26

15. Utkast till ändringar av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens 
domstol ***I

Betänkande: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

6 Utskottet ONU + 585, 39, 55
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16. Fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala 
trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur EU ***I

Betänkande: Marian Harkin och Jean Lambert (A8-0161/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1-11 utskottet +

kommissionens 
uttalande

12 utskottet +

omröstning: kommissionens förslag ONU + 652, 8, 18

17. Gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad 
gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade kungarikets utträde ur 
EU ***I

Betänkande: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

10 utskottet ONU + 623, 35, 21

18. Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av 
Förenade kungarikets utträde ur EU ***I

Betänkande: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

18 utskottet ONU + 653, 21, 5
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19. Regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade 
kungarikets utträde ur unionen ***I

Förslag till förordning (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Efter skäl 10 1 utskottet +

omröstning: kommissionens förslag ONU + 640, 18, 17

20. Fisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och 
fiskeverksamhet som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens 
vatten ***I

Förslag till förordning (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

förslag till förkastande av kommissionens förslag

förslag till förkastande 
av kommissionens 

förslag

1 EFDD ONU - 51, 614, 10

kommissionens förslag

omröstning: kommissionens förslag ONU + 641, 28, 6

Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD: ÄF 1

Övrigt
Av interna förfarandeskäl hade rådet begärt att följande skäl skulle införas i rättsakten:
”Mot bakgrund av behovet att säkerställa, före dagen för Förenade kungarikets utträde ur unionen, 
tillgången till stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden för tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamheten för unionsfiskefartyg som har ett avsevärt beroende av tillträdet till Förenade 
kungarikets vatten, för det fall Förenade kungariket inte beviljar tillträde till sina vatten från och 
med dagen för Förenade kungarikets utträde ur Unionen, som kan vara den 30 mars 2019, ansågs 
det lämpligt att föreskriva ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll 
nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, som är fogat till EU-fördraget, till 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och till fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen.”
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21. Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska 
unionen ***I

Förslag till förordning (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

texten i sin helhet 1 m.d.1 utskottet +

2 38+ ledamöter +Artikel 3

1 m.d.2 utskottet ↓

omröstning: kommissionens förslag ONU + 661, 5, 5

22. Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla

Resolutionsförslag: B8-0156/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag B8-0156/2019
(ENVI-utskottet)

21 ECR -Punkt 2

1 PPE ONU - 300, 368, 11

8 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU + 394, 258, 21Efter punkt 2

22 ECR ONU - 279, 371, 28

2 PPE ONU + 339, 328, 10

delad

1 ↓

Punkt 3

originaltexten

2 ↓

delad

1 +

Punkt 4 originaltexten

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

delad

1 +

Punkt 5 originaltexten

2 +

Efter punkt 3 31 GUE/NGL EO - 138, 516, 21

Efter punkt 7 32 GUE/NGL -

Punkt 8 3 PPE ONU - 301, 370, 8

Punkt 9 originaltexten särsk. +

Punkt 10 originaltexten ONU + 604, 56, 14

9 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU - 234, 359, 77Efter punkt 15

10 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

EO + 378, 290, 6

delad

1 +

Punkt 16 originaltexten

2 +

delad

1 +

Punkt 17 originaltexten

2 +

delad

1 +

2/ONU + 570, 98, 9

Punkt 18 originaltexten

3/ONU + 396, 265, 15

Efter punkt 19 23 ECR ONU - 280, 359, 35

Punkt 21 originaltexten särsk. +

Punkt 22 40 ENF -

Punkt 24 41 ENF ONU - 103, 547, 24
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

