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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
1/20 lågt tröskelvärde (1/20 av ledamöterna)
1/10 medelhögt tröskelvärde (1/10 av ledamöterna)
1/5 högt tröskelvärde (1/5 av ledamöterna)
sluten sluten omröstning
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1. Den gemensamma jordbrukspolitiken: Finansiell disciplin från och med 
budgetåret 2021 och när det gäller flexibilitet mellan pelarna för kalenderåret 
2020 ***I

Betänkande: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

endast en omröstning ONU + 637, 27, 20

2. Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken 
Gambia och dess genomförandeprotokoll ***

Rekommendation: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Godkännande-
förfarande

ONU + 478, 87, 127

3. Invändning enligt artikel 112: Verksamma ämnen, däribland dimoxistrobin och 
mankozeb

Resolutionsförslag: B9-0230/2019

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag B9-0230/2019
(ENVI-utskottet)

resolution (texten i sin 
helhet)

ONU + 443, 216, 33

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: slutomröstning
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4. Avslutning av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) 
för budgetåret 2017

Förslag till beslut: B9-0235/2019

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

förslag till beslut B9-0235/2019
(CONT-utskottet)

förslag till beslut +

5. Allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-
fria zoner”

Resolutionsförslag: B9-0234/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag B9-0234/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

punkt 3  originaltexten ONU + 528, 125, 33

delad

1 +

punkt 4  originaltexten

2/ONU + 498, 120, 62

punkt 6 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU + 407, 186, 88

punkt 8 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU + 499, 147, 40

punkt 12 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU + 461, 167, 56

efter punkt 12 4 ECR ONU - 172, 475, 36

delad

1 +

punkt 15  originaltexten

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter punkt 15 8 Renew +

punkt 20  originaltexten ONU + 502, 152, 34

efter punkt 23 12 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU + 366, 258, 62

beaktandeled 6 5 Renew +

efter beaktandeled 6 6 Renew +

beaktandeled 16  originaltexten ONU + 508, 135, 46

efter beaktandeled 17 9 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU + 375, 250, 62

skäl D  originaltexten särsk. +

1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU + 482, 148, 52skäl N

13 S&D +

10 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ONU + 367, 256, 63skäl O

14 S&D +

7 Renew +skäl P

 originaltexten ONU ↓

resolution (texten i sin helhet) ONU + 463, 107, 105

Begäranden om omröstning med namnupprop
ECR: ÄF 4 punkterna 3, 4 (andra delen), 20; beaktandeled 16 (”med beaktande av 

sin resolution av den 14 november 2019 om kriminalisering av 
sexualundervisning i Polen”), skäl P

S&D: slutomröstning
Verts/ALE, GUE/NGL: ÄF 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12; slutomröstning

Begäranden om särskild omröstning
ECR: punkt 15; skäl D
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Begäranden om delad omröstning
ECR:
punkt 4
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”sexualundervisning”
Andra delen detta ord

GUE/NGL
punkt 15
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att använda alla verktyg och 

förfaranden som står till deras förfogande för att säkerställa en fullständig och 
korrekt tillämpning av fördragets principer och värden,”

Andra delen ”såsom överträdelseförfaranden, budgetförfaranden, rättsstatsmekanismen och 
förfarandet enligt artikel 7, inbegripet de som pågår.”

Övrigt
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos och Nicolae Ştefănuță (Renew-gruppen) hade 
också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution B9-0234/2019.
Yannick Jadot (Verts/ALE-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till 
resolution B9-0234/2019.
Javier Moreno Sánchez (S&D-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till 
resolution B9-0234/2019.

6. Resolutionsförslag - Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad 
ekonomi. BEPS 2.0

Resolutionsförslag: B9-0238/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag B9-0238/2019
(ECON-utskottet)

punkt 2 1 Verts/ALE ONU + 477, 170, 43

punkt 4  originaltexten ONU + 497, 111, 78

efter punkt 7 11 S&D -

delad

1 +

punkt 9  originaltexten

2/ONU + 494, 170, 13

punkt 10 8 ECR -

5S Verts/ALE ONU - 266, 380, 37punkt 12

12 S&D ONU - 250, 366, 80
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter punkt 12 13 S&D -

punkt 22 9 ECR -

punkt 23,  originaltexten ONU + 539, 115, 28

2 Verts/ALE ONU - 142, 436, 112

14 S&D ONU - 238, 399, 54

delad

1 +

punkt 33

 originaltexten

2 -

punkt 34  originaltexten särsk. +

punkt 35 3 Verts/ALE ONU + 349, 323, 16

6 GUE/NGL ONU - 314, 370, 8punkt 36

 originaltexten ONU + 480, 177, 33

7 GUE/NGL ONU - 119, 554, 17punkt 39

 originaltexten ONU + 474, 184, 34

punkt 41  originaltexten ONU + 533, 121, 38

efter punkt 41 15 S&D +

delad

1/ONU + 425, 247, 16

punkt 42  originaltexten

2/ONU + 430, 246, 13

punkt 43  originaltexten ONU + 539, 77, 76

skäl C 4 Verts/ALE ONU - 292, 337, 60

16 ID -efter skäl J

17 ID -

delad

1/ONU - 270, 383, 41

skäl N 10 S&D

2/ONU - 271, 384, 32
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

 originaltexten ONU + 466, 209, 14

resolution (texten i sin helhet) ONU + 479, 141, 69

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 1, 2, 3, 4, 5
GUE/NGL: ÄF 6, 7; slutomröstning
S&D: ÄF 12, 14
ECR: punkterna 4, 9 (andra delen), 23, 42 (första delen)
ID: punkterna 36, 39, 41, 42, 43; skäl N

