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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



P8_PV(2019)03-26(VOT)_SV.docx 2 PE 637.170

1. Begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet

Betänkande: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: förslag till 
beslut

+

2. Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen ***I

Betänkande: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 579, 33, 43

3. Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Israel (Kroatiens 
anslutning) ***

Rekommendation: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: 
godkännandeförfarande

ONU + 565, 44, 46

4. Övergripande avtal mellan EU och Uzbekistan

Betänkande: David McAllister (A8-0149/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

godkännande utan omröstning

5. Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar ***I

Betänkande: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

förslag till förkastande av kommissionens förslag

förslag till förkastande 
av kommissionens 

förslag

33=
34=

EFDD
38+ ledamöter

EO - 228, 399, 24

förslag till lagstiftningsakt

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1-32 utskottet +

omröstning: kommissionens förslag ONU + 410, 192, 51

6. Gemensamma regler för den inre marknaden för el ***I

Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

200 utskottet ONU + 551, 72, 37

uttalanden från 
kommissionen

201 utskottet +

7. Den inre marknaden för el ***I

Betänkande: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

187 utskottet ONU + 544, 76, 40
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

kommissionens 
uttalanden

188 utskottet +

8. Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ***I

Betänkande: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

91 utskottet ONU + 558, 75, 31

9. Riskberedskap inom elsektorn ***I

Betänkande: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

63 utskottet ONU + 569, 61, 34

10. Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga 
parametrar ***I

Betänkande: Michał Boni (A8-0086/2019)



P8_PV(2019)03-26(VOT)_SV.docx 5 PE 637.170

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

sammanslagen 
omröstning

1-10
12

14-20
23-28

30
32-35
37-38

40
42

44-45
47-48
50-52
54-57

utskottet +

11 utskottet särsk. -

36 utskottet särsk. -

39 utskottet ONU + 346, 313, 3

delad

1 +

41 utskottet

2 / EO - 302, 354, 3

ändringsförslag från 
ansvarigt utskott – 

särskild omröstning

53 utskottet +

artikel 3, punkt 1, 
led 7

62 S&D, 
Verts/ALE

ONU - 316, 345, 1

21 utskottet ONU + 371, 258, 33artikel 4, punkt 2

63 S&D, 
Verts/ALE

↓

22S utskottet ONU + 385, 274, 4artikel 4, punkt 3

64 S&D, 
Verts/ALE

↓

delad

1 +

Artikel 5 58 PPE

2 +

29S utskottet +artikel 6, punkt 2

65 S&D, 
Verts/ALE

↓
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

31 utskottet EO + 372, 274, 16artikel 6, punkt 7

66 S&D, 
Verts/ALE

↓

artikel 11, efter 
punkt 3

67 S&D, 
Verts/ALE

ONU - 291, 362, 8

delad

1/ONU - 316, 345, 3

2/ONU - 305, 353, 4

efter artikel 11 68 S&D, 
Verts/ALE

3/ONU - 317, 335, 8

artikel 12, stycke 1, 
inledningen

69 S&D, 
Verts/ALE

-

artikel 12, stycke 1, 
led c

70 S&D, 
Verts/ALE

-

efter artikel 15
förordning (EG) 

nr 661/2009
artikel 5, punkt 2, 

led o

71 S&D, 
Verts/ALE

ONU - 311, 352, 2

72 S&D, 
Verts/ALE

-artikel 17, punkt 2

43 utskottet EO + 365, 287, 9

74 S&D, 
Verts/ALE

-bilaga I, del A, 
tabellen

46 utskottet +

75 S&D, 
Verts/ALE

ONU - 294, 353, 18bilaga I, del B, led 2, 
tabellen

49 utskottet +

bilaga IV, stycke 1, 
efter led g

73 S&D, 
Verts/ALE

ONU - 313, 333, 17

skäl 21 59 S&D, 
Verts/ALE

-

efter skäl 30 60 S&D, 
Verts/ALE

ONU - 302, 341, 21
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1 +

13 utskottet

2 -

61 S&D, 
Verts/ALE

ONU ↓

omröstning: kommissionens förslag ONU + 369, 273, 23

Begäranden om omröstning med namnupprop
S&D: ÄF 61, 62, 67, 68, 73
Verts/ALE: ÄF 21, 22, 39, 60, 71, 75

Begäranden om särskild omröstning
PPE: ÄF 11, 36
Verts/ALE: ÄF 21, 22, 29, 31, 53

Begäranden om delad omröstning
PPE:
ÄF 13
Första delen ”När en lämplig provningsmetod finns tillgänglig kommer uppgifter om körsträcka 

och nötning av däck att vara ett användbart verktyg för att informera konsumenterna 
om hållbarheten och livslängden hos, och det oavsiktliga utsläppet av mikroplaster 
från, det däck de köper. Information om körsträcka skulle också göra det möjligt för 
konsumenterna att göra ett välgrundat val om däck med längre livslängd, vilket 
skulle bidra till att skydda miljön och samtidigt göra det möjligt för dem att bilda sig 
en uppfattning om däckens driftskostnader över en längre period. Prestandauppgifter 
om körsträcka och nötning bör därför läggas till på etiketten när en relevant, 
meningsfull och reproducerbar provningsmetod blir tillgänglig för tillämpningen av 
denna förordning. Forskning och utveckling av ny teknik på detta område bör 
fortsätta.”

Andra delen ”En angivelse om körsträcka och däckens nötning skulle innebära en grundläggande 
förändring av etiketten och bör därför göras vid nästa översyn av denna förordning.”

Verts/ALE:
ÄF 41
Första delen texten i sin helhet utom orden ”ska innehålla en bedömning av kraven för införande 

av nya däckklasser, ett nytt etikettformat eller nya däckparametrar, särskilt när det 
gäller körsträcka och nötning, förutsatt att lämpliga provningsmetoder finns 
tillgängliga, och”

Andra delen dessa ord

ÄF 58
Första delen texten i sin helhet utom orden ”, med undantag för de tekniska parametrar som 

uppmätts för modellen” (i punkterna 1 och 2)
Andra delen dessa ord

ÄF 68
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Första delen ”1. Kommissionen ska senast den 1 juni 2023 anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 12 i syfte att komplettera denna förordning genom att införa parametrar och 
informationskrav för däckens nötning.”

Andra delen ”2. Kommissionen ska senast den 1 januari 2025 anta delegerade akter i enlighet 
med artikel 12 i syfte att komplettera denna förordning genom att införa parametrar 
och informationskrav för däckens körsträcka.”

Tredje delen ”3. Kommissionen ska uppmana standardiseringsorganisationerna att ta fram 
harmoniserade provningsmetoder för att mäta däckens nötning och däckens 
körsträcka samt undersöka konsumenternas förståelse av dessa parametrar.”