delad

1 +

originaltexten

2 +

delad

1 +

Punkt 25 originaltexten

2 +

delad

1 +

Punkt 26 originaltexten

2 +

Efter punkt 27 15 S&D EO - 330, 340, 3

delad

1 +

Punkt 28 originaltexten

2 +

4 PPE ONU - 320, 328, 23

11 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

ONU - 317, 319, 37

Efter punkt 28

16 S&D +

12 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

EO - 309, 358, 8Punkt 29

24 ECR EO - 306, 363, 5

Punkt 35 originaltexten särsk. +

Punkt 36 originaltexten särsk. +

Efter punkt 36 13 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

EO + 362, 287, 24

deladPunkt 37 originaltexten

1 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

2 +

Efter punkt 40 17 S&D +

delad

1 +

Punkt 40 originaltexten

2 +

Efter punkt 41 33 GUE/NGL -

Punkt 42 originaltexten särsk. +

Punkt 43 originaltexten särsk. +

Punkt 44 originaltexten särsk. +

Efter punkt 44 18 S&D EO + 334, 309, 29

Punkt 45 originaltexten särsk. +

Punkt 46 originaltexten särsk. +

delad

1 +

2 +

Punkt 50 originaltexten

3 +

Efter punkt 52 25 ECR -

Efter punkt 57 14 EFDD EO + 385, 276, 8

Punkt 60 34 GUE/NGL EO - 212, 438, 17

Punkt 61 35 GUE/NGL -

Punkt 64 26 ECR -

Punkt 65 36 GUE/NGL -

27 ECR -Efter punkt 65

42 ENF ONU - 52, 592, 31
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

5 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL, 

S&D

ONU + 366, 290, 11Efter strecksats 14

6 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU + 382, 272, 12

7 EFDD, 
Verts/ALE

ONU + 427, 207, 35

19 ECR EO - 298, 367, 8

Efter skäl A

20 ECR ONU - 268, 365, 33

Skäl B originaltexten särsk. +

Efter skäl C 28 GUE/NGL -

Skäl E originaltexten särsk. +

37 ENF ONU - 63, 537, 72

38 ENF ONU - 58, 594, 15

Efter skäl E

39 ENF -

29 GUE/NGL -

delad

1 +

Skäl H

originaltexten

2 +

delad

1 +

Skäl I originaltexten

2 +

Efter skäl K 30 GUE/NGL EO + 363, 306, 6

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 446, 146, 79

Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD: ÄF 4, 5, 6, 7, 8, 9
ECR: ÄF 18 (andra och tredje delarna), 20, 22, 23
PPE: ÄF 1, 2, 3, 4; punkt 10; slutomröstning
Verts/ALE: ÄF 1, 3, 11, 23
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ENF: ÄF 37, 38, 41, 42

Begäranden om särskild omröstning
PPE: Skäl B
ECR: Punkterna 9, 46 skäl E
ENF: Punkterna 9, 10, 21, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46

Begäranden om delad omröstning
ECR:
Punkt 24
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet betonar att ett enhetligt regelverk för 

vägtullsystem bör beakta utsläppen av såväl växthusgaser som föroreningar 
tillsammans med miljöprestanda för att sända tydliga och balanserade signaler till 
utvecklingen av nya fordon.”

Andra delen dessa ord

ENF:
Punkt 3
Första delen texten i sin helhet utom orden ”klimatet och”
Andra delen dessa ord

Punkt 4
Första delen ”Europaparlamentet understryker på nytt att luftföroreningar har en lokal, regional, 

nationell och gränsöverskridande dimension, och att åtgärder krävs på alla 
styrningsnivåer. Parlamentet efterlyser därför en förstärkning av flernivåstyrningen, 
där alla aktörer tar ansvar för de åtgärder som kan och bör vidtas på deras nivå. 
Likaledes anser parlamentet att beslutsfattandet inom kommissionen bör vara mer 
sammankopplat, med deltagande av alla de berörda generaldirektoraten.”

Andra delen ”Parlamentet beklagar att GD Miljös mål ofta undergrävs av politik och intressen 
från andra avdelningar, trots att luftföroreningar är dess ansvarsområde.”

Punkt 5
Första delen texten i sin helhet utom orden ”klimatförändringar”
Andra delen dessa ord

Punkt 16
Första delen texten i sin helhet utom orden ”minskade koldioxidutsläpp”, “dubbel”, och ”och att 

det behövs utsläppsfria och utsläppssnåla bilar, skåpbilar och bussar för att få en ren, 
energieffektiv och betalbar rörlighet för alla medborgare. Parlamentet påpekar också 
att man snabbare måste utveckla en massmarknad för dessa fordon genom att öka 
utbudet i unionen, så att priserna sjunker och därmed gynnar konsumenter, drivare 
av fordonsparker, myndigheter som utför offentliga upphandlingar och det 
europeiska samhället som helhet.”

Andra delen dessa ord

Punkt 17
Första delen ”Europaparlamentet betonar att det är avgörande att stimulera marknaden för 

elfordon och att utfärda vägledande rekommendationer till medlemsstaterna så att de 
uppmuntras att genomföra finanspolitiska incitament för utsläppsfria eller 
utsläppssnåla fordon.”
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Andra delen ”Parlamentet betonar att tillgången och åtkomsten till laddningsinfrastruktur, både i 
privata och offentliga byggnader i enlighet med direktivet om byggnaders 
energiprestanda, och elfordons konkurrenskraft är av avgörande betydelse för ökad 
acceptans bland konsumenter. Parlamentet betonar vikten av att säkerställa att 
elektricitet som produceras för elfordon kommer från hållbara energikällor. 
Parlamentet efterlyser i detta sammanhang ett långsiktigt europeiskt initiativ om 
nästa generations batterier.”

