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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 resolutionsförslag
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. Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam ***

Rekommendation: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Godkännandeförfarande ONU + 401, 192, 40

2. Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (resolution)

Betänkande: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 5 3 ID -

4 ID -

5 ID -

6 ID -

7 ID -

8 ID -

efter punkt 13

9 ID -

efter punkt 19 10 ID -

14 GUE/NGL ONU - 164, 432, 47

15 GUE/NGL ONU - 181, 415, 45

efter punkt 21

16 GUE/NGL ONU - 273, 346, 28

punkt 26 13 ID -

efter punkt 27 11 ID -

punkt 31 1rev2 Renew ONU + 610, 5, 24

punkt 32 12 ID -

efter skäl S 2 ID -

resolution (texten i sin helhet) ONU + 416, 187, 44
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Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 1
GUE/NGL: ÄF 14, 15, 16

3. Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam ***

Rekommendation: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Godkännandeförfarande ONU + 407, 188, 53

4. Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (resolution)

Betänkande: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 2 1 GUE/NGL ONU - 178, 439, 28

resolution (texten i sin helhet) ONU + 406, 184, 58

Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL: ÄF 1

5. Invändning enligt artikel 111: Unionens förteckning över projekt av gemensamt 
intresse

Förslag till resolution: B9-0091/2020 (En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för 
antagande av resolutionsförslaget)

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0091/2020 (Verts/ALE)

resolution (texten i sin 
helhet)

ONU - 169, 443, 36

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: slutomröstning
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6. Invändning enligt artikel 112: Bly och blyföreningar

Förslag till resolution: B9-0089/2020 (En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för 
antagande av resolutionsförslaget)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0089/2020
(ENVI-utskottet)

efter beaktandeled 7 1 Verts/ALE, 
S&D

+

skäl P 2 Verts/ALE, 
S&D

ONU + 389, 116, 143

skäl Y 3 Verts/ALE, 
S&D

+

resolution (texten i sin helhet) EO + 394, 241, 13

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 2

7. En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runtom i världen

Förslag till resolution B9-0090/2020, B9-0092/2020

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0090/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

punkt 4 1 S&D +

delad

1 +

punkt 5  originaltexten

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter punkt 8 3 ID ONU - 116, 483, 48

punkt 17 4 ID ONU - 146, 481, 13

efter punkt 17 5 ID ONU - 144, 482, 15

delad

1 +

punkt 20  originaltexten

2 +

delad

1 +

2 +

punkt 21  originaltexten

3 +

delad

1 +

skäl A  originaltexten

2 +

efter skäl A 2 ID ONU - 128, 512, 12

delad

1 +

2 +

skäl J  originaltexten

3 +

resolution (texten i sin helhet) ONU + 612, 7, 32

Förslag till resolution B9-0092/2020
(ID)

resolution (texten i sin helhet) ONU ↓

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: slutomröstning (B9-0090/2020)
ID: ÄF 2, 3, 4 , 5; slutomröstning B9-0090/2020, slutomröstning B9-0092/2020
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Begäranden om delad omröstning
ECR:
skäl A
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”som inte har någon anknytning till någon 

religion eller kultur”
Andra delen dessa ord

punkt 20
Första delen texten i sin helhet förutom ordet ”fulla”
Andra delen detta ord

ECR, PPE:
skäl J
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”inbegripet omfattande sexualundervisning,” 

och ”, inklusive tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”
Andra delen ”inbegripet omfattande sexualundervisning,”
Tredje delen ”, inklusive tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”

punkt 5
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”framför allt sexuell och reproduktiv hälsa och 

därmed sammanhängande rättigheter,”
Andra delen dessa ord

punkt 21
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”inbegripet sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter,” och ”inbegripet sexualundervisning,”
Andra delen ”inbegripet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter,” 
Tredje delen ”inbegripet sexualundervisning,”

Övrigt
Abir Al-Sahlani (Renew-gruppen) hade också undertecknat förslaget till resolution B9-0090/2020.
Nicola Procaccini och Jan Zahradil (ECR-gruppen) hade också undertecknat förslaget till 
resolution B9-0090/2020.
Miroslav Radačovský (grupplösa) hade också undertecknat förslaget till resolution B9-0092/2020.