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

Betänkande: Axel Voss (A8-0245/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

förslag till förkastande av kommissionens förslag

förslag till förkastande 
av kommissionens 

förslag

266 EFDD ONU - 181, 443, 32

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

271 utskottet ONU + 348, 274, 36

uttalande från 
kommissionen

272 utskottet +

förslag till lagstiftningsakt

texten i sin helhet 271 
m. d. 1

utskottet ↓

267S=
270S=

EFDD
38+ ledamöter

ONU ↓artikel 11

271 
m. d. 2

utskottet ↓

257S=
265S=
268S=
269S=

GUE/NGL
38+ ledamöter

EFDD
38+ ledamöter

ONU ↓

271 
m. d. 3

utskottet ↓

artikel 13

260 GUE/NGL ONU ↓
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter artikel 17 261 GUE/NGL ONU ↓

efter skäl 2 253 GUE/NGL ↓

254 GUE/NGL ↓efter skäl 3

255 GUE/NGL ↓

Skäl 24 271 
m. d. 4

utskottet ↓

256 GUE/NGL ↓skäl 35

271 
m. d. 5

utskottet ↓

262S 38+ ledamöter ↓skäl 37

271 m. 
d. 6

utskottet ↓

263S 38+ ledamöter ↓skäl 38

258 GUE/NGL ↓

skäl 39 264S 38+ ledamöter ↓

efter skäl 45 259 GUE/NGL ↓

omröstning: kommissionens förslag ONU ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD: ÄF 266, 267, 268
GUE/NGL ÄF 260, 261

Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGL skäl 35, ÄF 271 

12. Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster ***I

Betänkande: Evelyne Gebhardt och Axel Voss (A8-0375/2017)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär 
överenskommelse

126 utskottet ONU + 598, 34, 26

13. Avtal om försäljning av varor ***I

Betänkande: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

123 utskottet ONU + 629, 29, 6

14. Fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) 
***I

Betänkande: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

20 utskottet ONU + 588, 28, 43

uttalanden 
frånkommissionen

21 utskottet +

15. Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område ***I

Betänkande: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär 
överenskommelse

51 utskottet ONU + 619, 19, 26

16. Särskilda regler om största tillåtna längd med avseende på förarhytten ***I

Betänkande: Karima Delli (A8-0042/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

2 utskottet ONU + 635, 22, 5

17. Referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva 
investeringar ***I

Betänkande: Neena Gill (A8-0483/2018)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

preliminär överenskommelse

preliminär 
överenskommelse

2 utskottet ONU + 579, 40, 42

18. Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) 
***I

Betänkande: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

avslutning av första 
behandlingen

+
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19. Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst

Resolutionsförslag: B8-0212/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag B8-0212/2019
(LIBE-utskottet)

punkt 8 1 GUE/NGL ONU - 106, 529, 22

punkt 11 2 GUE/NGL -

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 535, 80, 44

Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL ÄF 1; slutomröstning

20. Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

Betänkande: Jeppe Kofod och Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter punkt 1 56 GUE/NGL -

efter punkt 3 1 EFDD ONU - 121, 477, 60

efter punkt 4 57 GUE/NGL -

punkt 8 51S EFDD ONU - 56, 603, 4

58 GUE/NGL ONU - 163, 487, 7efter punkt 8

59 GUE/NGL -

60 GUE/NGL ONU - 298, 353, 11efter punkt 12

61 GUE/NGL ONU - 267, 370, 23

85 S&D -efter punkt 16

86 S&D +

efter punkt 22 87 S&D +

efter punkt 29 88 S&D EO - 305, 332, 22
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU + 610, 42, 2