Punkt 18
Första delen texten i sin helhet utom orden ”att minska personbilars tillträde till stadskärnor”
Andra delen dessa ord

Punkt 25
Första delen texten i sin helhet utom orden ” delvis” och ”i utfasningen av fossila bränslen från 

vägtransporter samt i”
Andra delen dessa ord

Punkt 26
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar de löften flera städer runtom i Europa har utfäst om 

att göra sin fordonspark för kollektivtrafiken renare”
Andra delen ”genom att fastställa krav på upphandling av elbussar, och uppmanar fler städer att 

följa det goda exempel som några europeiska medlemmar i C40-nätverket föregick 
med då de undertecknade ”förklaringen om gator fria från fossila bränslen”, i vilken 
de åtog sig att endast upphandla elbussar från och med 2025 och att säkerställa 
inrättandet av större stadsområden med nollutsläpp senast 2030.”

Punkt 28
Första delen ”Europaparlamentet konstaterar att det i dag finns teknik för att följa Euro 6-

normerna för kväveoxidutsläpp från dieseldrivna fordon, även med hänsyn till 
verkliga körförhållanden”

Andra delen ”och utan negativa effekter på koldioxidutsläppen”

Punkt 37
Första delen texten i sin helhet utom orden ”kvävedioxid (N2O) och metan (CH4)” och ”och 40 

% av metanutsläppen”
Andra delen dessa ord

Punkt 40
Första delen ”Europaparlamentet understryker att i stadsområden står ammoniakutsläppen för 

cirka 50 % av de hälsoproblem som luftföroreningar orsakar och att ammoniak är en 
stor källa till partiklar.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att dra nytta av 
reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP), som en möjlighet att 
bekämpa luftföroreningar från jordbrukssektorn”

skäl H
Första delen texten i sin helhet utom orden ”“kväveoxid och metan”, ”och 40 % av 

metanutsläppen” och ”På global nivå orsakar den intensiva djurhållningen mer 
växthusgasutsläpp än transporterna”

Andra delen dessa ord

Skäl I
Första delen texten i sin helhet utom orden ”i samband med hållbar utveckling” och “för att 

säkerställa genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling till 2030”
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Andra delen dessa ord

ECR, ENF:
Punkt 18
Första delen texten i sin helhet utom orden ”olika åtgärder som genomförts i medlemsstaterna för 

att” och ”för att minska personbilars tillträde till stadskärnor”
Andra delen ”olika åtgärder som genomförts i medlemsstaterna för att”
Tredje delen ”för att minska personbilars tillträde till stadskärnor”

Punkt 50
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar de åtaganden som minst tio EU-medlemsstater har 

ingått om att fasa ut kol.”
Andra delen ”Parlamentet uppmanar de övriga EU-medlemsstaterna att fasa ut kol som en 

energikälla”
Tredje delen ”senast 2030.”

Övrigt
Julie Girling (PPE) hade dragit tillbaka sin underskrift av resolutionsförslag B8-0156/2019.
Peter Liese (PPE) hade också undertecknat resolutionsförslag B8-0156/2019.

23. Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande 
om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som 
sprids av tredje parter

Betänkande: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

alternativt 
resolutionsförslag

1 ENF ONU - 60, 583, 25

delad

1 +

Punkt 1, led o originaltexten

2 +

delad

1 +

Punkt 1, led q originaltexten

2 +

delad

1 +

Punkt 1, led s originaltexten

2 +

Punkt 1, led ae originaltexten + ändrat muntligen
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

delad

1 +

Punkt 1, led ag originaltexten

2 / EO - 247, 373, 45

omröstning: rekommendation (texten i sin helhet)
AFET-utskottet

ONU + 489, 148, 30

Begäranden om omröstning med namnupprop
ENF: ÄF 1

Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
Punkt 1, led o
Första delen texten i sin helhet utom orden ”meddelandetjänsternas”, “upphovsmännen”, ”utan 

även”, “att betona att företag har en skyldighet att snabbt avlägsna systemiska falska 
nyheter;”

Andra delen dessa ord

Punkt 1, led q
Första delen texten i sin helhet utom orden ”att förbättra ansvarsskyldigheten på internet och att 

säkerställa bättre identitetskontroller av användarna innan de blir medlemmar på 
respektive plattform”