8. Automatiserat beslutsfattande: att säkerställa konsumentskydd och fri rörlighet 
för varor och tjänster

Förslag till resolution: B9-0094/2020

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0094/2020
(IMCO-utskottet)

punkt 1 1 Verts/ALE -

2 Verts/ALE -efter punkt 5

3 Verts/ALE ONU - 139, 489, 18
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 8 4 Verts/ALE -

punkt 14 5 Verts/ALE ONU - 179, 437, 26

efter punkt 14 6 Verts/ALE -

delad

1 +

skäl D  originaltexten

2 -

resolution (texten i sin helhet) +

Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE: ÄF 3, 5

Begäranden om delad omröstning
S&D:
skäl D
Första delen texten i sin helhet förutom ordet ”dataskyddslagstiftningen,”
Andra delen detta ord

9. Föreslaget mandat för förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade 
konungariket Storbritannien och Nordirland

Förslag till resolution B9-0098/2020, B9-0099/2020

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0098/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

delad

1 +

punkt 2, led vi  originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 4  originaltexten

2/ONU + 570, 70, 9
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1 +

punkt 7  originaltexten

2/ONU + 506, 134, 10

punkt 10  originaltexten särsk. +

delad

1 +

punkt 14, led i  originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 14, led vii  originaltexten

2 +

punkt 14, led viii  originaltexten särsk. +

delad

1 +

punkt 18  originaltexten

2 +

punkt 20  originaltexten särsk. +

punkt 33 1 Verts/ALE -

punkt 39  originaltexten särsk. +

punkt 43  originaltexten särsk. +

delad

1/ONU + 549, 100, 1

efter punkt 47 4 GUE/NGL

2/ONU + 341, 285, 21

punkt 50 muntligt 
ÄF

José Gusmão EO - 245, 258, 144

punkt 54 3 Verts/ALE -

deladpunkt 57  originaltexten

1 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

2/ONU + 499, 134, 12

efter punkt 66 2 Verts/ALE EO + 482, 94, 54

delad

1 +

punkt 68  originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 77  originaltexten

2 +

delad

1 +

punkt 78  originaltexten

2/ONU + 555, 56, 39

delad

1/ONU + 555, 57, 36

punkt 81  originaltexten

2 +

punkt 87  originaltexten ONU + 580, 48, 18

punkt 88  originaltexten ONU + 592, 49, 7

delad

1/ONU + 579, 24, 43

2/ONU - 282, 357, 6

punkt 89  originaltexten

3/ONU + 550, 63, 32

resolution (texten i sin helhet) ONU + 543, 39, 69

Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL: ÄF 4, punkterna 87, 88, 89; slutomröstning

Begäranden om särskild omröstning
Verts/ALE: punkt 10
GUE/NGL: Punkterna 4 (andra delen), 7 (andra delen), 14 (led viii), 20, 39, 43, 57 (andra delen), 

78 (andra delen), 81 (första delen)
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Begäranden om delad omröstning
PPE:
ÄF 4
Första delen ”Europaparlamentet betonar vikten av stränga normer och lika villkor för att skydda 

djurs välbefinnande och hälsa i hela livsmedelskedjan och för att säkerställa en 
rättvis konkurrens mellan jordbrukare i Storbritannien och i EU.”.

Andra delen ”Parlamentet utesluter möjligheten till EU-import av levande djur, kött och ägg som 
inte uppfyller EU:s djurskyddsnormer.”