2/ONU + 506, 140, 11

3/ONU + 503, 133, 18

punkt 35  originaltexten

4/ONU - 287, 341, 30

efter punkt 35 62 GUE/NGL -

punkt 36 89 S&D -

63 GUE/NGL -efter punkt 36

64 GUE/NGL -

punkt 39 5 PPE, S&D +

delad

1 +

punkt 41  originaltexten

2 +

efter punkt 46 65 GUE/NGL -

delad

1/ONU + 326, 307, 28

punkt 52  originaltexten

2/ONU + 506, 122, 32

efter punkt 55 24 Verts/ALE ONU + 569, 76, 13

punkt 60  originaltexten ONU + 489, 132, 34

punkt 63  originaltexten ONU + 451, 199, 9

delad

1 +

2 +

punkt 64  originaltexten

3 +

deladpunkt 65  originaltexten

1 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

2 +

punkt 67  originaltexten särsk. +

delad

1 +

punkt 68  originaltexten

2 +

25 Verts/ALE ONU - 150, 329, 183

6 PPE, S&D +

punkt 69

 originaltexten ONU ↓

26 Verts/ALE ONU - 251, 264, 140

7 PPE, S&D +

punkt 71

 originaltexten ONU ↓

delad

1 +

punkt 72  originaltexten

2 +

punkt 73  originaltexten ONU + 517, 63, 80

27 Verts/ALE ONU - 287, 342, 28

delad

1 +

punkt 75

 originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 77  originaltexten

2 +

punkt 79 28 Verts/ALE, 
S&D

ONU - 273, 371, 16

deladefter punkt 79 29 Verts/ALE, 
S&D

1 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

2/ONU - 269, 335, 53

punkt 80  originaltexten ONU + 491, 143, 26

8 PPE, S&D +punkt 81

 originaltexten särsk. ↓

83  originaltexten särsk. / 
EO

+ 346, 236, 74

punkt 86 90 S&D ONU - 256, 325, 77

delad

1 +

punkt 106  originaltexten

2 +

efter punkt 106 66 GUE/NGL ONU + 399, 249, 12

efter punkt 113 91 S&D EO + 326, 259, 65

efter punkt 114 2 EFDD EO + 334, 248, 72

67 GUE/NGL EO + 326, 318, 11efter punkt 115

68 GUE/NGL EO - 170, 464, 14

30 Verts/ALE ONU + 466, 163, 33

31 Verts/ALE ONU + 450, 171, 36

efter punkt 117

69 GUE/NGL -

efter punkt 120 32 Verts/ALE ONU + 371, 223, 62

delad

1/ONU + 571, 84, 4

punkt 123  originaltexten

2/ONU + 482, 160, 14

efter punkt 199 33 Verts/ALE ONU + 340, 309, 9

delad

1 +

punkt 209  originaltexten

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

9 PPE, S&D +punkt 211

34 Verts/ALE +

punkt 214  originaltexten ONU + 352, 238, 70

punkt 216 92 S&D +

punkt 219  originaltexten särsk. / 
EO

- 198, 451, 5

10 PPE, S&D +efter punkt 223

97 ECR -

punkt 235 93 S&D EO + 584, 45, 22

punkt 244 35 Verts/ALE, 
S&D

ONU + 354, 283, 20

punkt 250  originaltexten särsk. +

punkt 258 36 Verts/ALE ONU - 285, 361, 10

delad

1 +

punkt 263  originaltexten

2 / EO + 363, 270, 23

punkt 281 11 PPE, S&D +

70 GUE/NGL -

71 GUE/NGL -

efter punkt 282

72 GUE/NGL -

37 Verts/ALE -

73 GUE/NGL -

efter punkt 283

74 GUE/NGL -

efter punkt 286 98 ECR -

punkt 287 52S EFDD ONU - 53, 585, 23

efter punkt 288 38 Verts/ALE, 
S&D

-
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

75 GUE/NGL -efter punkt 296

76 GUE/NGL ONU - 213, 421, 25

punkt 297 39 Verts/ALE -

punkt 298 12 PPE, S&D +

delad

1 -

77 GUE/NGL

2 / EO + 355, 226, 76

78 GUE/NGL -

efter punkt 298

79 GUE/NGL ONU + 330, 310, 18

efter punkt 300 80 GUE/NGL -

efter punkt 302 40 Verts/ALE -

punkt 303 94 S&D ONU + 317, 302, 30

21 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

22 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

efter punkt 304

23 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

punkt 306 13 PPE, S&D +

efter punkt 307 14 PPE, S&D +

punkt 310 95 S&D EO + 321, 260, 75

delad

1/ONU + 539, 85, 28

96 S&D

2/ONU + 408, 205, 37

15 PPE, S&D ↓

punkt 312

41 Verts/ALE ↓
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1/ONU ↓

 originaltexten

2/ONU ↓

42 Verts/ALE -punkt 313

16 PPE, S&D +

punkt 320 17 PPE, S&D +

efter punkt 325 81 GUE/NGL EO - 265, 382, 7

delad

1 +

punkt 326  originaltexten

2 +

efter punkt 328 43 Verts/ALE +

delad

1 +

punkt 333  originaltexten

2 +

efter punkt 333 82 GUE/NGL EO - 285, 285, 82

punkt 345  originaltexten ONU + 513, 109, 34

punkt 347  originaltexten särsk. +

punkt 355 44 Verts/ALE ONU - 308, 346, 2

efter punkt 358 83 GUE/NGL -

punkt 359  originaltexten ONU + 351, 296, 10

efter punkt 361 84 GUE/NGL -

punkt 368  originaltexten ONU + 341, 291, 23

punkt 370 45 Verts/ALE EO + 472, 165, 19

efter punkt 377 46 Verts/ALE +

punkt 380 47 Verts/ALE +

punkt 387 48 Verts/ALE ONU - 291, 354, 14
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 400 53S EFDD ONU - 313, 334, 9

punkt 401  originaltexten ONU - 278, 360, 16

punkt 404 54S EFDD ONU - 64, 524, 67

punkt 405 55S EFDD ONU - 53, 536, 68

49 Verts/ALE -punkt 407

 originaltexten ONU + 456, 191, 11

efter punkt 407 18 GUE/NGL ONU - 144, 493, 20

punkt 408  originaltexten ONU + 406, 232, 16

punkt 409  originaltexten ONU + 476, 166, 12

punkt 410 50 Verts/ALE, 
S&D

ONU + 319, 317, 23

beaktandeled 23 3 PPE, S&D +

efter beaktandeled 25 4 PPE, S&D +

19 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+efter beaktandeled 30

20 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 505, 63, 87

Begäranden om omröstning med namnupprop
ECR: punkterna 35, 60, 407, 408, 409
EFDD: ÄF 1, 51, 52, 53, 54, 55
PPE: ÄF 51, 52, 54, 55, 90, 123, 312
Verts/ALE: ÄF 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 44, 48, 50
S&D: punkterna 63, 69, 71, 73, 80, 214, 359, 368, 401, 408; ÄF 28, 29 (andra delen), 35, 

50, 51, 53, 94, 96 (första och andra delen)
GUE/NGL punkterna 52, 345, 408; ÄF 18, 58, 60, 61, 66, 76, 79

Begäranden om särskild omröstning
ECR: punkterna 60, 407, 408, 409
ALDE: punkterna 67, 69, 71, 73, 80, 81, 359
PPE: punkterna 63, 83, 214, 219, 359, 368, 401, 408
GUE/NGL punkterna 250, 347

Begäranden om delad omröstning
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ALDE:
punkt 41
Första delen ”Europaparlamentet framhåller att vissa länder nyligen antagit unilaterala 

motåtgärder mot skadlig skattepraxis (t.ex. Förenade kungarikets skatt på 
undanhållna vinster och de övergripande bestämmelserna om lågbeskattade 
inkomster från immateriella tillgångar i Förenta staternas skattereform), i syfte att se 
till att multinationella företags utländska intäkter vederbörligen beskattas enligt en 
minsta effektiv skattesats i det land där moderbolaget har sin hemvist. Parlamentet 
efterlyser en EU-utvärdering av dessa åtgärder. Parlamentet noterar att EU, i motsats 
till dessa unilaterala åtgärder, generellt främjar multilaterala lösningar och 
samförståndslösningar för att uppnå en rättvis tilldelning av beskattningsrättigheter. 
Parlamentet betonar att EU till exempel prioriterar en global lösning för beskattning 
av den digitala sektorn,”

Andra delen ”men ändå föreslår en europeisk skatt på digitala tjänster, eftersom de globala 
diskussionerna har gått långsamt framåt.”

punkt 64
Första delen texten i sin helhet utom orden ”vilket leder till olika villkor och till att traditionella 

företag hamnar i ett ofördelaktigt läge.” och ”Parlamentet konstaterar att digitala 
affärsmodeller inom EU är föremål för en lägre genomsnittlig effektiv skattebörda 
än traditionella affärsmodeller1.”

Andra delen ”vilket leder till olika villkor och till att traditionella företag hamnar i ett 
ofördelaktigt läge.”

Tredje delen ”Parlamentet konstaterar att digitala affärsmodeller inom EU är föremål för en lägre 
genomsnittlig effektiv skattebörda än traditionella affärsmodeller1.”

punkt 65
Första delen ”Europaparlamentet uppmärksammar i detta sammanhang den gradvisa övergången 

från konkret produktion till immateriella tillgångar i multinationella företag, vilket 
återspeglas i de relativa tillväxtsiffrorna under de senaste fem åren för royaltyer och 
licensavgifter (nästan 5 % per år) jämfört med handeln med varor och utländska 
direktinvesteringar (mindre än 1 % per år)2.”

Andra delen ”Parlamentet beklagar djupt att digitala företag knappt betalar någon skatt i vissa 
medlemsstater, trots att de har en betydande digital närvaro och stora intäkter i de 
medlemsstaterna.”

punkt 68
Första delen ”Europaparlamentet noterar kommissionens och vissa medlemsstaters ledande roll i 

den globala debatten om beskattningen av den digitaliserade ekonomin. Parlamentet 
uppmuntrar medlemsstaterna att fortsätta med sitt aktiva arbete på OECD- och FN-
nivå, framför allt genom den process som inletts genom det inkluderande ramverket 
mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS) i dess 
policydokument3.”