Andra delen dessa ord

Punkt 1, led s
Första delen ”att fortsätta att öka motståndskraften på grundval av strategier som är helt och 

hållet regeringsinriktade och samhällsinriktade och öka förmågan att reagera på hot i 
realtid, utveckla förebyggande och proaktiva åtgärder och tänka ett steg framåt, i 
stället för att bara reagera på och analysera angrepp som redan ägt rum på it- och 
informationsområdena; att uppmärksamma de tekniska framstegen på detta område 
och utbyta exempel på bästa praxis i form av åtgärder som redan vidtagits av 
enskilda medlemsstater, bland annat genom att granska hur väl medlemsstaternas 
nationella strategier fungerar, samtidigt som man utvecklar sätt att främja ett nära 
samarbete med Förenade kungariket efter brexit ,”

Andra delen ”och att samarbeta med underrättelsetjänster och allierade som Förenta staterna och 
Kanada, Nato och EU:s underrättelse- och lägescentral (Intcen),”

Punkt 1, led ag
Första delen texten i sin helhet utom orden ”med stöd av Eurojust om så krävs”
Andra delen dessa ord

Övrigt
Anna Elżbieta Fotyga (föredraganden) lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 1 ae:
”att föreslå nästa Europeiska rådet och den höga representantens/vice ordförandens efterträdare att 
arbetet med att bekämpa desinformation ges en hög prioritet med tillräckliga resurser och 
instrument för att slå vakt om objektiv rapportering och informationsspridning,”
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24. Associeringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino

Betänkande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

Punkt 1, efter led k 8 GUE/NGL ONU - 104, 494, 45

Punkt 1, efter led n 9 GUE/NGL ONU - 89, 535, 22

Efter strecksats 7 1 GUE/NGL -

2 GUE/NGL ONU - 75, 554, 24efter skäl A

3 GUE/NGL ONU - 76, 556, 22

4 GUE/NGL ONU - 126, 505, 26Efter skäl D

5 GUE/NGL ONU - 130, 504, 22

Efter skäl G 6 GUE/NGL ONU - 83, 554, 21

Efter skäl K 7 GUE/NGL ONU - 130, 511, 20

omröstning: rekommendation (texten i sin helhet) ONU + 540, 73, 34

Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL: ÄF 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

25. Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och 
forskning och nätverket av nationella samordningscentrum ***I

Betänkande: Julia Reda (A8-0084/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1-10
12-24
26-47
49-61
63-88
90-119
121-
158
162-
167
169-
180

utskottet +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

delad

1 +

11 utskottet

2 +

25 utskottet särsk. +

48 utskottet särsk. +

delad

1 +

62 utskottet

2 +

159 utskottet särsk. +

160 utskottet särsk. +

delad

1 +

161 utskottet

2 +

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

särskild omröstning

168 utskottet särsk. +

delad

1 +

Artikel 2, efter led 1 183 Verts/ALE

2 +

186S GUE/NGL ONU - 143, 436, 6

delad

1 +

Artikel 4, led 7

184 Verts/ALE

2 / EO - 247, 341, 16

187S GUE/NGL ONU - 137, 412, 56

89 utskottet +

delad

1 / ONU + 451, 128, 31

Artikel 4, led 8

185 Verts/ALE

2 / EO - 255, 334, 20
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

delad

1 +

120 utskottet

2 +

Artikel 10, punkt 1

188 GUE/NGL -

Efter skäl 3 181 Verts/ALE ONU - 166, 249, 206

Efter skäl 18 182 Verts/ALE EO - 296, 301, 22

omröstning: kommissionens förslag ONU + 489, 73, 56

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 181, 186, 187
GUE/NGL: ÄF 186, 187

Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGL: ÄF 25, 48, 159, 160, 168

Begäranden om delad omröstning
PPE:
ÄF 183
Första delen texten i sin helhet utom orden ”enbart defensiv och reaktiv teknik för cyberförsvar”
Andra delen dessa ord

ÄF 184
Första delen texten i sin helhet utom orden ”strikt begränsade”
Andra delen dessa ord

ÄF 185
Första delen texten i sin helhet utom orden ”strikt begränsade”
Andra delen dessa ord

GUE/NGL:
ÄF 11
Första delen texten i sin helhet utom orden ”samt från Europeiska försvarsfonden för åtgärder och 

administrativa kostnader i samband med försvar”
Andra delen dessa ord

ÄF 62
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och bidra till genomförandet av de åtgärder som 

finansieras av Europeiska försvarsfonden, inrättad genom förordning (EU) 
2019/XXX”

Andra delen dessa ord

ÄF 120
Första delen texten i sin helhet utom orden ”när det gäller projekt, tjänster och kompetenser med 

dubbla användningsområden”
Andra delen dessa ord
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ÄF 161
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Dessa får omfattas av det finansiella bidraget från 

