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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
AC 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. Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17–21 juli 2020

Resolutionsförslag: B9-0229/2020, B9-0230/2020

Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

Förslag till resolution B9-0229/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

delad

1/ONU + 676, 1, 4

punkt 1 originaltexten

2/ONU + 612, 28, 41

delad

1/ONU + 570, 71, 40

2/ONU + 552, 72, 57

3/ONU + 516, 112, 53

punkt 2 originaltexten

4/ONU + 603, 32, 45

2 GUE/NGL ONU - 64, 566, 51

3 GUE/NGL ONU - 78, 534, 69

4 GUE/NGL ONU - 87, 551, 43

efter punkt 2

5 GUE/NGL ONU - 113, 537, 31

6 GUE/NGL ONU - 160, 466, 55efter punkt 3

7 GUE/NGL ONU - 48, 557, 76

punkt 4 8 GUE/NGL ONU - 124, 516, 41

delad

1/ONU + 541, 80, 60

punkt 5 originaltexten

2/ONU + 456, 202, 23

25 ID ONU - 133, 543, 3

10 GUE/NGL ONU - 112, 556, 13

11 GUE/NGL ONU - 102, 545, 33

punkt 9

originaltexten delad
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

1/ONU + 501, 151, 28

2/ONU + 464, 175, 42

efter punkt 9 9 GUE/NGL ONU - 148, 405, 128

26 ID ONU - 101, 562, 16punkt 10

originaltexten ONU + 459, 202, 20

24 ledamöter ONU - 69, 565, 47efter punkt 10

27 ID ONU - 103, 564, 12

28 ID ONU - 112, 554, 13

12 GUE/NGL ONU - 59, 562, 57

13 GUE/NGL ONU - 46, 618, 16

delad

1/ONU + 440, 211, 29

2/ONU + 420, 200, 61

punkt 11

originaltexten

3/ONU + 487, 182, 12

efter punkt 11 29 ID ONU - 100, 569, 10

delad

1/ONU + 572, 78, 31

punkt 12 originaltexten

2/AN + 490, 64, 127

14 GUE/NGL ONU - 81, 538, 59

15 GUE/NGL ONU - 56, 545, 80

efter punkt 13

16 GUE/NGL ONU - 165, 467, 48

17 GUE/NGL ONU - 112, 454, 115

delad

1/ONU + 523, 80, 74

punkt 14

originaltexten

2/ONU + 501, 112, 64
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

30 ID ONU - 97, 560, 22efter punkt 14

31 ID ONU - 125, 535, 18

18 GUE/NGL ONU - 91, 478, 112

delad

1/ONU + 526, 121, 34

punkt 15

originaltexten

2/ONU + 571, 101, 9

efter punkt 15 19 GUE/NGL ONU - 125, 510, 46

punkt 16 originaltexten ONU + 488, 140, 52

punkt 17 32 ID ONU - 106, 565, 8

delad

1/ONU + 552, 55, 74

punkt 19 originaltexten

2/ONU + 488, 116, 77

20 GUE/NGL ONU - 60, 538, 83efter punkt 19

33 ID ONU - 109, 560, 10

punkt 20 34 ID ONU - 102, 571, 6

efter punkt 20 35 ID ONU - 97, 569, 13

punkt 23 21 GUE/NGL ONU - 188, 485, 8

punkt 24 originaltexten ONU + 578, 52, 51

22 GUE/NGL ONU - 108, 484, 89efter punkt 24

23 GUE/NGL ONU - 139, 419, 123

delad

1/ONU + 620, 20, 41

punkt 26 originaltexten

2/ONU + 595, 40, 46
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Avser ÄF nr Från ONU 
osv.

Omröstning ONU/EO – 
anmärkningar

efter skäl C 1 GUE/NGL ONU - 58, 562, 61

resolution (texten i sin helhet) ONU + 465, 150, 67

Förslag till resolution B9-0230/2020
(ECR)

resolution (texten i sin helhet) ONU ↓

Begäranden om särskild omröstning
ID: punkterna 15, 16 och 24
Renew: punkterna 10, 11 och 12

Begäranden om delad omröstning
GUE/NGL:
punkt 9
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”Parlamentet betonar att mekanismen bör aktiveras 

genom omvänd kvalificerad majoritet om den ska fungera”
Andra delen dessa ord

punkt 14
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”gränsförvaltning”, ”Fonden för integrerad 

gränsförvaltning”, och ”Europeiska försvarsfonden”
Andra delen dessa ord

punkt 15
Första delen texten i sin helhet utom ordet ”gradvis”
Andra delen detta ord

ID:
punkt 1
Första delen ”Europaparlamentet uttrycker sin sorg över covid-19-pandemins dödsoffer och 

hyllar alla som har arbetat med att bekämpa pandemin.”
Andra delen ”Parlamentet anser att människorna i EU har kollektivt solidaritetsansvar under 

sådana unika och exceptionella omständigheter.”

punkt 5
Första delen ”Europaparlamentet anser att EU:s stats- och regeringschefer har försummat 

återbetalningsfrågan i samband med återhämtningsinstrumentet. Parlamentet 
påminner om att det bara finns tre alternativ: ytterligare nedskärningar i program 
med EU mervärde till 2058, högre bidrag från medlemsstaterna eller nya egna 
medel.”