Andra delen ”Parlamentet påminner dock om att EU inte får vänta på en global lösning utan 
måste agera omedelbart.”

punkt 72
Första delen ”Europaparlamentet inser att den så kallade interimistiska lösningen inte är optimal.”
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Andra delen ”Parlamentet anser att den kommer att bidra till att påskynda sökandet efter en bättre 
lösning på global nivå, samtidigt som lika villkor i viss utsträckning upprättas på 
lokala marknader. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att snarast möjligt 
diskutera, anta och genomföra den långsiktiga lösningen när det gäller beskattningen 
av den digitala ekonomin (om betydande digitala närvaro) så att EU kan fortsätta att 
vara en trendsättare på global nivå. Parlamentet betonar att den långsiktiga lösning 
som kommissionen föreslagit bör utgöra grunden till ytterligare arbete på 
internationell nivå.”

punkt 75
Första delen texten i sin helhet utom orden ”, vilket innebär lägsta möjliga effektiva beskattning”
Andra delen dessa ord

punkt 77
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet noterar att de traditionella sektorerna i 

genomsnitt betalar en effektiv bolagsskattesats på 23 %, medan den digitala sektorn 
betalar cirka 9,5 %8.”

Andra delen dessa ord

PPE:
punkt 52
Första delen ”Europaparlamentet anser att dessa nya skatteindikatorer för den europeiska 

planeringsterminen bör ges samma status som indikatorerna avseende 
utgiftskontroller.”

Andra delen ”Parlamentet betonar fördelen med att ge den europeiska planeringsterminen denna 
skattedimension, eftersom det kommer att göra det möjligt att behandla viss skadlig 
skattepraxis som hittills inte har åtgärdats genom direktivet mot skatteflykt och 
annan befintlig europeisk lagstiftning.”

punkt 123
Första delen texten i sin helhet utom orden ”att” (första förekomsten) och ”endast i begränsad 

utsträckning kan förklaras av den faktiska ekonomiska verksamhet som bedrivs i 
dessa medlemsstater9.”

Andra delen ”att” (första förekomsten) och ”endast i begränsad utsträckning kan förklaras av den 
faktiska ekonomiska verksamhet som bedrivs i dessa medlemsstater9.”

punkt 263
Första delen ”Europaparlamentet framhåller problemet med penningtvätt som sker genom 

fastighetsinvesteringar i Europas städer via utländska skalbolag. Parlamentet 
påminner om att kommissionen bör bedöma nödvändigheten av och 
proportionaliteten i att harmonisera informationen i fastighetsregistren samt behovet 
av att sammankoppla dessa. Parlamentet uppmanar kommissionen att vid behov låta 
rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag.”

Andra delen ”Parlamentet anser att medlemsstaterna bör ha offentligt tillgänglig information om 
de verkliga huvudmännen för mark och fastigheter.”

punkt 312
Första delen ”Europaparlamentet påminner om att kommissionen har kritiserat sju medlemsländer  

– Belgien, Irland, Cypern, Luxemburg, Ungern, Malta och Nederländerna – för 
brister i deras skattesystem som underlättar aggressiv skatteplanering, och hävdat att 
de undergräver integriteten för EU:s inre marknad.”

Andra delen ”Parlamentet anser att dessa jurisdiktioner även kan anses underlätta aggressiv 
skatteplanering globalt sett.”
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S&D:
ÄF 77
Första delen ”Europaparlamentet noterar rådets senaste tillägg av 10 jurisdiktioner (Aruba, 

Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Fiji, Marshallöarna, Oman, Förenade 
Arabemiraten och Vanuatu) till de fem jurisdiktioner som redan är förtecknade som 
icke samarbetsvilliga för skatteändamål (Amerikanska Samoa, Guam, Samoa, 
Trinidad och Tobago och Amerikanska Jungfruöarna).”

Andra delen ”Parlamentet noterar att ytterligare två jurisdiktioner lagts till på den gråa listan 
(Australien och Costa Rica)1a.”

ÄF 29
Första delen ”Europaparlamentet anser att den globala samordningen av skatteunderlaget som en 

följd av OECD/BEPS-projektet bör åtföljas av bättre samordning av skattesatserna 
för att uppnå ökad effektivitet.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att samarbeta med kommissionen för att 
fastställa en rimlig nivå för faktisk minimibeskattning på EU-nivå och att främja en 
sådan standard på global nivå. Den skattenivå som fastställs bör inte vara lägre än 18 
% av bolagens nettovinster.”

ÄF 96
Första delen ”Europaparlamentet påminner om att kommissionen har kritiserat sju 

medlemsländer151 – Belgien, Irland, Cypern, Luxemburg, Ungern, Malta och 
Nederländerna – för brister i deras skattesystem som underlättar aggressiv 
skatteplanering, och hävdat att de undergräver integriteten för EU:s inre marknad. 
Parlamentet anser att dessa jurisdiktioner även kan anses underlätta aggressiv 
skatteplanering globalt sett. Parlamentet betonar att kommissionen har bekräftat att 
vissa av de ovannämnda medlemsstaterna har vidtagit åtgärder för att förbättra sina 
skattesystem i syfte att åtgärda kommissionens kritik1a.”

Andra delen ”Parlamentet noterar att en nyligen genomförd undersökning1b har identifierat fem 
EU-medlemsstater som skatteparadis för företag: Cypern, Irland, Luxemburg, Malta 
och Nederländerna. Parlamentet betonar att de kriterier och den metod som använts 
för att identifiera dessa medlemsstater omfattade en heltäckande utvärdering av 
deras skadliga skattepraxis, åtgärder som underlättar aggressiv skatteplanering och 
snedvridning av ekonomiska flöden baserat på uppgifter från Eurostat, som 
omfattade en kombination av höga inkommande och utgående utländska 
direktinvesteringar, royaltyer, räntor och utdelningar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att för närvarande betrakta åtminstone dessa fem medlemsstater som 
EU-skatteparadis tills avsevärda skattereformer har genomförts.”

GUE/NGL
punkt 106
Första delen ”Europaparlamentet påminner om att offentlig landsspecifik rapportering är en av de 

viktigaste åtgärderna för att skapa större insyn i skatteinformation för företag. 
Parlamentet betonar att förslaget om offentlig landsspecifik rapportering av vissa 
företag och branscher lämnades in till medlagstiftarna omedelbart efter skandalen 
med Panamadokumenten den 12 april 2016, och att parlamentet antog sin ståndpunkt 
om denna fråga den 4 juli 201711. Parlamentet påminner om att det krävt en 
utvidgning av omfattningen av rapporteringen om”

Andra delen ”och skyddet av kommersiellt känsliga uppgifter med hänsyn till konkurrenskraften 
för EU:s företag.”

punkt 209
Första delen texten i sin helhet utom orden ”med inspiration av Förenta staternas globala 

Magnitskylag,”
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Andra delen dessa ord

punkt 326
Första delen ”Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att stödja utvecklingsländernas 

kamp mot skatteundandragande och aggressiv skatteplanering, samt korruption och 
sekretess som främjar olagliga penningflöden, för att förbättra konsekvensen i EU:s 
utvecklingspolitik och stärka utvecklingsländernas skatteförmåga och förmåga att 
mobilisera sina egna resurser för en hållbar ekonomisk utveckling.”

Andra delen ”Parlamentet betonar behovet av att öka andelen finansiellt och tekniskt bistånd till 
utvecklingsländernas skattemyndigheter, i syfte att skapa stabila och moderna 
rättsliga skatteramar.”

punkt 333
Första delen ”Europaparlamentet påminner om att det offentliga utvecklingsstödet för 

fattigdomsminskning i högre grad bör inriktas på att införa ett anpassat regelverk 
samt på att stärka kapaciteten hos skattemyndigheter och institutioner som har i 
uppdrag att bekämpa olagliga finansiella flöden.”