Europeiska försvarsfonden.”
Andra delen dessa ord

26. Ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets 
utträde ur EU ***I

Betänkande: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

2 utskottet ONU + 590, 9, 21

27. Ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets 
utträde ur EU ***I

Betänkande: Karima Delli (A8-0009/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

25 utskottet ONU + 573, 21, 25

28. Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg ***I

Betänkande: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

117 utskottet ONU + 596, 16, 7
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29. Förlängning av den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk 
databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex ***I

Betänkande: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

7 utskottet ONU + 552, 25, 43

gemensamt uttalande 8 utskottet +

kommissionens 
uttalande

9 utskottet +

30. Bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än 
kontanter ***I

Betänkande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

79 utskottet ONU + 587, 26, 8

31. Invändning enligt artikel 106: gränsvärden för en rad ämnen, däribland 
klotianidin

Resolutionsförslag: B8-0138/2019 (majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag B8-0138/2019
(ENVI-utskottet)

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 514, 81, 20
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Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD, 
Verts/ALE:

slutomröstning

32. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 4114 (DP-
ØØ4114-3)

Resolutionsförslag: B8-0141/2019

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag B8-0141/2019
(ENVI-utskottet)

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 442, 160, 20

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

33. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87411 
(MON-87411-9)

Resolutionsförslag: B8-0140/2019

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag B8-0140/2019
(ENVI-utskottet)

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 435, 156, 30

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE, ENF:slutomröstning
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34. Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × 1507 × 
GA21

Resolutionsförslag: B8-0142/2019

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag B8-0142/2019
(ENVI-utskottet)

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 431, 157, 30

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

35. Invändning enligt artikel 106: aktiva substanser, inklusive tiakloprid

Resolutionsförslag: B8-0139/2019

Avser ONU osv. Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag B8-0139/2019
(ENVI-utskottet)

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 421, 177, 20

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

36. Rapport för 2018 om Turkiet

Betänkande: Kati Piri (A8-0091/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

alternativt 
resolutionsförslag

16 ENF ONU - 68, 535, 11

Punkt 3 5 GUE/NGL EO - 255, 351, 11

deladPunkt 9 originaltexten

1 +



P8_PV(2019)03-13(VOT)_SV.docx 44 PE 636.465

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

2 +

3 +

Punkt 10 20 S&D +

delad

1 +

Punkt 12 originaltexten

2 +

Efter punkt 12 2=
19=

PPE
S&D, ALDE

+

Punkt 13 6 GUE/NGL EO + 340, 271, 8

Punkt 14 7 GUE/NGL -

Punkt 18 originaltexten särsk. -

delad

1/ONU - 92, 502, 29

2/ONU - 91, 509, 15

3/ONU - 115, 486, 14

17 EFDD

4/ONU - 88, 492, 37

3 PPE ONU - 207, 342, 67

8 GUE/NGL EO - 136, 465, 12

18 Verts/ALE -

21 S&D -

delad

1/ONU + 419, 163, 36

2/ONU + 509, 86, 25

Punkt 21

  Originaltexten

3/ONU + 509, 89, 20

deladEfter punkt 21 1 ALDE

1 -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

2 ↓

4 PPE EO - 298, 308, 14

9 GUE/NGL -

delad

1 +

2 +

Punkt 22

originaltexten

3 / ONU - 292, 327, 5

10 GUE/NGL EO - 256, 348, 19Punkt 23,

originaltexten ONU + 489, 117, 18

11 GUE/NGL -Punkt 26

originaltexten ONU + 486, 85, 50

Punkt 27 12 GUE/NGL -

Punkt 28 13S GUE/NGL -

Punkt 30 14 GUE/NGL ONU - 116, 496, 11

15 GUE/NGL ONU - 101, 512, 9

delad

1 +

Punkt 31

originaltexten

2/ONU + 462, 137, 25

Strecksats 3 originaltexten särsk. +

Strecksats 6 originaltexten särsk. +

Strecksats 17 originaltexten särsk. +

Strecksats 19 originaltexten särsk. +

omröstning: Resolution (texten i sin helhet)
AFET-utskottet

ONU + 370, 109, 143

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: Punkt 21
PPE: ÄF 3
GUE/NGL: ÄF 3, 14, 15; punkt 23,
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ENF: Punkt 26; ÄF 16
ECR: Punkt 31 (andra delen)
S&D, EFDD: ÄF 3, 17

Begäranden om särskild omröstning
Verts/ALE: Punkt 21
GUE/NGL: Punkt 23
ENF: Strecksatserna 3, 6, 17, 19; Punkterna 18, 23

Begäranden om delad omröstning
EFDD:
ÄF 1
Första delen ”Europaparlamentet begär att Turkiet tas bort från förteckningen över stödmottagare 

såväl avseende IPA II som det framtida IPA III, och att särskild finansiering görs 
tillgänglig inom det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter 
(EIDMR) eller framtida program för instrumentet för grannskap, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete”

Andra delen ”i syfte att tillhandahålla direkt stöd utan statlig inblandning till Turkiets 
civilsamhälle, människorättsförsvarare och journalister och öka möjligheterna till 
direkta personkontakter.”