Andra delen ”Parlamentet anser att det bara är nya egna medel som verkligen kan bidra till 
återbetalning av EU-skulden och samtidigt värna EU:s budget och minska trycket på 
de nationella finanserna och på allmänheten i EU. Parlamentet påminner om att nya 
egna medel är den enda återbetalningsmodellen som Europaparlamentet kan godta.”
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punkt 12
Första delen ”Europaparlamentet upprepar sin bestämda ståndpunkt till förmån för att alla 

rabatter och korrigeringsmekanismer ska avskaffas helt och hållet, så snart som 
möjligt.  Parlamentet beklagar att Europeiska rådet valde att inte bara behålla utan 
till och med öka de rabatter som vissa medlemsstater åtnjuter.”

Andra delen ”Parlamentet bekräftar på nytt sin ståndpunkt om kostnaderna för uppbärande av 
tullavgifter, som bör fastställas till 10 %, det ursprungliga värdet.”

punkt 26
Första delen ”Europaparlamentet anser dock att en politisk överenskommelse om nästa fleråriga 

budgetram måste nås senast i slutet av oktober 2020 för att möjliggöra en smidig 
start för de nya programmen från och med den 1 januari 2021. Parlamentet påminner 
om att artikel 312.4 i EUF-fördraget bland annat föreskriver en tillfällig förlängning 
av taket i den innevarande budgetramens sista år, om en ny flerårig budgetram inte 
antas i tid.”

Andra delen ”Parlamentet påpekar att beredskapsplanen för den fleråriga budgetramen är både 
rättsligt och politiskt kompatibel med återhämtningsplanen och antagandet av 
programmen i den nya fleråriga budgetramen.”

Renew:
punkt 19
Första delen texten i sin helhet förutom orden ”Parlamentet beklagar de massiva nedskärningarna 

i bidragsdelen, vilket rubbar jämvikten mellan bidrag och lån och kommer att 
undergräva återhämtningsinsatserna, särskilt strykandet av innovativa program som 
instrumentet för solvensstöd.  Parlamentet anser att nedskärningarna kommer att 
försvaga instrumentet och dess möjlighet att verkligen påverka ekonomin. 
Parlamentet beklagar åter igen att vissa medlemsstater förhandlade med 
budgetbalans som huvudsyfte, utan att ägna en tanke åt den samlade nyttan av att 
ingå i den inre marknaden och EU som helhet.”

Andra delen dessa ord

GUE/NGL, ID:
punkt 2
Första delen ”Europaparlamentet välkomnar EU:s stats- och regeringschefers överenskommelse 

om en återhämtningsfond för att rivstarta ekonomin, i enlighet med vad parlamentet 
föreslog i maj. Parlamentet konstaterar att det återhämtningsinstrument som skapats” 

Andra delen ”är ett historiskt steg för EU.”'
Tredje delen ”Parlamentet beklagar dock att bidragsdelen minskat i den slutliga 

överenskommelsen.”
Fjärde delen ”Parlamentet erinrar om att den rättsliga grund som valts för 

återhämtningsinstrumentet inte ger Europaparlamentets folkvalda ledamöter någon 
formell roll.”
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punkt 11
Första delen ”Europaparlamentet betonar därför att reformen bör inkludera en uppsättning nya 

egna medel som måste föras in i budgeten den 1 januari 2021. Parlamentet betonar 
att plastskatten bara är ett första steg mot att uppfylla parlamentets förväntningar. 
Parlamentet tänker förhandla fram en rättsligt bindande tidsplan, som 
budgetmyndigheten måste fatta beslut om, för att införa fler egna medel under första 
halvan av perioden för nästa fleråriga budgetram, till exempel 
utsläppshandelssystemet (och intäkter därifrån i samband med eventuella framtida 
utvidgningar), en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna, en skatt på digitala 
tjänster, en skatt på finansiella transaktioner och en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas.” utom orden ”till exempel utsläppshandelssystemet (och intäkter 
därifrån i samband med eventuella framtida utvidgningar)”

Andra delen dessa ord
Tredje delen ”Parlamentet begär att halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen ska användas 

för att vid behov lägga till fler egna medel under den andra halvan av perioden för 
den fleråriga budgetramen 2021–2027 för att säkerställa att målet kommer att nås i 
slutet av denna period.”