Andra delen ”Parlamentet begär att stödet ska ges i form av teknisk expertis avseende 
resursförvaltning, finansiella upplysningar och antikorruptionslagstiftning. 
Parlamentet begär även att stödet ska främja regionalt samarbete mot 
skattebedrägeri, skatteundandragande, aggressiv skatteplanering och penningtvätt. 
Parlamentet betonar att stödet bör innefatta stöd till det civila samhället och 
medierna i utvecklingsländerna, för att säkerställa offentlig granskning av den 
inhemska skattepolitiken.”

ECR, S&D, GUE/NGL:
punkt 35
Första delen ”Europaparlamentet påminner om att skatter ska betalas i de jurisdiktioner där den 

faktiska väsentliga och egentliga ekonomiska verksamheten och det faktiska 
värdeskapandet äger rum eller, i fallet med indirekt beskattning, där konsumtionen 
äger rum.”

Andra delen ”Parlamentet understryker att detta kan uppnås genom antagande av en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas i EU med en lämplig och rättvis fördelning,”

Tredje delen ”som bland annat inbegriper alla materiella” och ”tillgångar.”
Fjärde delen ”och immateriella”

21. Avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz

Betänkande: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 1, efter led g 1 EFDD ONU - 190, 443, 15

3 Verts/ALE ONU - 264, 352, 30

delad

1 +

punkt 1, led m

 originaltexten

2 / EO + 330, 303, 16
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

skäl K 2 S&D +

omröstning: rekommendation (texten i sin helhet) ONU + 393, 132, 81

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 3
EFDD: ÄF 1

Begäranden om delad omröstning
S&D, Verts/ALE:
punkt 1, led m
Första delen texten i sin helhet utom orden ”att beklaga Schweiz oproportionella ensidiga 

’kompletterande åtgärder’ som har varit i kraft sedan 2004; att uppmana Schweiz, 
som anser att de kompletterande åtgärderna är viktiga, att nå en lösning som är helt 
förenlig med de relevanta EU-instrumenten;”

Andra delen dessa ord

22. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och 
genomförandeorgan

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut (texten i sin helhet) ONU + 349, 158, 3

resolutionsförslag

efter punkt 20 4 EFDD -

efter punkt 24 14 S&D EO + 303, 204, 17

punkt 34 1 PPE +

efter punkt 34 15 S&D +

punkt 39 2 Verts/ALE ONU + 290, 227, 27

punkt 83  originaltexten särsk. +

punkt 85 originaltexten särsk. +

deladpunkt 120 originaltexten

1 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

2 -

delad

1/ONU - 258, 320, 7

punkt 143 5 EFDD

2 ↓

punkt 165 6 EFDD -

efter underrubrik 31 27 S&D EO + 343, 242, 14

22 S&D +

23 S&D +

24 S&D +

25 S&D EO + 286, 241, 80

efter punkt 180

26 S&D +

punkt 182 3 Verts/ALE ONU + 404, 161, 47

punkt 183 12 GUE/NGL EO - 151, 399, 70

efter punkt 182 7 EFDD ONU - 100, 371, 144

punkt 184 9 ENF ONU - 94, 418, 107

efter punkt 184 28 GUE/NGL ONU + 313, 246, 67

10 ALDE EO - 268, 320, 41

delad

1/ONU + 421, 203, 2

efter punkt 194

11 ALDE

2 -

efter punkt 196 8 EFDD +

punkt 201 16 S&D +

punkt 228 17 S&D EO + 364, 262, 6

punkt 230 18 S&D +

punkt 231 19 S&D +

punkt 243 13 GUE/NGL -
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 256 20 S&D +

efter punkt 256 21 S&D +

efter punkt 258 29 S&D ONU + 348, 225, 58

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 449, 152, 26

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 2, 3
EFDD: omröstningen om beslutet, ÄF 7 (resolution)
ENF: ÄF 9, 28
S&D: ÄF 29

Begäranden om särskild omröstning
S&D: punkterna 83, 85, 228, 232

Begäranden om delad omröstning
S&D:
ÄF 5
Första delen ”Europaparlamentet betonar att GD CLIMA och GD BUDG övervakar 

klimatintegreringsmålet på 20 % i den fleråriga budgetramen, och att GD CLIMA 
stöder andra generaldirektorat i arbetet med att integrera klimatåtgärder i 
verksamheten. Parlamentet beklagar att endast 19,3 % av unionens budget 2017 
avsattes för klimatrelaterade åtgärder, och att det beräknas att genomsnittet för 
perioden 2014–2020 kommer att vara endast 18,8 %. Parlamentet noterar bekymrat 
att utgifterna inte uppfyller kriteriet att 20 % ska anslås till miljöåtgärder och kräver 
ett starkt åtagande från kommissionen om att stödja miljö- och klimatåtgärder.”

Andra delen ”, i synnerhet inom jordbrukssektorn”

ÄF 11
Första delen texten i sin helhet utom orden ”som tagits fram av en oberoende part”
Andra delen dessa ord

punkt 120
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”snabbt”
Andra delen detta ord

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet avser kommissionen och genomförandeorganen 
(förordning (EG) nr 58/2003, artikel 14.3 och förordning (EG) nr 1653/2004, artikel 66.2).

23. Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med 
ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 201

Betänkande: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag

punkt 38 1S PPE, S&D EO + 400, 215, 19

punkt 39 2S PPE, S&D +

punkt 40 3S PPE, S&D +

punkt 42 4S PPE, S&D EO + 319, 294, 14

punkt 43 5S PPE, S&D EO - 296, 315, 17

punkt 44 6S PPE, S&D EO + 349, 275, 4

punkt 54 7S PPE, S&D +

punkt 57 8S PPE -

punkt 58 9S PPE -

punkt 59 10S PPE -

punkt 60 11S PPE, S&D EO + 330, 294, 10

punkt 61 12S PPE, S&D EO + 327, 289, 11

punkt 62 13S PPE, S&D +

punkt 65 14S PPE, S&D +

punkt 67 15S PPE, S&D +

punkt 68 16S PPE, S&D +

punkt 69 17S PPE -

punkt 70 18S PPE, S&D EO + 337, 280, 21

punkt 71 19S PPE, S&D +

punkt 72 20S PPE, S&D +

punkt 200 21S PPE, S&D +

punkt 201 22S PPE EO + 338, 268, 33

punkt 202 23S PPE, S&D +

punkt 203 24S PPE, S&D +

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 503, 103, 37
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24. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF

Betänkande: Marco Valli (A8-0107/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut (texten i sin helhet) +

resolutionsförslag

punkt 31 1S EFDD -

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 504, 119, 14

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

25. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet

Betänkande: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut (texten i sin helhet) ONU + 485, 139, 8

resolutionsförslag

delad

1/ONU - 216, 409, 14

punkt 1 14 EFDD

2/EO - 185, 433, 10

efter punkt 3 15 EFDD ONU - 141, 460, 31

punkt 29 1 Verts/ALE ONU + 371, 262, 5

2 Verts/ALE -punkt 36

originaltexten delad
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

1 +

2/EO + 322, 297, 17

punkt 38 34 ENF ONU - 113, 451, 64

efter punkt 38 23 GUE/NGL ONU - 296, 318, 20

delad

1/ONU + 416, 192, 31

16 EFDD

2/EO + 411, 205, 15

punkt 39

originaltexten ONU ↓

punkt 40 originaltexten ONU + 486, 116, 29

punkt 41 originaltexten ONU + 497, 111, 22

punkt 42 originaltexten ONU + 503, 112, 21

punkt 43 originaltexten ONU + 497, 110, 22

punkt 44 originaltexten ONU + 409, 169, 50

punkt 48 originaltexten särsk. +

punkt 54 35 ENF ONU - 107, 478, 55

delad

1/ONU + 412, 190, 36

efter punkt 54 24 GUE/NGL

2/EO - 170, 408, 42

efter punkt 55 36 ENF ONU - 139, 477, 18

punkt 56 originaltexten särsk. +

punkt 62 37 ENF ONU - 73, 527, 37

efter punkt 66 32 S&D ONU + 595, 13, 23

efter punkt 71 17 EFDD -

punkt 72 3 Verts/ALE +

punkt 78 46 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU + 375, 210, 46
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1 +

punkt 80 originaltexten

2 -

efter punkt 80 25 GUE/NGL ONU - 167, 441, 27

punkt 85 originaltexten särsk. -

punkt 86 originaltexten särsk. -

punkt 87 originaltexten särsk. -

punkt 88 originaltexten särsk./E
O

+ 388, 249, 3

delad

1 +

punkt 91 originaltexten

2/EO - 308, 320, 5

efter punkt 92 18 EFDD -

punkt 98 33 Verts/ALE, 
S&D

ONU + 393, 221, 22

punkt 99 44 S&D ONU - 260, 284, 87

efter punkt 100 38 ENF -

efter punkt 106 4 Verts/ALE ONU - 301, 306, 30

punkt 107, inledningen 31 ALDE EO + 313, 291, 28

delad

1 +

2/EO + 347, 270, 15

3 +

punkt 107 originaltexten

4 +

5 Verts/ALE ONU + 374, 246, 16

delad

efter punkt 107

6 Verts/ALE

1/ONU + 332, 256, 41
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

2/EO + 327, 251, 42

3/ONU + 322, 244, 59

7 Verts/ALE ONU + 428, 191, 16

8 Verts/ALE ONU - 250, 346, 33

26 GUE/NGL ONU + 339, 260, 29

19 EFDD ONU - 239, 360, 32

delad

1/ONU + 510, 64, 54

punkt 109

originaltexten

2/EO + 363, 186, 83

efter punkt 109 20 EFDD ONU - 99, 458, 76

punkt 110 originaltexten särsk. +

punkt 112 originaltexten särsk./E
O

+ 454, 165, 15

punkt 113 originaltexten särsk./E
O

+ 396, 205, 30

punkt 115 originaltexten särsk. +

punkt 116 originaltexten särsk. +

punkt 117 originaltexten särsk. +

10 Verts/ALE -

11 Verts/ALE -

12 Verts/ALE EO + 436, 186, 17

efter punkt 133

13 Verts/ALE EO - 284, 326, 22

39 ENF ONU - 138, 452, 42efter punkt 144

30rev S&D ONU + 414, 192, 23

efter punkt 145 21 EFDD ONU - 157, 436, 42

punkt 147 27 GUE/NGL ONU ↓
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

underrubrik efter 
punkt 149

28 GUE/NGL EO - 237, 349, 53

22 EFDD -efter punkt 149

29 GUE/NGL ONU + 297, 260, 78

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 464, 144, 33

Begäranden om omröstning med namnupprop
ENF: ÄF 24, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39
EFDD: omröstningen om beslutet; ÄF 14, 15, 16, 19, 20, 21
Verts/ALE: ÄF 1, 4, 5, 6, 7, 8
GUE/NGL ÄF 23, 24, 25, 26, 27, 29, 46
PPE: punkterna 39, 40, 41, 42, 43, 44, 109
S&D: ÄF 30, 32, 33, 44, 46

Begäranden om särskild omröstning
PPE: punkterna 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 56, 85, 86, 87, 88
S&D: punkterna 110, 112, 113, 115, 116, 117

Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
ÄF 6
Första delen ”– ett urval på 5 % av ersättningen för allmänna utgifter ska granskas av 

parlamentets internrevision, och slutresultatet och slutsatserna ska ingå i den årliga 
rapport om internrevisionen som parlamentet lägger fram,”

Andra delen ”– ledamöterna ska en gång om året offentliggöra en översikt över sina utgifter per 
kategori (kommunikationsutgifter, kontorshyra, kontorsmateriel osv.),”

Tredje delen ”– godkännande av att en oberoende revisor får ansvar för den årliga kontrollen av 
räkenskaperna och offentliggörandet av ett yttrande från revisorn.”

ÄF 14
Första delen ”Europaparlamentet beklagar att parlamentets slutgiltiga anslag för 2017 uppgick till 

1 909 590 000 EUR eller 19,25 % av rubrik V i den fleråriga budgetramen9 av det 
belopp som avsatts för administrativa utgifter under 2017 för unionens institutioner 
som helhet, dvs. en ökning med inte mindre än 3,9 % jämfört med 2016 års budget 
(1 838 613 983 EUR). Parlamentet beklagar att parlamentets budget har ökat stadigt 
år för år under den innevarande valperioden och totalt uppgick till inte mindre än 1 
999 144 000 EUR för budgetåret 2019.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar därför parlamentet att som främsta mål för sin egen budget 
begränsa sina egna kostnader i så stor utsträckning som möjligt och eftersträva 
betydande besparingar, i syfte att sända ett budskap om solidaritet med EU-
medborgarna.”

ÄF 16
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Första delen ”Europaparlamentet beklagar fortfarande djupt att trots upprepade uppmaningar från 
parlamentet om att inrätta ett enda säte, och det faktum att unionsmedborgarna inte 
förstår varför parlamentet behöver dela upp sin verksamhet mellan två platser, har 
Europeiska rådet hittills inte ens inlett en diskussion om hur man ska uppfylla 
parlamentets krav i detta avseende. Parlamentet påminner om revisionsrättens analys 
från 2014, enligt vilken årliga besparingar på 114 miljoner EUR skulle göras om 
parlamentet centraliserade sin verksamhet. Parlamentet påminner om sin resolution 
från 201310, enligt vilken kostnaderna för parlamentets geografiska spridning 
uppskattades till mellan 156 miljoner EUR och 204 miljoner EUR per år. 
Parlamentet beklagar att kostnaderna för parlamentets geografiska spridning under 
en enda valperiod kan uppgå till så mycket som 1 miljard EUR och motsätter sig de 
fleråriga fastighetsprojekt som syftar till att öka ledamöternas kontorsutrymme i 
både Strasbourg och Bryssel. Parlamentet begär därför att konkreta åtgärder snabbt 
vidtas för att inrätta ett enda säte för parlamentet,”

Andra delen ”i syfte att förhindra ytterligare slöseri med offentliga medel.”