ÄF 17
Första delen ”Med beaktande av ovanstående rekommenderar Europaparlamentet kommissionen 

och Europeiska unionens råd att, i enlighet med förhandlingsramen, formellt avsluta 
anslutningsförhandlingarna med Turkiet.”

Andra delen ”Parlamentet är dock fortsatt fast beslutet att föra en demokratisk och politisk dialog 
med Turkiet. Parlamentet uppmanar kommissionen att frysa de medel som nu finns 
inom instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II och det framtida IPA III).”

Tredje delen ”Parlamentet stöder det civila samhället, människorättsförsvarare och journalister i 
Turkiet”,

Fjärde delen ”och önskar ökade möjligheter till direkta personkontakter, akademisk dialog, 
turkiska studenters tillträde till europeiska universitet och medieplattformar för 
journalister med målet att skydda och främja demokratiska värden och principer, 
mänskliga rättigheter och rättsstatlighet. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen, förväntar sig parlamentet att 
förhållandet mellan Turkiet och EU ska omdefinieras genom ett verkligt 
partnerskap.  Parlamentet betonar att varje politiskt åtagande mellan EU och Turkiet 
bör grundas på villkorade bestämmelser vad gäller respekten för demokrati, 
rättsstatlighet och grundläggande rättigheter.”

ECR:
Punkt 31
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet lyfter fram den ram som föreslagits av 

FN:s generalsekreterare, och hans vädjan om att förhandlingarna ska återupptas, med 
utgångspunkt i de avtal som uppnåddes redan 2017 i Crans-Montana.”

Andra delen dessa ord

ENF:
Punkt 9
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Första delen ”Europaparlamentet är starkt oroat över det krympande utrymmet för såväl det civila 
samhället som för främjandet av grundläggande rättigheter och friheter. Parlamentet 
betonar att ett stort antal aktivister, även människorättsförsvarare, greps under 
undantagstillståndet och att demonstrationer ofta förbjöds. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att frige alla fängslade människorättsförsvarare, journalister och andra som 
har frihetsberövats på ogrundade anklagelser, och att dra tillbaka dessa anklagelser 
och göra det möjligt för dem att utföra sitt arbete utan risk eller hinder i alla 
situationer. Parlamentet uppmanar Turkiet att skydda de grundläggande rättigheterna 
för alla medborgare, inklusive etniska, religiösa och sexuella minoriteter, och erinrar 
om att lagstiftningen om hatpropaganda inte överensstämmer med 
Europadomstolens rättspraxis. Parlamentet uppmanar Turkiets regering och 
parlament att anta lagstiftning mot hatbrott som kan skydda alla som tillhör 
minoriteter från fysiska och verbala attacker,”

Andra delen ”och att uppfylla Köpenhamnskriterierna för kandidatländer när det gäller att 
respektera och skydda minoriteter”

Tredje delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka sitt skydd och 
stöd till riskutsatta människorättsförsvarare i Turkiet, bland annat genom 
nödsituationsbidrag.”

Punkt 12
Första delen ”Europaparlamentet uttrycker sin oro över kränkningarna av de mänskliga 

rättigheterna för hbti-personer, särskilt de upprepade förbuden mot prideparader och 
hbti-relaterade evenemang över hela landet, som fortfarande utfärdas trots 
upphävandet av undantagstillståndet, och önskar att dessa diskriminerande förbud 
omedelbart ska hävas. Parlamentet uppmanar Turkiet att vidta lämpliga åtgärder för 
att förhindra och bestraffa hatpropaganda eller brott som riktar sig mot missgynnade 
grupper, såsom romer och syriska flyktingar samt asylsökande, och vill se fortsatta 
ansträngningar för att förbättra deras situation. Parlamentet uppmanar Turkiet att 
fullt ut genomföra strategin för 2016–2021 för integrering av romer, med särskild 
uppmärksamhet på kampen mot antiziganism, för att garantera romerna tillgång till 
bra bostäder till rimligt pris, trygga deras tillgång till utbildning och vidta åtgärder 
för att förhindra att elever lämnar skolan i förtid, bekämpa segregering och öka 
sysselsättningsgraden bland romerna.”