Begäranden om särskild omröstning
Renew: punkterna 34, 42

Begäranden om delad omröstning
S&D:
ÄF 10
Första delen ordet ”fullständig”
Andra delen ”Enhällighet om skatterelaterade frågor har hindrat antagandet av viktiga 

skatteinitiativ, vilket har lett till kostsamma förseningar och suboptimal politik. Utan 
någon förändring av EU:s befogenheter på skatteområdet skulle medlemsstaterna 
kunna införa omröstning med kvalificerad majoritet som ett användbart verktyg för 
att påskynda åtgärder där beskattning stöder andra politiska mål. Den så kallade 
övergångsklausulen (artikel 48.7 i EU-fördraget) möjliggör en övergång till 
omröstning med kvalificerad majoritet och det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
under vissa omständigheter utan någon fördragsändring.”

ECR:
punkt 9
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar deltagande på lika villkor för alla länder som ingår i 

det inkluderande ramverket, där över 130 länder och jurisdiktioner samarbetar om 
genomförandet av OECD:s/G20:s BEPS-paket och förhandlar fram gemensamma 
lösningar för de återstående BEPS-utmaningarna. Parlamentet påminner dock om att 
utvecklingsländerna involverades i BEPS-förhandlingarna först i de senare skedena 
av förhandlingarna.”

Andra delen ”Parlamentet välkomnar därför att de pågående förhandlingarna är inkluderande. 
Parlamentet påminner om parlamentets ståndpunkt i fråga om inrättandet av ett 
mellanstatligt skatteorgan inom ramen för FN.”

punkt 42
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att undvika 

en rättslig grund som kräver enhällighet i rådet.”
Andra delen ”Parlamentet påminner om kommissionens bidrag i dess meddelande Mot ett mer 

effektivt och demokratiskt beslutsfattande inom EU:s skattepolitik, där 
kommissionen föreslår en färdplan för omröstning med kvalificerad majoritet.”

PPE:
punkt 33
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”effektiv”
Andra delen detta ord



P9_PV-PROV(2019)12-18(VOT)_SV.docx 9 PE 645.802

7. Rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på 
Daphne Caruana Galizia

Resolutionsförslag: B9-0240/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag B9-0240/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

punkt 8  originaltexten ONU + 516, 104, 69

punkt 15 1 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

+

delad

1 +

skäl B  originaltexten

2 +

skäl W S Renew + muntligt 
ändringsförslag

resolution (texten i sin helhet) ONU + 581, 26, 83

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE, PPE: slutomröstning
ID: punkt 8

Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGL punkt 8

Begäranden om delad omröstning
ID:
skäl B
Första delen ”Rättsstaten, respekt för demokrati, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 

samt de värderingar och principer som finns förankrade i EU:s fördrag och i 
internationella instrument för mänskliga rättigheter är skyldigheter som åligger 
unionen och dess medlemsstater och som måste iakttas.”

Andra delen ”I enlighet med artikel 2, artikel 3.1 och artikel 7 i EU-fördraget har unionen 
befogenhet att agera för att skydda de gemensamma värden som den har som grund, 
och rättsstatsmekanismen bör tillämpas med samma kraft på alla medlemsstater.”

Övrigt
Sophia in 't Veld lade fram ett muntligt ändringsförslag för att stryka skäl W.
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8. EU-initiativet för pollinerande insekter

Resolutionsförslag: B9-0233/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag B9-0233/2019
(ENVI-utskottet)

efter punkt 8 2 Verts/ALE +

10 ECR ONU - 132, 542, 18

12 PPE EO + 400, 278, 13

delad

1 ↓

2 ↓

punkt 10

 originaltexten

3 ↓

delad

1 +

punkt 11  originaltexten

2 +

punkt 17  originaltexten särsk. +

efter punkt 19 3 Verts/ALE ONU + 396, 259, 30

11S ECR -

4 Verts/ALE ONU + 408, 257, 27

delad

1 ↓

punkt 20

 originaltexten

2 ↓
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 21 5 Verts/ALE +

efter punkt 24 6 Verts/ALE ONU + 407, 259, 20

punkt 27  originaltexten ONU + 574, 92, 27

punkt 35 7 Verts/ALE +

efter punkt 38 8 Verts/ALE +

delad

1 +

punkt 43  originaltexten

2 +

efter punkt 43 9 Verts/ALE +

delad

1 +

skäl P  originaltexten

2 +

delad

1 +

skäl Q  originaltexten

2 +

skäl U 1 Verts/ALE +

skäl AG  originaltexten särsk. +

resolution (texten i sin helhet) +

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 3, 4, 6, 10
ID: punkt 27

Begäranden om särskild omröstning
ID: punkt 17; skäl AG

Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
punkt 43
Första delen texten i sin helhet utom orden ”stödja miljöinnovation inom jordbruket och”
Andra delen dessa ord
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skäl P
Första delen texten i sin helhet utom orden ”som skadar pollinerande insekter och deras föda”
Andra delen dessa ord

skäl Q
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”vissa”
Andra delen detta ord