PPE:
punkt 36
Första delen texten i sin helhet utom orden ”med tillfredsställelse”
Andra delen dessa ord

punkt 91
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet noterar att byggnaden beräknas vara 

slutförd med en försening på sex år och till en kostnad som är 115 miljoner EUR 
över budgeten.”

Andra delen dessa ord

punkt 109
Första delen ”Europaparlamentet påminner om att parlamentets generalsekreterare i en not till 

presidiet av den 8 mars 2018 medgav att den pensionsfond som är kopplad till 
medlemmarnas frivilliga pensionssystem kommer att uttömma sitt kapital långt 
innan pensionsåtagandena upphör och eventuellt redan 2024. Parlamentet uppmanar 
därför generalsekreteraren och presidiet att snarast och med full respekt för 
ledamotsstadgan upprätta en tydlig plan som innebär att parlamentet tar på sig 
förpliktelserna och ansvaret för sina ledamöters frivilliga pensionssystem”

Andra delen ”omedelbart efter valet 2019.”

S&D:
ÄF 24
Första delen ”Europaparlamentet beklagar att handlingar om upphandlingsförfarandet för 

Europeiska historiens hus från januari 2019 inte fanns tillgängliga. Parlamentet 
uttrycker sin djupa oro över kraven för det nya anbudsförfarandet. Parlamentet 
uppmanar generalsekreteraren att informera budgetkontrollutskottet om resultatet av 
anbudsförfarandet. Parlamentet betonar att oberoende av resultatet av 
anbudsförfarandet måste den personal som arbetar med utställningen behandlas 
bättre på följande områden: deras arbetstid måste vara förutsägbar, det måste finnas 
ett arrangemang för ledighet och lämpliga arbetskläder måste tillhandahållas.”

Andra delen ”Parlamentet uppmanar dessutom presidiet att fortsätta dialogen med de lokala 
myndigheterna för att se hur dessa kan bidra till finansieringen och förvaltningen av 
Europeiska historiens hus.”

punkt 80
Första delen texten i sin helhet utom orden ”, och beklagar att man i vissa städer, såsom Paris, har 

valt lokaler på de allra dyraste gatorna utan någon ordentlig motivering”
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Andra delen dessa ord

punkt 107
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet beklagar dock att det enda beslut som 

presidiet fattat avser en icke uttömmande förteckning över stödberättigande 
utgifter.”, ”Parlamentet vill se att ledamöterna ska vara fullständigt ansvariga för 
sina utgifter inom ramen för denna ersättning.” och ”(vilket bland annat kräver en 
uttömmande förteckning över stödberättigande utgifter)”

Andra delen ”Parlamentet beklagar dock att det enda beslut som presidiet fattat avser en icke 
uttömmande förteckning över stödberättigande utgifter.”

Tredje delen ”Parlamentet vill se att ledamöterna ska vara fullständigt ansvariga för sina utgifter 
inom ramen för denna ersättning.”

Fjärde delen ”(vilket bland annat kräver en uttömmande förteckning över stödberättigande 
utgifter),”

Övrigt
ändringsförslag 9 hade dragits tillbaka.
ÄF 40, 41, 42, 43 och 45 hade strukits.

26. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om uppskjutande av beslutet om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 588, 29, 14

Övrigt
Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutningen av räkenskaperna sköts upp (se bilaga IV, artikel 5.1 
b i arbetsordningen).

27. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – domstolen

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet



P8_PV(2019)03-26(VOT)_SV.docx 35 PE 637.170

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 518, 107, 11

28. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – revisionsrätten

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 519, 94, 24

29. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut (texten i sin helhet) +

resolutionsförslag

punkt 3 1 EFDD -

punkt 9 originaltexten delad
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

1 +

2 -

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 510, 124, 7

Begäranden om delad omröstning
S&D:
punkt 9
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar det interinstitutionella administrativa samarbetet 

med parlamentet och resultaten från halvtidsutvärderingen av genomförandet av 
samarbetsavtalet med Regionkommittén. Parlamentet noterar att kommittén inom 
ramen för en omfördelning av tjänster redan har flyttat 16 tjänster från direktoratet 
för översättning till sina egna avdelningar och att de återstående överföringarna 
kommer att ske successivt. Parlamentet noterar beräkningen av de budgetbesparingar 
som man gjort tillsammans med Regionkommittén genom detta interinstitutionella 
samarbete, såsom besparingarna gällande bland annat infrastrukturkostnader på 12,5 
miljoner EUR, it kostnader på 5 miljoner EUR eller kostnader för säkerhetspersonal 
på 500 000 EUR. Parlamentet uppmanar kommittén och Regionkommittén att 
fortsätta att förbättra detta interinstitutionella samarbete för att åstadkomma 
ytterligare besparingar”

Andra delen ”och på så sätt minska de budgetarna för respektive institution.”

30. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut (texten i sin helhet) +

resolutionsförslag

punkt 3 2 EFDD -

punkt 12 4 GUE/NGL +

punkt 16 3 EFDD -

punkt 37 1 Verts/ALE ONU - 174, 392, 73

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 508, 125, 7

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 1
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31. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget - Europeiska utrikestjänsten

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut (texten i sin helhet) +

resolutionsförslag

punkt 10 1 EFDD -

delad

1 +

punkt 32 originaltexten

2 +

punkt 45 2 EFDD -

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 489, 140, 9

Begäranden om delad omröstning
S&D:
punkt 32
Första delen ”Europaparlamentet efterlyser inrättandet av ett institut för utbildning av framtida 

europeiska diplomater,”
Andra delen ”och föreslår att man undersöker möjligheten för de berörda myndigheterna att 

utnyttja Europaparlamentets lokaler i Strasbourg för att hysa detta diplomatiska 
institut.”

32. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut (texten i sin helhet) +

resolutionsförslag

punkt 11 1 GUE/NGL EO + 315, 307, 16
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 529, 97, 11

33. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen

Betänkande: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 508, 126, 2

34. Ansvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning 
och kontroll

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag

efter punkt 14 2 EFDD -

delad

1 +

punkt 17 originaltexten

2 +

delad

1/ONU + 374, 196, 64

efter punkt 21 7 GUE/NGL

2/EO - 185, 353, 87
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter punkt 29 3 EFDD +

efter punkt 30 4 EFDD +

efter punkt 34 5 EFDD -

1 ECR -punkt 41

6 EFDD -

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 489, 121, 29

Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL ÄF 7

Begäranden om delad omröstning
S&D:
punkt 17
Första delen ”Europaparlamentet betonar att man bör ta hänsyn till effektiviteten när man fattar 

beslut om att placera eller flytta byråer i medlemsstaterna.”
Andra delen ”Parlamentet uttrycker sin besvikelse över vad den interinstitutionella arbetsgruppen 

för decentraliserade byråer har åstadkommit i detta avseende, eftersom den inte har 
utarbetat några konkreta förslag om att slå samman byråer som arbetar med 
närbesläktade politikområden eller att placera dem på samma ort. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen kommissionen att utan dröjsmål lägga fram en utvärdering 
av byråer med flera kontor, i enlighet med den interinstitutionella arbetsgruppens 
rekommendationer, samt förslag till eventuella sammanslagningar, stängningar 
och/eller överföringar av arbetsuppgifter till kommissionen, på grundval av en 
noggrann och djupgående analys och med hjälp av klara och tydliga kriterier, vilket 
ingick i den interinstitutionella arbetsgruppens mandat men aldrig riktigt 
undersöktes på grund av att kommissionen inte lagt fram några förslag om detta.”