Andra delen ”Parlamentet noterar med oro att antalet hedersmord ökar, och uppmanar Turkiet att 
harmonisera sin inhemska lagstiftning med Europarådets Istanbulkonvention om 
förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor. Parlamentet uppmanar Turkiet 
att säkerställa full jämlikhet för alla medborgare och att hantera de problem som 
minoriteter möter, särskilt med avseende på utbildning och äganderätt. Parlamentet 
påminner om vikten av att genomföra resolutionen från Europarådets 
parlamentariska församling om Imvros och Tenedos, och uppmanar Turkiet att 
underlätta för utvandrade minoritetsfamiljer att återvända till dessa öar om de så 
önskar. Parlamentet välkomnar invigningen av en grekisk minoritetsskola på Imvros, 
som ett steg i rätt riktning.”

Punkt 21
Första delen ”Med beaktande av ovanstående rekommenderar Europaparlamentet kommissionen 

och Europeiska unionens råd att, i enlighet med förhandlingsramen, formellt lägga 
anslutningsförhandlingarna med Turkiet på is. Parlamentet är dock fortsatt fast 
beslutet att föra en demokratisk och politisk dialog med Turkiet.”
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Andra delen ”Parlamentet uppmanar kommissionen att använda de medel som nu finns inom 
instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II och det framtida IPA III) för att 
genom ett särskilt anslag som förvaltas direkt av EU stödja det civila samhället, 
människorättsförsvarare och journalister i Turkiet och öka möjligheterna till direkta 
personkontakter, akademisk dialog, turkiska studenters tillträde till europeiska 
universitet och medieplattformar för journalister med målet att skydda och främja 
demokratiska värden och principer, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet.”

Tredje delen ”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 49 i fördraget om Europeiska 
unionen, förväntar sig parlamentet att förhållandet mellan Turkiet och EU ska 
omdefinieras genom ett verkligt partnerskap. Parlamentet betonar att varje politiskt 
åtagande mellan EU och Turkiet bör grundas på villkorade bestämmelser vad gäller 
respekten för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter.”

PPE, ENF:
Punkt 22
Första delen ”Europaparlamentet konstaterar att processen för en EU-anslutning till en början var 

en stark drivkraft för reformer i Turkiet, men att det skett en kraftig tillbakagång när 
det gäller rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna under de senaste åren. 
Utom orden ” att processen för en EU-anslutning till en början var en stark drivkraft 
för reformer i Turkiet.”

Andra delen ”att processen för en EU-anslutning till en början var en stark drivkraft för reformer i 
Turkiet”

Tredje delen ”Parlamentet påminner om sina upprepade krav att kapitel 23 om rättsväsendet och 
grundläggande rättigheter och kapitel 24 om rättvisa, frihet och säkerhet ska öppnas 
vid en tidpunkt då den turkiska regeringen har åtagit sig att genomföra seriösa 
reformer. Parlamentet beklagar djupt att anslutningsinstrumenten inte kunnat 
utnyttjas fullt ut på grund av rådets fortsatta blockering.”

Övrigt
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL-gruppen) har också undertecknat ÄF 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15.

37. Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska 
politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019

Betänkande: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

18 GUE/NGL ONU - 146, 457, 8

19 GUE/NGL ONU - 160, 438, 17

20 GUE/NGL ONU - 114, 483, 12

21 GUE/NGL ONU - 113, 486, 15

22 GUE/NGL ONU - 141, 439, 36

23 GUE/NGL ONU - 125, 448, 45

Efter punkt 1

24 GUE/NGL ONU - 119, 481, 16
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

25 GUE/NGL ONU - 158, 459, 5

26 GUE/NGL ONU - 69, 536, 16

Efter punkt 2 1 S&D EO - 273, 336, 13

Efter punkt 3 2 GUE/NGL ONU - 82, 501, 38

Punkt 8 9 GUE/NGL ONU - 127, 482, 10

Efter punkt 8 11 EFDD ONU - 168, 431, 17

Punkt 10 12 EFDD ONU - 171, 413, 31

Efter punkt 11 4 GUE/NGL ONU - 156, 448, 12

5 GUE/NGL ONU - 83, 465, 71Efter punkt 14

6 GUE/NGL ONU - 168, 442, 10

Efter punkt 16 7 GUE/NGL ONU - 111, 466, 41

Efter punkt 18 8 GUE/NGL -

Punkt 25 13 EFDD ONU - 96, 460, 65

Punkt 29 3 GUE/NGL ONU - 146, 454, 13

Efter punkt 29 14 EFDD ONU - 140, 424, 51

15 GUE/NGL ONU - 103, 497, 19

16 GUE/NGL ONU - 137, 469, 11

Efter skäl A

17 GUE/NGL ONU - 88, 505, 26

Skäl K 10 EFDD ONU - 173, 419, 24

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 387, 186, 50

Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD: ÄF 10, 11, 12, 13, 14
GUE/NGL: ÄF 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
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38. Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska 
politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019