GUE/NGL:
punkt 2, led vi
Första delen ”Lika villkor, som säkerställer likvärdiga normer i fråga om socialpolitik, 

arbetspolitik, miljöpolitik, konkurrenspolitik och politiken för statligt stöd,”
Andra delen ”även genom en robust och heltäckande ram för konkurrens och kontroll av statligt 

stöd.”

punkt 4
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”och dess status som permanent medlem i FN:s 

säkerhetsråd liksom dess medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen 
(Nato)”

Andra delen dessa ord

punkt 7
Första delen ”Europaparlamentet anser att EU i förhandlingarna med Förenade kungariket måste 

göra sitt yttersta för att skydda EU:s intressen och säkerställa att EU:s inflytande 
alltid bevaras och EU står enigt, vilket var fallet under förhandlingarna om villkoren 
för Förenade kungarikets utträde ur EU. Parlamentet framhåller att enigheten måste 
upprätthållas i förhandlingarna om ett framtida partnerskap och påminner därför om 
att det är viktigt att kommissionen är EU:s enda förhandlare under förhandlingarna,”

Andra delen ”och att medlemsstaterna därför inte får föra bilaterala förhandlingar.”

punkt 14, led i
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”om konkurrens och statligt stöd”
Andra delen dessa ord

punkt 14, led vii
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”i syfte att uppnå en liberaliseringsnivå i handeln 

med tjänster som går långt utöver parternas WTO-åtaganden och bygga på EU:s 
senaste frihandelsavtal”

Andra delen dessa ord

punkt 18
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”samt politik för statligt stöd”
Andra delen dessa ord

punkt 57
Första delen ”Europaparlamentet anser att arrangemang för rörlighet måste bygga på icke-

diskriminering och fullständig ömsesidighet.”
Andra delen ”Parlamentet påminner om att när förhandlingsmandatet väl har antagits kan 

medlemsstaterna inte förhandla om bilaterala avtal.”
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punkt 68
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”statligt stöd,”
Andra delen dessa ord

punkt 77
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”samarbete inom utrikes- och försvarspolitiken 

eftersom parterna delar många intressen och erfarenheter och i mångt och mycket 
står för samma värderingar. Parlamentet betonar att det definitivt ligger i bådas 
intresse att ett ambitiöst”

Andra delen dessa ord

punkt 78
Första delen ”Europaparlamentet konstaterar att när det gäller den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken (Gusp) är det endast EU-medlemsstater som kan anta EU:s 
gemensamma ståndpunkter och insatser. Parlamentet framhåller att detta dock inte 
utesluter samrådsmekanismer som gör det möjligt för Förenade kungariket att anta i 
princip samma utrikespolitiska ståndpunkter och gemensamma åtgärder som EU, i 
synnerhet vad gäller försvar av den regelbaserade världsordningen, multilaterala 
samarbeten och mänskliga rättigheter vid framför allt FN,”

Andra delen ”Nato, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt Europarådet. 
Parlamentet stöder samråd och samordning kring sanktionspolitiken med 
möjligheten att anta sanktioner som är ömsesidigt förstärkande när parterna har i 
princip samma utrikespolitiska mål. Parlamentet framhåller mervärdet i ett nära 
samarbete inom Gusp med tanke på Förenade kungarikets betydande ställning som 
aktör på säkerhetsområdet.”

punkt 81
Första delen ”Europaparlamentet framhåller att ett sådant samarbete skulle vara ömsesidigt 

förstärkande eftersom det gör att Förenade kungarikets sakkunskap och resurser kan 
bibehållas i uppdrag och insatser inom ramen för GSFP. Parlamentet uppmuntrar 
eftertryckligen Förenade kungariket att bidra till civila och militära GSFP-uppdrag 
och GSFP-insatser.”

Andra delen ”Parlamentet framhåller att Förenade kungariket, som tredjestat och i enlighet med 
den politiska förklaringen om de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade 
kungariket, inte kommer att kunna delta i planeringen eller ledningen av EU:s 
uppdrag och insatser och att dess möjlighet till och grad av deltagande i planeringen 
eller ledningen/deltagandet i EU:s uppdrag och insatser och informationsutbyte och 
samverkan med EU kommer att stå i proportion till landets bidrag till varje insats 
eller uppdrag.”