ÄF 7
Första delen ”Europaparlamentet betonar att den interinstitutionella arbetsgruppen även 

undersökte pilotprojektet inom EASA när det gäller avgiftsfinansierade byråer. Även 
de byråer som är fullständigt avgiftsfinansierade är fortfarande fullt 
redovisningsansvariga inför den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten, med tanke 
på renommériskerna. Parlamentet understryker att det finns både för- och nackdelar 
med avgiftsfinansiering. Parlamentet betonar att avgiftsfinansiering skulle kunna 
leda till intressekonflikter och oförutsägbara inkomstflöden samt att det behövs goda 
kvalitetsindikatorer.”

Andra delen ”Kommissionen uppmanas eftertryckligen att undersöka fördelarna och nackdelarna 
med avgiftsfinansiering i stället för att avgifterna betalas direkt till kommissionen 
och att byråerna i gengäld får vanliga bidrag från EU:s budget.”

35. Ansvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 509, 122, 2

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

36. Ansvarsfrihet 2017: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec-byrån)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 507, 124, 5

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

37. Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: beslut (texten i sin helhet) +

resolutionsförslag

delad

1 +

2 +

punkt 18 originaltexten

3 +

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 506, 124, 5

Begäranden om delad omröstning
S&D:
punkt 18
Första delen ”Europaparlamentet noterar att även om centrumet inte är avgiftsfinansierat är det 

beroende av intäkter från sina kunder, som är representerade i centrumets styrelse, 
och att det därför finns en risk för intressekonflikter när det gäller prissättningen för 
centrumets produkter,”

Andra delen ”vilket skulle kunna lösas om kommissionen tog ut avgifterna för centrumets kunder 
och begärde att centrumet huvudsakligen ska finansieras via unionsbudgeten.”

Tredje delen ”Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten 
om de åtgärder som vidtas för att minska denna risk.”

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

38. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning 
(Cedefop)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 497, 124, 9
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Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

39. Ansvarsfrihet 2017: Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning 
av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 510, 118, 5

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

40. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 506, 107, 19

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

41. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
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Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om uppskjutande av beslutet om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 597, 20, 15

Övrigt
Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutningen av räkenskaperna sköts upp (se bilaga IV, artikel 5.1 
b i arbetsordningen).

42. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 490, 119, 20

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

43. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar (ECDC)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 510, 116, 7

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

44. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut (texten i sin helhet) +

resolutionsförslag

delad

1 +

punkt 5 originaltexten

2/EO - 293, 332, 8

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 509, 125, 1

Begäranden om delad omröstning
S&D:
punkt 5
Första delen ”Europaparlamentet noterar att de avgifter som betalas av industrin varierar avsevärt 

från år till år, vilket komplicerar budgetplaneringen, och att de avgifter som betalas 
för en enda förordning endast kan användas för det avsnittet i myndighetens budget, 
vilket kan leda till överskott i ett avsnitt och underskott i andra avsnitt i budgeten. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder som säkerställer en mer 
balanserad finansiering av de verksamheter som avser alla förordningar som 
myndigheten genomför.”
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Andra delen ”Parlamentet rekommenderar att man undersöker möjligheten att överföra insamlade 
avgifter till unionens budget och helt och hållet finansiera myndigheten genom 
unionens budget via ett bidragsbelopp som täcker alla förordningar som 
myndigheten genomför.”

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

45. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut (texten i sin helhet) +

resolutionsförslag

punkt 12 1 PPE +

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 508, 124, 1

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

46. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 497, 133, 3

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).
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47. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut (texten i sin helhet) +

resolutionsförslag

efter punkt 22 1 Verts/ALE ONU + 391, 184, 53

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 496, 132, 4

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 1

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

48. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut (texten i sin helhet) +

resolutionsförslag

efter punkt 14 1 PPE, S&D +

efter punkt 16 3 GUE/NGL EO + 281, 258, 92

punkt 17 2 PPE +

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 491, 130, 7

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).
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49. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten 
(Eiopa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 507, 126, 2

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

50. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 508, 118, 9

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

51. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut (texten i sin helhet) +

resolutionsförslag

punkt 25 2 EFDD -

efter punkt 25 1 PPE +

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 492, 121, 24

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

52. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 
narkotikamissbruk (EMCDDA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 513, 121, 2

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

53. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 495, 120, 11

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

54. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet 
(Enisa)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 494, 127, 13

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

55. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: beslut (texten i sin helhet) +

resolutionsförslag

punkt 4 1S PPE EO + 363, 244, 28

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 498, 131, 3

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

56. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 488, 116, 23

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

57. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 512, 120, 2

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

58. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-
system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 496, 107, 35

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

59. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 501, 127, 5

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

60. Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 510, 107, 13

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

61. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor (Eurofound)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 496, 128, 5
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Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

62. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 507, 105, 21

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

63. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom 
brottsbekämpning (Europol)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut (texten i sin helhet) +

resolutionsförslag

punkt 10 originaltexten särsk. +

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 493, 100, 38

Begäranden om särskild omröstning
S&D: punkt 10

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).
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64. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 
(FRA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 495, 131, 4

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

65. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut (texten i sin helhet) +

resolutionsförslag

punkt 17 1 PPE +

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 470, 131, 30

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

66. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA)

Betänkande: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 497, 119, 10

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

67. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 504, 120, 7

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

68. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Clean Sky

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut +
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

(texten i sin helhet)

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 499, 108, 26

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

69. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Ecsel för elektriska komponenter 
och system för europeiskt ledarskap

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 436, 181, 17

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

70. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 
(FCH2)

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 505, 119, 5

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

71. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa 
läkemedel 2 (IMI 2)

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 505, 115, 9

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

72. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av 
fusionsenergi

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag
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Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 439, 175, 12

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

73. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Sesar

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 489, 122, 6

Övrigt
Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).

74. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Shift2Rail

Betänkande: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

beslut om beviljande av ansvarsfrihet

omröstning: beslut 
(texten i sin helhet)

+

resolutionsförslag

omröstning: resolution 
(texten i sin helhet)

ONU + 449, 115, 3

Övrigt
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Omröstningen om beslutet att bevilja ansvarsfrihet omfattar även avslutandet av räkenskaperna (se 
bilaga IV, artikel 5.1 a i arbetsordningen).