Betänkande: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Avser ÄF nr  Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

2 PPE EO - 263, 352, 1

delad

1 +

2 +

Punkt 2

Originaltexten

3 / ONU - 288, 323, 5

Punkt 10 originaltexten särsk. +

1 ALDE ONU - 237, 358, 23

6 GUE/NGL ONU - 276, 321, 23

delad

1 +

Punkt 18

originaltexten

2 / EO - 305, 310, 3

Punkt 21 7 GUE/NGL ONU + 365, 221, 32

delad

1 +

Punkt 26 originaltexten

2 / EO + 307, 288, 18

Punkt 32 originaltexten särsk. / 
EO

+ 322, 288, 3

delad

1/ONU - 292, 312, 16

3 PPE

2/ONU - 283, 319, 16

delad

1/ONU + 382, 222, 17

Punkt 40

originaltexten

2/ONU + 311, 298, 9
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Avser ÄF nr  Från ONU 
osv.

Omröstning ONU / EO – 
anmärkningar

delad

1 +

2 / EO + 362, 254, 2

Punkt 41 originaltexten

3 -

Punkt 43 4 PPE -

delad

1 +

Punkt 45 Originaltexten

2 -

delad

1 +

2 -

Skäl G originaltexten

3 / ONU - 296, 318, 1

Skäl J 5 GUE/NGL -

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 434, 142, 39

Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL: ÄF 6, 7
S&D: ÄF 1; Punkt 40

Begäranden om särskild omröstning
PPE: Punkterna 10, 32, 40

Begäranden om delad omröstning
ALDE:
Punkt 2
Första delen texten i sin helhet utom orden ”inom och mellan regioner” och “Parlamentet betonar 

att överväganden om sysselsättning och sociala förhållanden bör jämställas med 
ekonomiska överväganden i förfarandet vid makroekonomiska obalanser.”

Andra delen ”inom och mellan regioner”
Tredje delen ”Parlamentet betonar att överväganden om sysselsättning och sociala förhållanden 

bör jämställas med ekonomiska överväganden i förfarandet vid makroekonomiska 
obalanser”

Punkt 40
Första delen texten i sin helhet utom orden ”samt anslå de ytterligare offentliga medel som 

behövs”
Andra delen dessa ord
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PPE:
Punkt 18
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet menar att åtstramningsåtgärder inte 

utgör några varaktiga lösningar på dessa problem”
Andra delen dessa ord

Punkt 41
Första delen ”Europaparlamentet noterar att sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster ger 

ett väsentligt stöd till kampen mot fattigdom”
Andra delen ”och social utestängning och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

tillhandahålla investeringar och finanspolitiskt utrymme för att utveckla dessa 
tjänster för att säkerställa att de är rimligt prissatta, tillgängliga och av god kvalitet”

Tredje delen ”Parlamentet varnar för att medellivslängden kan komma att minska under de 
kommande åren om inte investeringarna i omsorgssektorn upprätthålls.”

Punkt 45
Första delen ”Europaparlamentet påminner om att den årliga tillväxtöversikten gynnar en rad 

områden för sociala investeringar, som hälso- och sjukvård, långtidsvård och 
offentligägda hyresbostäder. Parlamentet påminner även om att Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén har framhållit de många positiva effekterna av 
välplanerade, effektiva, ändamålsenliga och framtidsinriktade sociala investeringar”

Andra delen ”som inte bör ses som en kostnad utan som en investering i Europas tillväxt- och 
sysselsättningspotential. Parlamentet konstaterar att utrymme för offentliga utgifter 
är en förutsättning för att dessa mål ska uppnås.”

Verts/ALE:
Punkt 26
Första delen texten i sin helhet utom orden ”vid det politiska beslutsfattandet, genom att inrätta 

det rätta regelverket för företagen”
Andra delen dessa ord

S&D:
ÄF 3
Första delen texten i sin helhet utom orden ”samt att komplettera de allmänna pensionerna med 

tjänstepensioner, tilläggspensioner och privata pensionsförsäkringar”
Andra delen dessa ord

ALDE, PPE:
skäl G
Första delen texten i sin helhet utom orden ”“tyvärr” och “på grund av den ekonomiska krisen, 

åtstramningspolitiken och strukturreformerna”
Andra delen ”tyvärr”
Tredje delen ”på grund av den ekonomiska krisen, åtstramningspolitiken och strukturreformerna”