PPE, GUE/NGL:
punkt 89
Första delen ”Europaparlamentet framhåller att rymdsektorn är en strategisk dimension för 

Europa och anser att en ambitiös rymdpolitik verkligen kan bidra till att förbättra 
EU:s yttre åtgärder,”

Andra delen ”som kräver avancerad teknisk expertis och stöd från Förenade kungariket och andra 
partner,” 

Tredje delen ”och betonar behovet av framsteg inom utvecklingen av teknik som har såväl civila 
som militära användningsområden och som gör det möjligt att säkerställa Europas 
strategiska självständighet.”
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10. Europeiska centralbanken – årsrapport 2018

Betänkande: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

delad

1 +

punkt 2  originaltexten

2/ONU + 451, 117, 77

delad

1 +

punkt 3  originaltexten

2 -

efter punkt 3 19 GUE/NGL ONU - 94, 456, 100

punkt 6  originaltexten särsk./E
O

+ 350, 256, 31

punkt 7, strecksats 1 9 S&D ONU + 318, 303, 22

punkt 8  originaltexten särsk. +

punkt 12  originaltexten särsk./E
O

+ 379, 218, 51

efter punkt 14 7 ID -

efter punkt 18 28 Verts/ALE ONU - 287, 307, 56

8 ID -punkt 19

 originaltexten särsk. +

delad

1/ONU + 508, 106, 33

punkt 22  originaltexten

2 +
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

punkt 23 27 Verts/ALE ONU - 281, 358, 10

punkt 26 20 GUE/NGL -

efter punkt 27 21 GUE/NGL ONU - 177, 316, 155

punkt 30 11 S&D +

punkt 32 22 GUE/NGL ONU - 255, 369, 26

efter punkt 34 2 PPE EO - 250, 376, 18

efter punkt 36 23 GUE/NGL ONU - 244, 372, 28

punkt 38 3 PPE ONU + 315, 288, 39

rubrik före punkt 40 12 S&D +

13 S&D +

17 Verts/ALE ONU + 353, 216, 77

punkt 42

24 GUE/NGL ONU - 295, 335, 11

18 Verts/ALE ONU - 231, 396, 19efter punkt 42

25 GUE/NGL ONU - 233, 402, 6

4 PPE EO - 266, 302, 74

14 S&D +

15S S&D EO + 399, 243, 2

16S S&D +

punkt 44

26 GUE/NGL ONU - 265, 374, 9

skäl C 1 PPE +

efter skäl C 5 ID -

efter skäl M 6 ID -

resolution (texten i sin helhet) ONU + 452, 142, 53

Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL: ÄF 3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Verts/ALE: ÄF 17, 18, 27, 28
ECR: ÄF 9; punkterna 2 (andra delen), 22 (första delen)
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Begäranden om särskild omröstning
PPE: punkt 12
ECR: punkterna 6, 8, 19

Begäranden om delad omröstning
PPE:
punkt 3
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”i euroområdet”
Andra delen dessa ord

ECR:
punkt 2
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”Parlamentet bekräftar den gemensamma valutans 

oåterkallelighet.”
Andra delen dessa ord

punkt 22
Första delen ”Europaparlamentet föreslår att ECB gör frågan om hur centralbanker och 

banktillsyn kan bidra till en hållbar ekonomi och kampen mot klimatförändringarna 
till en av sina forskningsprioriteringar.”

Andra delen ”Parlamentet föreslår därför att ECB också samarbetar med andra internationella 
nätverk än NGFS, särskilt nätverket för hållbara banker och initiativet till FN-
principer om ansvarsfull bankverksamhet.”

11. Den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU

Förslag till resolution: B9-0088/2020

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0088/2020
(ENVI-utskottet)

delad

1 +

punkt 2  originaltexten

2 +

punkt 10 7 GUE/NGL ONU + 602, 3, 29

punkt 36 1 S&D EO + 421, 202, 3

efter skäl D 5 GUE/NGL EO + 387, 204, 46

skäl M 6 GUE/NGL EO + 405, 202, 30

resolution (texten i sin helhet) ONU + 607, 3, 19
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Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL: ÄF 7, slutomröstning

Begäranden om delad omröstning
ID:
punkt 2
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”ett EU-omfattande harmoniserat system för”
Andra delen dessa ord

Övrigt
Ändringsförslagen 2, 3 och 4 hade annullerats.
Tilly Metz (Verts/ALE-gruppen) hade också undertecknat förslaget till resolution B9-0088/2020.