ID:
punkt 10
Första delen texten i sin helhet utom orden ”med tydliga mål, delmål och tidsplaner” och ”och att 

minskning av bekämpningsmedel bör fastställas som en gemensam indikator för att 
mäta framsteg. Parlamentet anser att obligatoriska minskningsmål för hela EU bör 
inkluderas i den kommande översynen av direktiv 2009/128/EG”

Andra delen ”med tydliga mål, delmål och tidsplaner”
Tredje delen ”och att minskning av bekämpningsmedel bör fastställas som en gemensam 

indikator för att mäta framsteg. Parlamentet anser att obligatoriska minskningsmål 
för hela EU bör inkluderas i den kommande översynen av direktiv 2009/128/EG.”

punkt 11
Första delen texten i sin helhet utom orden ”kommissionen att se över de reviderade nationella 

handlingsplaner som antagits i enlighet med direktiv 2009/128/EG och att vidta alla 
tillgängliga åtgärder för att se till att” och ”målen för”

Andra delen dessa ord

punkt 20
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”systematiskt”
Andra delen detta ord
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9. Möjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg

Resolutionsförslag: B9-0239/2019

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

resolutionsförslag B9-0239/2019
(ENVI-utskottet)

efter punkt 3 2 GUE/NGL -

punkt 6 5 Verts/ALE +

delad

1 +

punkt 7  originaltexten

2/EO + 521, 116, 19

delad

1 +

punkt 8  originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 11  originaltexten

2/ONU - 77, 589, 14

delad

1 +

punkt 12  originaltexten

2 -

3 GUE/NGL -

delad

1 +

2 -

punkt 13

 originaltexten

3 -

4 GUE/NGL -

delad

punkt 16

 originaltexten

1 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

2 +

punkt 21 6 Verts/ALE T

punkt 22 7 Verts/ALE T

punkt 23, 8 Verts/ALE +

delad

1 +

punkt 24  originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 25  originaltexten

2/EO + 354, 268, 3

punkt 29 9 Verts/ALE T

delad

1 +

punkt 41  originaltexten

2 +

skäl N 1 GUE/NGL -

resolution (texten i sin helhet) +

Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
punkt 7
Första delen ”Europaparlamentet anser att det måste säkerställas att medborgarnas organisationer 

och nätverk, samt de offentliga hälso- och sjukvårdssystemen får en nyckelroll inom 
förvaltning av och politiskt beslutsfattande kring digital vård och omsorg, på 
regional, nationell och europeisk nivå.”

Andra delen ”Parlamentet betonar i detta sammanhang betydelsen av samarbete mellan och 
samkörning av vårdinrättningarnas databaser.”

punkt 8
Första delen texten i sin helhet utom orden ”i sådana fall där deras hälsa står på spel”
Andra delen dessa ord
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punkt 11
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet beklagar dock att denna förordning inte 

går längre, vare sig med personuppgifters karaktär av personlig egendom eller med 
att skapa andra nya rättigheter för patienter.”

Andra delen dessa ord

punkt 12
Första delen texten i sin helhet utom orden ”måste rätten till skydd av privatlivet vara särskilt 

reglerad, och att”
Andra delen dessa ord

punkt 16
Första delen texten i sin helhet utom orden ”ett omfattande elektroniskt register över”
Andra delen dessa ord

punkt 24
Första delen texten i sin helhet utom orden ”inleda en EU-omfattande upplysningskampanj om 

fördelarna med och mekanismerna för delning av hälsouppgifter för att slå hål på 
missuppfattningar och”

Andra delen dessa ord

punkt 25
Första delen texten i sin helhet utom orden ”konfidentiella eller känsliga”
Andra delen dessa ord

punkt 41
Första delen ”Europaparlamentet anser att man bör finna en gynnsam avvägning för medborgarna 

mellan användning av digitala verktyg och direkt konsultation med hälso- och 
sjukvårdspersonal.”

Andra delen ”Parlamentet anser vidare att säker tillgång till och gränsöverskridande utbyte av 
hälsouppgifter skulle vara ett framsteg.”

Verts/ALE, ID:
punkt 13
Första delen ”Europaparlamentet inser att det finns betydande ekonomiska intressen i utnyttjandet 

av uppgifter från sektorerna för vård och omsorg, och uppmanar därför 
kommissionen och medlemsstaterna att tydligt fastställa ansvarsfördelningen när det 
gäller dataförvaltning,”

Andra delen ”och därvid införa ett nytt paradigm på det offentlig [...] området.”
Tredje delen ”-privata”

Övrigt
Margrete Auken (Verts/ALE-gruppen) hade dragit tillbaka sin underskrift av förslaget till 
resolution B9-0239/2018.


